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Nominacja generalska dla Bogdana Kuligi

 

fot. Wojciech Olkuśnik/KPRP

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał stopień generalski nadbrygadiera Państwowej
Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Bogdanowi Kulidze. W uroczystości wzięli udział
minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz podsekretarz stanu Stanisław
Rakoczy, który sprawuje nadzór nad Państwową Strażą Pożarną.

Uroczystość nadania stopnia nadbrygadiera odbyła się w piątek w Belwederze. Nominacja została
wręczona na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

54-letni nadbryg. Bogdan Kuliga został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 15 października 2011 roku. Wcześniej był
zastępcą podkarpackiego komendanta. Nadzorował wtedy sprawy operacyjne i pełnił nieetatową
funkcję dowódcy Podkarpackiej Brygady Odwodowej.

Nadbryg. Bogdan Kuliga dowodził wieloma akcjami i ćwiczeniami, m.in. podczas powodzi w
powiatach mieleckim i dębickim w 2006 roku, przygotowaniach do międzynarodowych ćwiczeń
prowadzonych w zakładzie o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej „Hipol-2007”,
działaniach ratowniczych podczas powodzi w Ropczycach i Tarnobrzegu w latach 2009 i 2010 oraz
działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas międzynarodowych ćwiczeń „EU Carpathex 2011”.

Nowy generał przez ponad 30 lat służby był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Zasługi za
Dzielność, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrną
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji”,
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Złotym Medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Prezydent Bronisław Komorowski pogratulował Bogdanowi Kulidze i życzył mu dalszej owocnej
służby. - Chciałem życzyć całej Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu, aby także i ten awans
umacniał autorytet, zaufanie do straży pożarnej, aby był także widomym sygnałem o tym, że i władze
państwa polskiego doceniają trud strażaków - powiedział Bronisław Komorowski. 



Chciałem życzyć całej Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu, aby także i ten awans umacniał
autorytet, zaufanie do straży pożarnej, aby był także widomym sygnałem o tym, że i władze państwa
polskiego doceniają trud strażaków

Bronisław Komorowski

Prezydent podkreślił, jak wielką akceptacją społeczną cieszy się codzienna praca funkcjonariuszy
PSP. Z racji tego, że 4 maja obchodzony będzie Dzień Strażaka, Bronisław Komorowski złożył
wszystkim funkcjonariuszom PSP oraz strażakom z OSP życzenia.

W uroczystości nadania stopnia nadbrygadiera Bogdanowi Kulidze wzięli również udział komendant
główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, jego zastępcy, a także generałowie PSP i
kierownictwo zaprzyjaźnionych służb podległych MSW. Uhonorowanemu stopniem towarzyszyli
strażacy z podkarpacia i najbliższa rodzina. (PSP, MSW)
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