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Nowy sprzęt dla strażaków

Minister Teresa Piotrowska przekazała Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
nowy sprzęt strażacki. Szefowa MSW wręczyła również odznaczenia oraz akty mianowania
na wyższe stopnie oficerskie.

Minister Teresa Piotrowska oraz wiceminister Stanisław Rakoczy wzięli  udział  w uroczystości  z
okazji „Obchodów Dnia Niepodległości" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Spotkanie stało się
okazją do przekazania strażakom nowego sprzętu pożarniczego. Szefowa MSW oraz towarzyszący jej
Komendant  Główny  PSP  gen.  bryg.  Wiesław  Leśniakiewicz  wręczyli  na  ręce  rektora  nadbryg.
Ryszarda Dąbrowy akt przekazania sprzętów (podnośnika i kontenera). 

-  Wiem,  jak  ogromne  znaczenie  w  sprawności  i  skutecznym  działaniu  wszystkich  formacji
mundurowych  ma  proces  modernizacji  służb.  To  odpowiedzialne  wyzwanie,  które  staramy  się
sukcesywnie realizować i sprostać Państwa potrzebom – powiedziała Teresa Piotrowska.

Obchody „Dnia Niepodległości"  to  także okazja do uhonorowania zasłużonych funkcjonariuszy i
pracowników PSP. Szefowa MSW oraz komendant PSP wręczyli dziesięć „Medali za Długoletnią
Służbę” oraz sześć odznaczeń „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Wiem, jak ogromne znaczenie w sprawności i skutecznym działaniu wszystkich formacji
mundurowych ma proces modernizacji służb. To odpowiedzialne wyzwanie, które staramy się
sukcesywnie realizować i sprostać Państwa potrzebom 

Teresa Piotrowska

- Wręczane dziś odznaczenia państwowe i odznaki Ministra Spraw Wewnętrznych są wyróżnieniem
indywidualnym każdego z Państwa, a także dowodem wdzięczności  i uznania dla całej formacji –
powiedziała  Minister  Spraw  Wewnętrznych,  gratulując  odznaczonym  funkcjonariuszom  oraz
pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej. Wyróżnionym pogratulował także Komendant
Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz.

19 strażaków z rąk minister Teresy Piotrowskiej otrzymało również akty mianowania na wyższe
stopnie oficerskie.



- Nominacje dowodzą, że wybór życiowej drogi w służbie państwu i jego obywatelom są Państwa
powołaniem i prawdziwą pasją. Dziękuję za to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, a niejednokrotnie i
ogromnej odwadze, obywatele mogą czuć się bezpiecznie, bo wiedzą, że w każdej sytuacji mogą
liczyć na Państwa pomoc – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Uroczystość  w  Szkole  Głównej  Służby  Pożarniczej  zakończyła  się  spotkaniem  minister  Teresy
Piotrowskiej z kadrą kierowniczą PSP – komendantami wojewódzkimi i szkół PSP. 
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