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Służby MSWiA profesjonalnie zabezpieczyły wizytę
Prezydenta Donalda Trumpa

Minister Mariusz Błaszczak pochwalił pracę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy służb podległych
MSWIA – „Po raz kolejny dziś polscy funkcjonariusze udowodnili, że są profesjonalni, zaangażowani
oraz potrafią zapewnić bezpieczeństwo.”

Minister  spraw  wewnętrznych  i  administracji  Mariusz  Błaszczak  na  czwartkowej  konferencji
prasowej  podsumowującej  kwestię  zabezpieczenia  wizyty  prezydenta  Stanów  Zjednoczonych
Donalda Trumpa oraz szczyt Trójmorza, podziękował funkcjonariuszom Policji, BOR oraz Państwowej
Straży  Pożarnej:   „Na ręce Pana komendanta głównego policji   oraz  szefa  BOR-u chcę złożyć
podziękowania  dla  funkcjonariuszy  polskiej  Policji,  Biura  Ochrony  Rządu,  ale  także  dla
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej za bardzo dobre przygotowanie dzisiejszego spotkania z
prezydentem Stanów Zjednoczonych”.

Wydarzenie wymagało kompleksowego planowania i wielotygodniowych przygotowań, ponieważ jego
złożoność jest  porównywalna do Szczytu NATO zorganizowanego w 2016 roku;  „To był  sukces
organizacyjny,  który  zawdzięczamy  pracy  blisko  4,5  tys.  funkcjonariuszy  polskiej  Policji,
funkcjonariuszy  BOR  oraz  PSP”  –  dodał  szef  MSWiA.

Minister  Błaszczak  poinformował  także  o  wzorowej  akcji  policjantów  zabezpieczających  trasę
przejazdu kolumny z prezydentem Trumpem, którzy wczoraj wieczorem uratowali życie mężczyźnie,
przeprowadzając szybką akcję reanimacyjną. Wspomniał również o funkcjonariuszach PSP, którzy
dzisiaj udzielili pomocy przedmedycznej kilkudziesięciu osobom na placu Krasińskich: „To właśnie
traktujemy jako służbę” – zaznaczył minister Błaszczak.

Szef MSWiA zakończył wystąpienie podkreślając fakt, że po raz kolejny polskie służby udowodniły, że
są na światowym poziomie, a obywatele mogą czuć się bezpiecznie - „W świat poszedł przekaz, że
Polska jest krajem bezpiecznym. Tak jest naprawdę. Polska jest krajem bezpiecznym.”

W briefingu wzięli również udział: nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji oraz gen.
Tomasz Miłkowski, szef biura ochrony rządu.

Komendant  główny  policji  podkreślił,  że  operacja  „Szczyt”,  która  trwa  od  4  lipca,  ma  bardzo
spokojny przebieg oraz podziękował mieszkańcom Warszawy za cierpliwość i wyrozumiałość. 
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