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Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu         

   Szanowny Pan 
  Bartosz Kaliński 

Burmistrz Wadowic 
 

   Szanowny Pan 
   st. bryg. Marek Bębenek 
   Małopolski Komendant Wojewódzki 
       Państwowej Straży Pożarnej  

Szanowny Pan 
st. kpt. Marek Chwała 
p.o. Komendant Szkoły Aspirantów  
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

Szanowny Pan 
bryg. Paweł Kwarciak 
Komendant Powiatowy Państwowej  
Straży Pożarnej w Wadowicach 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Szanowni Panowie Komendanci, 

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, 

Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, 

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, 

które odbywają się dziś w Wadowicach. Niestety, ze względu na obowiązki parlamentarne  

i  rządowe nie mogę być dzisiaj z Państwem i uczestniczyć w tej ważnej uroczystości.  

Dziękuję za Wasze ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Nie ma 

chwili, w której ktoś w Polsce nie potrzebowałby pomocy, a Wy zawsze, niezależnie  

od warunków, spieszycie na ratunek.  

Wypadki komunikacyjne, nawałnice, pożary – ponad pół miliona interwencji rocznie,  

do których wyjeżdżacie średnio co minutę daje najlepszy obraz Waszego zaangażowania. Dowód 

swojej ofiarności dajecie nie tylko w kraju, ale gdy trzeba, także za granicą, jak w ubiegłym roku, kiedy 

w duchu prawdziwej europejskiej solidarności pomagaliście gasić ogromne pożary lasów swoim 

szwedzkim kolegom. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia Waszą ważną i odpowiedzialną służbę, Waszą misję  

i zwiększa potencjał Straży Pożarnej m. in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury,  
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zakupy niezbędnego sprzętu, wyposażenia i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotyczy  

to zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku  

do jednostek OSP w całym kraju trafi rekordowa liczba 480 nowych wozów bojowych. Dzięki temu 

jeszcze skuteczniej i bezpieczniej będziecie mogli realizować Waszą szlachetną dewizę „Bogu  

na chwałę, ludziom na pożytek”. Nasza troska o strażaków zawodowych wyraża się również  

w podwyższaniu ich uposażeń i poprawie warunków służby. 

Życzę Wam satysfakcji z wypełnianej misji wobec społeczeństwa, wsparcia najbliższych  

i tego, abyście zawsze, tak jak dotąd, cieszyli się uznaniem i szacunkiem obywateli. Niech święty 

Florian, ma Was, swoich rycerzy, zawsze w swojej opiece. 
 

    
 

                 Z wyrazami szacunku 

 

        Sekretarz Stanu  

           w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

         i Administracji 
 

       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                          
                                                                         

                                              Jarosław Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 17 maja 2019 roku 


