Dostojni goście Funkcjonariusze i pracownicy mieleckiej Komendy.
Tegoroczne obchody strażackiego święta rozpoczęliśmy jak zwykle 4
maja mszą świętą w mieleckiej bursie, odprawioną przez kapelana strażaków
powiatu mieleckiego, księdza prałata Waldemara Cioska. To taka nasza
mielecka tradycja, aby najpierw podziękować Bogu za cały rok służby a dopiero
później świętować awanse i wyróżnienia. W tym dniu wspominaliśmy również
wydarzenie jakie miało miejsce dwa miesiące temu. Odprowadzaliśmy wówczas
na miejsce wiecznego spoczynku naszego kolegę – ś.p. ogn. Piotra Hajca.
Uczcijmy minutą ciszy jego pamięć oraz pamięć wszystkich strażaków, którzy
pełnili służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu a odeszli
w ubiegłym roku na wieczną służbę.
Dziękuję
Dzisiejszy uroczysty apel, który wieńczy strażackie święto, to okazja do
podsumowania kolejnego roku działalności Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Mielcu. Służby, która od prawie trzech dekad zapewnia
bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu.
Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł to uczynić w gronie tak zacnych gości.
Serdecznie witam:
Szanowni Państwo
Szczególnie gorąco witam Pana nadbrygadiera Andrzeja Babca –
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
który w ubiegłym tygodniu odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień
nadbrygadiera. Serdecznie gratulujemy panie generale tego zaszczytnego
wyróżnienia. Pana awans traktujemy jako wyróżnienie i docenienie wszystkich
podkarpackich strażaków. Życzymy dalszych sukcesów w służbie.
Państwowa Straż Pożarna to marka o ugruntowanej pozycji, synonim
solidności i niezawodności. Wiemy jednak, że nie można spocząć na laurach
i kontentować się dokonaniami. Wszelkie działania i wysiłki podejmowane na
co dzień mają na celu coraz lepsze przygotowanie naszej formacji do ratowania
życia,
zdrowia
oraz
mienia
obywateli.
Taki jest nadrzędny cel funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i jestem
przekonany, że z zadania tego wywiązujemy się w sposób wzorowy.
Nie mniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ma działalność
kontrolno-rozpoznawcza, zmierzająca do egzekwowania przestrzegania
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz
identyfikowania
zagrożeń.
Państwowa Straż Pożarna, w tym również nasza Komenda, prowadzi także
zakrojone na szeroką skalę akcje promujące zagadnienia związane z
bezpieczeństwem, takie jak np. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”,
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, współpracując w tym zakresie z innymi

służbami, szkołami, spółdzielniami mieszkaniowymi, domami seniora oraz
samorządami. Wymiernymi efektami tych działań są tysiące świadomych
zagrożeń mieszkańców, potrafiących sobie z nimi na co dzień radzić.
Dzięki codziennej pracy funkcjonariuszy i pracowników, udało się nam wiele
osiągnąć w obszarze organizacji oraz przygotowania do prowadzenia działań
ratowniczych. Za ten kolejny rok służby, który dzisiaj podsumowujemy,
serdecznie wam dziękuję. Nasze starania dostrzegli również przełożeni,
przyznając odznaczenia, wyróżnienia, awanse oraz nagrody finansowe. Nie są
one oczywiście celem samym w sobie. Utwierdzają nas jednak w przekonaniu,
że to co robimy, robimy dobrze.
Szanowni Państwo
Dzisiejszy uroczysty apel to również doskonała okazja , aby zaprezentować
nowy sprzęt ratowniczy, pozyskany w ubiegłym roku, dzięki wsparciu
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w postaci
pompy bardzo dużej wydajności do wody zanieczyszczonej, stanowiącej
wyposażenie modułu pompowego do działań międzynarodowych oraz quada.
Nowy sprzęt to równocześnie nowe zadania, które musimy dopisać do zakresu
obowiązków.
Prowadzone inwestycje objęły nie tylko wyposażenie, ale również budynki
komendy, w szczególności ten usytuowany przed nami budynek Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, gdzie w ramach prac finansowanych także przez
Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie, dzięki przychylności obecnego z
nami pana generała Andrzeja, dokonano kompleksowego remontu zasilania
awaryjnego budynku z zamontowaniem nowoczesnego, stacjonarnego agregatu
prądotwórczego, remontu sieci komputerowej, serwerowni oraz napędów bram
garażowych. W podobnym zakresie jak w JRG-2 wyremontowano również
bramy w JRG-1. W ubiegłym roku przystąpiono również do kompleksowej
wymiany umundurowania ochronnego, zabezpieczającego strażaków podczas
działań ratowniczych. Najbardziej zauważalna dla postronnego obserwatora jest
oczywiście zmiana jego koloru. Ale to tylko jedna z jego cech, z pewnością nie
najważniejsza.
Do poprawy wyposażenia naszej Komendy przyczyniło się również Starostwo
Powiatowe w Mielcu, które sfinansowało zakup nowych ubrań do pracy
w wodzie, stanowiących wyposażenie kontenera przeciwpowodziowego.
Panie Starosto–proszę przyjąć podziękowania za okazaną w roku ubiegłym
pomoc. Dzięki wieloletnim staraniom starostwa a przede wszystkim starosty
ubiegłej kadencji samorządu pana Zbigniewa Tymuły, powiat wzbogacił się
również o nowoczesny system powiadamiania i ostrzegania ludności o
zagrożeniach. System ten, obejmujący wszystkie miejscowości w powiecie,

uruchomiony na początku tego roku, służy również naszej Komendzie do
dysponowania jednostek OSP do zdarzeń.
Kolejny rok funkcjonowania ustawy modernizującej służby mundurowe
przyniósł także nowe środki dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
przeznaczone na remonty budynków, zakup wyposażenia oraz pojazdów
ratowniczych.
W ubiegłym roku jednostki te otrzymały dofinansowanie w kwocie 2.1 mln zł.
Swoją cegiełkę dołożyły również samorządy.
Szanowni Państwo
Wspominając o dofinansowaniu OSP pragnę z tego miejsca złożyć na ręce
obecnego z nami prezesa zarządu oddziału powiatowego związku ochotniczych
straży pożarnych RP dh Franciszka Augustyna podziękowania dla wszystkich
członków ochotniczych straży pożarnych, współpracujących z nami na co dzień
podczas działań ratowniczych, szkoleń oraz ćwiczeń. Dziękuję za poświęcony
czas i trud włożony w podnoszenie kwalifikacji oraz wspieranie działań
Państwowej Straży Pożarnej.
Słowa podziękowania kieruję również pod adresem obecnych dzisiaj z nami
parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli,
szefów służb, inspekcji oraz innych instytucji , które pomagają nam w naszej
codziennej działalności oraz współpracują z nami podczas wszelkiego rodzaju
działań.
Korzystając również z okazji i waszej tutaj obecności pragnę
podziękować wszystkim którzy wspierali mnie w niezwykle trudnych dla mnie
chwilach jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Serdecznie dziękuję swoim
współpracownikom, zastępcy, mł.bryg. Łukaszowi Kapinosowi, który kierował
Komendą w czasie mojej nieobecności. Dzięki któremu
wszystkie
ubiegłoroczne inwestycje o których wcześniej wspominałem doszły do skutku
i zostały doprowadzone do końca.
Dziękuję Państwu za uwagę.
st.bryg. Stanisław Rączka – Komendant Powiatowy PSP w Mielcu

