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NOWE RADIOWOZY I PODZIĘKOWANIA OD MINISTRA
Data publikacji 22.11.2016

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantami Wojewódzkimi Policji i
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku uroczyście przekazali w Komendzie Powiatowej PSP
w Siemiatyczach na ręce policjantów i strażaków trzy nowe radiowozy zakupione dzięki pomocy
samorządów powiatu siemiatyckiego. Ponadto Pan Minister oraz szefowie podlaskich garnizonów
Policji i Straży Pożarnej dziękowali funkcjonariuszom, biorącym udział w zabezpieczaniu
Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.
Przekazanie nowych radiowozów oraz podziękowania policjantom i strażakom to główne punkty uroczystości, która
miała miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Udział w niej wzięli m.in.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w
Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
starszy brygadier Jarosław Wendt i przedstawiciele władz samorządowych powiatu siemiatyckiego oraz duchowieństwa.
Wśród zaproszonych gości byli także uczniowie klas mundurowych.
Podczas spotkania Pan Minister, szefowie podlaskich garnizonów Policji i Straży Pożarnej oraz Starosta Powiatu
Siemiatyckiego uroczyście przekazali na ręce policjantów i strażaków trzy nowe radiowozy. Jeden z nich traﬁł do Straży
Pożarnej, a dwa do siemiatyckiej Policji. Oba to pojazdy marki Kia Ceed z benzynowymi silnikami o pojemności 1,6 l i
mocy 135 KM, które wyposażone zostały także w sprzęt łączności i sygnały uprzywilejowania. Zakup policyjnych aut
możliwy był dzięki pomocy samorządów powiatu, które w połowie sﬁnansowały przekazane pojazdy, natomiast reszta
środków pochodziła z budżetu Policji. Modernizacja policyjnej ﬂoty poprawi warunki służby funkcjonariuszy, co z
pewnością przełoży się na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
regionu.
Ponadto podczas uroczystości Sekretarz Stanu w MSWiA w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusza Błaszczaka, wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku oraz Komendantem Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, wręczył podziękowania policjantom i strażakom, którzy brali udział w
zabezpieczaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz Szczytu
NATO w Warszawie za ich poświęcenie, wzorową służbę oraz fachowe wykonywanie obowiązków służbowych.
Dodatkowo w trakcie spotkania, z okazji 40-lecia powstania zawodowej straży pożarnej w Siemiatyczach,
okolicznościowe medale z rąk szefa resortu otrzymało 62 strażaków.
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