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POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W MISTOWIE
30 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w miejscowości Mistów, Polową Mszą Świętą w intencji strażaków
rozpoczęto obchody „Powiatowego Święta Strażaka" i Jubileuszu 100 – lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mistowie.
30 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w miejscowości Mistów, Polową Mszą Świętą w
intencji strażaków rozpoczęto obchody „Powiatowego Święta Strażaka i Jubileuszu 100
– lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie. Po mszy, na boisku Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mistowie nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe
stopnie służbowe strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Mińsku Mazowieckim, odznaczeń strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
statuetek „Floriana”.

Powiatowy Dzień Strażaka

W uroczystości obok strażaków udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych i duchowieństwa oraz Komendant Powiatowy
Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski.
Obecność Pana Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim miała zaznaczyć nasz hołd w tym
świątecznym dniu dla „Rycerzy Floriana”, którzy narażają swoje zdrowi i życie dla niesienia pomocy ludziom.
Służby strażaka i policjanta wypełniane są dla dobra i bezpieczeństwa społeczeństwa. Razem współdziałamy przy
zapobieganiu i usuwaniu przyczyn i skutków w trakcie akcji gaśniczych i zdarzeniach drogowych. Perfekcyjne wyszkolenie
funkcjonariuszy obydwu służb pozwala na zgranie w trakcie akcji i poprzez realizowanie swoich zadań uzupełniając się,
osiągamy synergię w działaniach.
Wielu druhów z formacji św. Floriana zostało uhonorowanych medalami i odznakami. Na uroczystości została
wręczona odznaka „Krzyż Floriana za zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jest to odznaka nadawana przez
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego na wniosek Kapituły odznaki. Odznaka nadawana jest za długoletnią aktywną
działalność strażaków ochotników na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osobom prywatnym, przedstawicielom
instytucji i organizacji społecznych, które w znaczący sposób wspierają i zasłużyły się dla działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie powiatu mińskiego.
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