Przekazanie
sztandaru
i
samochodu pożarniczego OSP
Śniadowo
5 listopada 2017r. był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie
(woj. podlaskie) dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczystość związana
z nadaniem sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie oraz otrzymaniem
nowego samochodu pożarniczego na podwoziu Iveco.
Uroczystość nadania sztandaru poprzedzona została Mszą Świętą w Kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie, którą w intencji strażaków odprawił ks.
Radosław Kubeł. Dalsza część uroczystości odbyła się na rynku w Śniadowie. Tam
na oczach wielu zgromadzonych gości i mieszkańców Śniadowa po raz pierwszy
w historii Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie otrzymała sztandar. Został on
ufundowany przez tamtejszego proboszcza ks. Tomasza Wilgę.
Samochód otrzymany przez jednostkę OSP Śniadowo to średni samochód
ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 3/16 Iveco Eurocargo. Jego koszt to kwota 730
tysięcy złotych, ale gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu od Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300 tysięcy zł. Nowy nabytek
zastąpi blisko czterdziestoletni wysłużony już samochód marki MAGIRUS.
Honorowymi gośćmi byli: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji i poseł na sejm RP, gen. bryg. Leszek Suski –
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Jarosław Wendt –
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości
uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej powiatu
łomżyńskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony
przeciwpożarowej.
Podczas uroczystości padło wiele słów podziękowania oraz życzeń kierowanych do
strażaków. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie została odznaczona Złotym Znakiem
Związku. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP odznaczono ponadto: złotym medalem za zasługi dla

pożarnictwa – 2 strażaków, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa – 10
strażaków, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa – 6 strażaków, Brązową
Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański – 2 strażaków.
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