
LIST POCHWALNY

KOMENDANTA POWIATOWEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KŁODZKU

dla Pana

asp. Piotr KACHEL
Komenda Powiatowa Policji

w Kłodzku

 
Za profesjonalizm, opanowanie i zaangażowanie jakim wykazał się Pan podejmując

działania  ratowniczo-gaśnicze  przy pożarze mieszkania  w miejscowości  Młynów nr  20 w
dniu 19 sierpnia 2021 roku, proszę przyjąć wyrazy naszego uznania i szacunku.

Dzięki  Pana  odwadze,  szybko  podjętej  ewakuacji  mieszkańca,  którego  życie  było
zagrożone  przez  rozprzestrzeniający  się  pożar  oraz  sprawnym  działaniom  ratowniczo-
gaśniczym nie doszło do ludzkiej tragedii. Wraz z kolegą przyczynił się Pan do uratowania
życia ludzkiego oraz mienia.

Pana bohaterska postawa jest  aktem nadzwyczajnego męstwa i  poświęcenia,  godną
pochwały oraz naśladowania.

Jednocześnie życzymy aby Pana oddana służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
naszego powiatu dawała wiele satysfakcji i stanowiła źródło motywacji do dalszego działania.
Życzymy również spełnienia planów i zamierzeń, powodzenia oraz bezpiecznej służby.

W  życiu  osobistym  niech  nie  zabraknie  radości,  zdrowia  i  pogody  ducha  oraz
wytrwałości do realizacji zamierzonych celów.

      Zastępca Komendanta Powiatowego                                 Komendant Powiatowy
          Państwowej Straży Pożarnej                                           Państwowej Straży Pożarnej
                     w Kłodzku                                                                           w Kłodzku

      st. bryg. mgr inż. Tomasz Szyszka                                       bryg. mgr Rafał Chorzewski

Kłodzko, dnia 03 września 2021 r.
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KOMENDANTA POWIATOWEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
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asp. sztab. Rafał MAŁYSA
Komenda Powiatowa Policji

w Kłodzku

 
Za profesjonalizm, opanowanie i zaangażowanie jakim wykazał się Pan podejmując

działania  ratowniczo-gaśnicze  przy pożarze mieszkania  w miejscowości  Młynów nr  20 w
dniu 19 sierpnia 2021 roku, proszę przyjąć wyrazy naszego uznania i szacunku.

Dzięki  Pana  odwadze,  szybko  podjętej  ewakuacji  mieszkańca,  którego  życie  było
zagrożone  przez  rozprzestrzeniający  się  pożar  oraz  sprawnym  działaniom  ratowniczo-
gaśniczym nie doszło do ludzkiej tragedii. Wraz z kolegą przyczynił się Pan do uratowania
życia ludzkiego oraz mienia.

Pana bohaterska postawa jest  aktem nadzwyczajnego męstwa i  poświęcenia,  godną
pochwały oraz naśladowania.

Jednocześnie życzymy aby Pana oddana służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
naszego powiatu dawała wiele satysfakcji i stanowiła źródło motywacji do dalszego działania.
Życzymy również spełnienia planów i zamierzeń, powodzenia oraz bezpiecznej służby.

W  życiu  osobistym  niech  nie  zabraknie  radości,  zdrowia  i  pogody  ducha  oraz
wytrwałości do realizacji zamierzonych celów.

      Zastępca Komendanta Powiatowego                                 Komendant Powiatowy
          Państwowej Straży Pożarnej                                           Państwowej Straży Pożarnej
                     w Kłodzku                                                                           w Kłodzku

      st. bryg. mgr inż. Tomasz Szyszka                                       bryg. mgr Rafał Chorzewski

Kłodzko, dnia 03 września 2021 r.


