Uroczyste pożegnanie Zastępcy
Komendanta KP PSP w Sejnach
W dniu 25.02.2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach
odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę
Zastępcę Komendanta KP PSP w Sejnach bryg. Mariusza Cichosza.
Uroczyste zdanie stanowiska przyjmował Podlaski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt
oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.
bryg. Andrzej Sobolewski . Uroczystość odbyła się w obecności
strażaków systemu codziennego, zmianowego, pracowników
cywilnych Komendy Powiatowej w Sejnach oraz zaproszonych
gości.
Zastępca Komendanta KP PSP w Sejnach bryg. Mariusz Cichosz w
skrócie podzielił się swoją historią pracy w PSP:
„W Państwowej Straży Pożarnej przepracowałem ponad 25 i pół
roku. Jako młody człowiek absolwent technikum samochodowego
rozpocząłem swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1993 roku. Po
ukończeniu szkoły jako młody oficer wróciłem do Suwałk gdzie
rozpocząłem służbę jako specjalista ratownik w Jednostce
Ratowniczo Gaśniczej w Suwałkach. Pierwszym poważnym zadaniem
przede mną postawionym był wyjazd na powódź w 1997 roku do
Opola gdzie pełniłem funkcję zastępcy dowódcy kompani w skład
której wchodziły siły i środki byłego województwa suwalskiego
z jednostek ratowniczo – gaśniczych z Suwałk, Augustowa, Sejn,
Ełku, Giżycka, Pisza. Do Jednostki w Sejnach trafiłem 10
kwietnia 1998 roku ze stanowiskiem dowódcy zastępu. Byłem
trzecim funkcjonariuszem w stopniu oficerskim w jednostce i
powierzono mi obowiązki dowódcy zmiany. Pracując w Jednostce
Ratowniczo Gaśniczej dosłużyłem się stanowiska dowódcy sekcji.
Po powstaniu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach 1 stycznia 1999
roku objąłem stanowisko młodszego oficera do spraw operacyjno
– szkoleniowych. Później były kolejne awanse na młodszego

specjalistę , kierownika sekcji, naczelnika wydziału. W 2005
roku ponownie powróciłem do JRG na stanowisko Zastępcy D-cy
JRG aż do 2016 roku kiedy to zostałem mianowany na stanowisko
Dowódcy JRG. W roku 2017 Podlaski Komendant Wojewódzki wtedy
st. bryg. Jarosław Wendt obdarzył mnie dużym zaufaniem
powołując mnie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w
Sejnach gdzie pełnię służbę do dnia dzisiejszego.”
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