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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
ELIMINACJE GMINNE - GÓZD 2017

27 stycznia w Zespole Szkół
w Kuczkach-Kolonii odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu na szczeblu
gminnym były Urząd Gminy
i Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Goździe
przy współpracy Państwowej
Straży Pożarnej w Radomiu.
Honorowy patronat nad eliminacjami objął Wójt Gminy

Gózd Paweł Dziewit, któr y
ufundował dyplomy wszystkim uczestnikom oraz puchary
za I, II, III miejsce. Eliminacje
przebiegały w dwóch grupach
wiekowych: I grupa – szkoły
podstawowe i grupa II – gimnazja. Ogółem wzięło w nich
udział 45 uczniów. Mimo, że
pytania testowe nie należały
do najłatwiejszych, uczniowie
wykazali się sporą wiedzą na
temat pożarnictwa. W wyniku rozgrywek finałowych

kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco: I
grupa wiekowa: miejsce I – Jakub Bińkowski, Gózd, miejsce
II – Wiktoria Grudzień, Gózd,
miejsce III – Żaneta Matejek,
Podgóra; II grupa wiekowa:
miejsce I – Piotr Grzybowski,
Małęczyn, miejsce II – Amelia
Krok, Gózd, miejsce III – Piotr
Tokarski, Kuczki-Kolonia. Do
eliminacji powiatowych zakwalifikowały się po dwie osoby z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje powiatowe do XL
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów
i młodzieży z terenu powiatu
radomskiego odbyły się 25
marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. W II grupie wiekowej III miejsce zajęła
Amelia Krok z Zespołu Szkół w
Goździe.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MARIUSZ BŁASZCZAK NA OBCHODACH 90-LECIA OSP GÓZD
W poniedziałek, 27 lutego,
minister spraw wewnętrznych i
administracji Mariusz Błaszczak
wziął udział w obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goździe. Uroczyście przekazał jednostce nowy samochód
strażacki, wręczył medale „Za
zasługi dla pożarnictwa”, odsłonił pamiątkową tablicę i pogratulował 15-letniemu Kornelowi
Dusińskiemu, który otrzymał
medal „Młody Bohater ”. W

swoim przemówieniu minister
Błaszczak często nawiązywał do
etosu służby. Podkreślił też znaczenie poniedziałkowych uroczystości dla lokalnej społeczności. Przy okazji wspomniał
o większych środkach, które w
budżecie na 2017 rok przeznaczone są dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość była
okazją do wręczenia odznaczeń.
Sześciu druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Goździe z rąk

nadbrygadiera Leszka Suskiego – komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej –
odebrało medale „Za zasługi dla
pożarnictwa”. Te najcenniejsze –
złote – otrzymali: dh Roman Tuszyński, dh Dariusz Serafin i dh
Paweł Gorzkiewicz. Uhonorowany został również wójt gminy Gózd Paweł Dziewit, który
też jest członkiem OSP. Podczas
swojej godzinnej wizyty szef
MSWiA przekazał pamiątkowy

grawerton dla druha Stanisława Gregorczyka, najstarszego
byłego prezesa ochotników z
Gozdu. Grawerton w imieniu
pana Stanisława odebrał jego
brat – dh Józef Gregorczyk. Miłą
chwilą było wręczenie medalu
„Młody Bohater” dla Kornela
Dusińskiego – 15-latka, dowódcy młodzieżowej drużyny OSP,
który w październiku ubiegłego
roku uratował życie nieprzytomnemu człowiekowi.

Zakupiony dla jednostki
OSP Gózd samochód to fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśnicz y
marki Mercedes-Benz ATEGO,
o napędzie 4x4, ze zbiornikiem wody o pojemności 4500
litrów. Całkowita wartość zakupionego samochodu to 799
992,00 zł, w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW – 183 998,00
zł, dofinansowanie z KG PSP
– 200 000,00 zł, dofinansowa-

nie z NFOŚiGW – 225 000,00 zł.
Razem pozyskano: 608 998,00
zł, środki gminy Gózd – 190
994,00 zł.
Wartość zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz
umundurowania bojowego
dla wszystkich gminnych jednostek OSP to: 91 320,00 zł, w
tym pozyskano dofinansowanie
z: PZU – 25 000,00 zł, FS KRUS –
20 000,00 zł, KSRG – 14 230,00 zł,
środki gminy Gózd – 32 000,00 zł.

