Bezpieczny nowy rok

Nowy rok 2019 już powoli rozgościł się w naszym życiu. Snujemy plany, postanowienia i
zaczynamy pracować na pomyślność, której finał będzie za ponad trzysta dni. Warto przy ich
wyznaczaniu pamiętać o słowach, które mogą być dla nas drogowskazem. „Najważniejszy w
każdym działaniu jest początek” – tak pisał Platon, wybitny myśliciel w oddalonej o tysiąc lat
rzeczywistości. Siła tych słów jest nieprzemijająca. Oby miała dla nas szczęśliwe zakończenie.

Nowy rok to dla każdego samorządu również nowe wyzwania i plany.

Nowy rok rozpoczynamy z ciekawymi zamierzeniami, ale też dobrymi wiadomościami dla
mieszkańców a szczególnie strażaków. Kilka dni temu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pogórskiej Woli została wyposażona w nowy samochód. Dzięki temu zwiększy się jej
wyposażenie, ale też możliwości. To w pracy ludzi, którzy zawsze muszą spieszyć z pomocą
jest bezcenne. To również świetne wieści dla mieszkańców. Każdy chyba chce mieć
świadomość, że może liczyć na wysokokwalifikowaną pomoc zarówno sprzętową czy
personalną. Samochodowy transfer do jednostki OSP w Pogórskie Woli spełnił jedno z moich
marzeń. Otóż teraz wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy mają kupione samochody.
To trzy nowe średnie, jeden używany oraz dwa Renault Master. Bardzo się cieszę, że udało się
to zrealizować. Nie sposób przy tym nie podziękować za zaangażowanie i pomocy wszystkim,
którzy do tego się przyczynili. Przede wszystkim radnym, bo bez ich wsparcia nie udałoby się
tego zrealizować. Druhom, pracownikom oraz ludziom dobrego serca za olbrzymi nakład pracy i
starań. Dodam tylko, że doposażenie sprzętowe to była szersza realizacja naszych działań,
które miały poprawić stan jednostek OSP na terenie naszej gminy. I to też nam się udało. W
ostatnich latach wyremontowane i rozbudowane zostały remizy. To spowodowało, że o naszych
jednostkach OSP możemy powiedzieć, że stoją na wysokim poziomie, co oczywiście przekład
się na poziom bezpieczeństwie. Olbrzymio się cieszę, że mogę to napisać! Liczę, że takich
dobrych wiadomości w nadchodzącym 2019 roku będzie więcej.

Przy okazji chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Skrzyszów najserdeczniejsze
życzenia. Oby rozpoczęty 2019 rok był czasem optymizmu i dużej pozytywnej energii.
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