POWIATOWE ĆWICZENIE
Z ZAKRESU OBRONNOŚCI
I OCHRONY LUDNOŚCI
W dniach od 28 do 30 września 2015 roku, zgodnie z zarządzeniem NR 47/2015 Starosty Radomszczańskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
przeprowadzone zostało powiatowe ćwiczenie z zakresu obronności i ochrony ludności o kryptonimie „JESIEŃ 2015”.
W ćwiczeniu brały udział:
1.Starostwo Powiatowe w Radomsku - 7 komórek organizacyjnych, zespół podgrywający oraz Stały Dyżur Starosty Radomszczańskiego,
2.wszystkie jednostki samorządowe z terenu powiatu - 14 gmin,
3.służby, inspekcje, straże - 4 jednostki (Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku),
4.jednostki podległe powiatowi - 4 jednostki :Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROFAMILIA w Radomsku, Szpital
Powiatowy w Radomsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.
Łącznie w ćwiczenie zaangażowane były 23 podmioty z terenu powiatu radomszczańskiego.
Zgodnie z założeniami ćwiczenia w pierwszym dniu - 28 września 2015 roku, między godziną 8:00 a 15:20, podmioty ćwiczące realizowały
zadania aplikacyjne. Zrealizowano 21 zadań, w tym 18 zadań operacyjnych, praktycznie realizowano uruchomienie Stałego Dyżuru na terenie
powiatu.
Drugi dzień ćwiczenia (29 września 2015 roku) przewidziany był na realizacje praktycznych epizodów między godziną 8:00 a 15:20. Na
terenie gminy Wielgomłyny zostało przeprowadzone praktyczne ćwiczenie w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
ogłoszenie alarmu oraz jego odwołanie poprzez głośne włączenie syren:
Ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
Odwołanie alarmu - sygnał akustyczny ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Po ogłoszeniu sygnałów alarmowych przeprowadzono ewakuację w placówkach oświatowych na terenie gmin: Wielgomłyny,
Przedbórz, Masłowice, Kobiele Wielkie i Żytno. Uruchomiono wybrane miejsca tymczasowego zakwaterowania dla ludności
w gminach: Wielgomłyny i Żytno. Praktycznie realizowano również zadanie związane z uruchomieniem Stałego Dyżuru na terenie powiatu.
W trzecim dniu ćwiczenia, 30 września 2015 roku praktycznie realizowano uruchomienie Stałego Dyżuru na terenie powiatu oraz
zakończono ćwiczenie wstępnym podsumowaniem jego przebiegu, które obyło się w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

NAGRODY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Z GMINY WIELGOMŁYNY
W poniedziałek, 12 października 2015 roku, odbyło się
specjalne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielgomłyny. Poświęcone
zostało spotkaniu z dyrektorami szkół z terenu gminy z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, jaki świętowany był 14 października.
W pierwszej części obrad Komisja dyskutowała na temat
problemu odbioru nieczystości komunalnych z terenu gminy
Wielgomłyny, oraz wysłuchała raportu o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi w gminie Wielgomłyny, przygotowanego przez
podinspektora Wojciecha Niteckiego.
W kolejnej części posiedzenia, zwracając się do dyrektorów
szkół wójt Bogdan Witaszczyk złożył serdeczne życzenia z okazji święta
pracowników oświaty, gratulując sukcesów, zarówno na niwie
oświatowej jaki sportowej, dziękując za wysiłek i zaangażowanie jakie
wkładają w swoją pracę.
Następnie wójt Bogdan Witaszczyk wraz
z przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Łosiem wręczyli
dyrektorom szkół nagrody, przyznane im z okazji Dnia Nauczyciela.
Nagrody otrzymali: dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Wielgomłynach Bogumiła Dyktyńska, dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wielgomłynach Leszek Wróblewski, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie Iwona Kolanowska oraz
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu Maria Placzyńska.

