Turniej pożarniczy dla dzieci i młodzieży
W piątek, 27 lutego br., odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczone
dla dzieci i młodzieży.
Turniej
otworzony został przez wójta gminy
Bogdana Witaszyka, który przywitał wszystkich
uczestników, życzył im powodzenia i wyraził radość z faktu,
że młodzież interesuje się tą tematyka i ma na ten temat dużą
wiedzę. Wójt gminy podziękował również za przygotowani
konkursu inspektorowi UG p . Zofii Gaik oraz pedagogom z
poszczególnych
szkół za przygotowanie uczniów do
konkursu- z PSP Zagórze p. Barbarze Kopieckiej , z PSP
Krzętów p. Magdalenie Kowalczyk, z PSP Wielgomłyny p.
Leszkowi Wróblewskiemu i PG p. Emilii Chmielewskiej
Następnie przedstawiciel Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej w Radomsku młodszy aspirant Arkadiusz
Bąkiewicz,
jednocześnie przewodniczący Komisji
Konkursowej,
rozdał wszystkim test z pytaniami
turniejowymi a po ich wypełnieniu ogłosił zwycięzców w
poszczególnych grupach wiekowych, którzy zakwalifikowali
się do dalszej częsci konkursu.
Byli to; Martyna Orlik z PSP Wielgomłyny ,
Dominik Górnik z PSP Wielgomłyny, Alicja Świtoń z PSP
Zagórze oraz Zuzanna Nawrot z PSP Zagórze. Wśród
uczniów z gimnazjum do dalszego etapu dostali się; Natalia
Kopiecka, Marek Pakos oraz Aleksandra Animucka.
Dalszą częścią turnieju były ustne odpowiedzi na
wcześniej wylosowane pytania. Po podliczeniu punktów
zdobytych w obydwu częściach okazało się, że wśród szkół
podstawowych najlepsi jest Zuzanna Nawrot a z gimnazjum
Aleksandra Animucka i to one reprezentować będą naszą
gminnę w
eliminacjach powiatowych
13 marca w
Radomsku.
Na koniec laureaci oraz inni uczestnicy odebrali
nagrody książkowe.

Uprzejmie informujemy, że od marca 2015r. czynny będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu - Punkt Konsultacyjny celem pomocy mieszkańcom naszej Gminy w zakresie
uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, dopalaczy i hazardu.
Punkt prowadzony będzie przez terapeutę uzależnień Pana ANDRZEJA
PROSZOWSKIEGO.
PUNKT CZYNNY BĘDZIE
W PIERWSZY I TRZECI PIĄTEK KAŻDEGO MIESIĄCA
W GODZ. OD 16.00 DO 19.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.
Uprzejmie informujemy również, że Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia
Zdrowia Psychicznego zostały przeniesione do budynku szpitala przy ul. Jagiellońskiej.
Poradnie znajdują się przy Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym i Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym, naprzeciwko lądowiska dla helikopterów.
Aktualny numer telefonu do rejestracji obu poradni: (44) 685-47-87
PORADNIA PROWADZI TERAPIĘ W RAMACH KONTRAKTU NFZ i jest dla wszystkich
pacjentów całkowicie bezpłatna.

