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Za chwilę nastąpi historyczny moment.Wbicie pierwszej łopaty pod budowę sieci światłowodowej.

Dotyczy gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin

Ruszyła budowa światłowodu
W gminie Moszczenica ruszyła budowa sieci światłowodowej w ramach realizacji projektu pn. E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Uroczyste wbicie szpadla miało miejsce 29 maja 2013 r.w Jarostach przy budowanej Szkole Podstawowej przy ul. Miłej.
W uroczystości udział wzięli m.in. Elżbieta Radziszewska,
poseł na Sejm RP, przedstawiciele samorządów powiatowych i gmin wchodzących w skład konsorcjum, przedstawi-

ciele wykonawcy – konsorcjum firm Atena i Łączpol oraz Politechniki Częstochowskiej, której pracownicy byli pomysłodawcy i autorami dokumentacji projektowej.
- Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia
cyfrowego mieszkańców wspomnianych gmin, podkreślił w
swoim wystąpieniu Marceli Piekarek. Uzyskamy to poprzez
zapewnienie i sfinansowanie dostępu do Internetu określonej
grupie 514 gospodarstw domowych o przepustowości 2M
b/s.
Grupa Beneficjentów Ostatecznych (BO) została wytypowana zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) i obejmuje mieszkańców wspomnianych czterech gmin powiatu piotrkowskiego.(Wuka)

Marceli Piekarek zaprasza
Wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w sprawie konsultacji
społecznych, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy w dniu 14.06.2013 r.o godzinie 16.00.
Przedmiotem spotkania będzie udostępnienie darmowego dostępu do sieci Internet. Jednocześnie Marceli Piekarek przeprasza za wszelkie utrudnienia wynikające z budowy sieci światłowodowej. (Wuka)

Drużyna Gimnazjum w Rozprzy zajęła pierwsze miejsce
na krajowych zawodach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Trzydniowe zmagania uczestników Finału Krajowego
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakończone zostały zwycięstwem naszej drużyny z Gimnazjum w Rozprzy.Dla przypomnienia drużyna Gimnazjum zwyciężyła wcześniej finał powiatowy, a następnie zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W związku z tym reprezentowali województwo łódzkie w finale krajowym,
w którym również okazali się niepokonani.
Eliminacje krajowe w tym roku odbyły w Jaśle. Przez
trzy dni uczniowie szkół z szesnastu województw brali
udział w konkurencjach
sprawnościowych i wiedzy teoretycznej.Turniej
rozpoczął się w miniony
wtorek 4 czerwca br.
od testu pisemnego,
który uczestnicy rozwiązywali w Zespole Szkół
im. prof. Teodora Marchlewskiego wTrzcinicy.
Dzień później, po uroczystym otwarciu Turnieju na płycie jasielskiego Rynku, rozegrano konkurencje sprawnościowe: Miasteczko
Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód.
W kolejnych dniach
sprawdzano umiejętności udzielania pierwszej
pomocy.
Po trzech dniach zmagań w kategorii szkół
gimnazjalnych najlepsi

okazali się reprezentanci województwa Łódzkiego.Drużyna Gimnazjum w Rozprzy wystąpiła w składzie:
Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander
Próba, Szymon Nowak. Opiekunem drużyny jest Mariusz Próba nauczyciel wychowania fizycznego. W zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej drużynę
przygotowywała Anna Szulc również nauczyciel
z Gimnazjum w Rozprzy. Nasi dzielni zwycięscy otrzymali puchar, cenne nagrody rzeczowe, medale i dyplomy. Serdecznie im gratulujemy i życzymy kolejnych tak
spektakularnych zwycięstw w następnych latach.

