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ALEKSANDRÓW. 27 lipca na terenie
gminy Aleksandrów odbył się
już IV Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez Ludowy Klub
Sportowy „Błysk” Aleksandrów we
współpracy z Urzędem Gminy Aleksandrów.
Rajd rowerowy, w każdym roku jego
organizowania, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
oraz osób, które na terenie gminy
Aleksandrów zdecydowały się spędzić
swój urlop. W tegorocznej edycji rajdu
wzięła udział rekordowa liczba uczestników – około 170 osób – miłośników
aktywnego spędzania wolnego czasu
na rowerze. Na miejsce zbiórki, którym
był teren przed budynkiem Urzędu
Gminy, przybywali uczestnicy rajdu
w każdym wieku – od malucha do seniora, na czele z wójtem Dionizym
Głowackim i zastępcą wójta Pawłem

Mamrotem. Głównym założeniem, już
cyklicznej imprezy, jest propagowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia oraz
integracja społeczności lokalnej. Licząca około 28 km trasa, wiodła przez
piękne tereny gminy Aleksandrów.
Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali policjanci z Komisariatu w Sulejowie oraz druhowie z Ochotniczych

Straży Pożarnych w Dąbrowie
nad Czarną, Niewierszynie i Siucicach. Na końcu trasy, na uczestników
czekała miła niespodzianka w postaci
grilla oraz nagród. Wszyscy biorący
udział w rajdzie zgodnie podkreślili, iż
była to bardzo udana impreza i z niecierpliwością będą oczekiwali piątej
edycji tego rajdu.

„Let’s go to dance” z Erasmusa
ALEKSANDRÓW. Na terenie gminy będzie realizowany
projekt „LET'S GO TO DANCE!!!”, który zyskał pozytywną ocenę, a przez to także środki finansowe Narodowej
Agencji Programu Erasmus+ w ramach działań polegających na międzynarodowej wymianie młodzieży.
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, które aktywnie współpracuję z Urzędem Gminy Aleksandrów, zrealizuje projekt polegający na spotkaniu młodzieży z Polski,
Ukrainy i Węgier. 10 osobowa grupa młodzieży z Polski, wraz
z liderem tej grupy z gminy Aleksandrów, zaprosiła do siebie
na 11 dniowy pobyt 10 osobową grupę młodzieży z Ukrainy,
z Krzemieńca w obwodzie tarnopolskim (z Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej) oraz 10 osobową grupę z Galgaheviz z Węgier. Młodzież polska, ukraińska i węgierska zamieszka w Dąbrowie nad Czarną, w budynku szkoły podsta-

wowej i gimnazjum. Lider polskiej grupy inicjatywnej projektu
– Grzegorz Sipa (z Gminy Aleksandrów) przygotował dla gości z Ukrainy i Węgier bogaty program pobytu w Polsce. Zostały zaplanowane działania o charakterze integracyjnym,
których ważnym elementem będzie aktywny wypoczynek.
Przedsięwzięcia o charakterze sportowym i kulturowym
umożliwią wzajemne poznanie siebie oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów. W dniu 17 sierpnia, podczas Gminnego
Święta Plonów w Aleksandrowie na godzinę 17.40 został zaplanowany wspólny występ artystyczny młodzieży. Celem tego międzynarodowego spotkania będzie umożliwienie młodym ludziom (30 osób + 3 liderów) z różnych środowisk kulturowych przeprowadzenie wspólnych działań o charakterze
kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, sprzyjających
ugruntowaniu świadomości na temat różnic kulturowych i poszanowania tej różnorodności kulturowej.

Kurs „Zagospodarowanie terenów zielonych”
SULEJÓW.W ramach realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie projektu systemowego pn. „Aktywność własną
drogą do sukcesu” w terminie 14-23
lipca odbył się pierwszy z kursów zawodowych „Zagospodarowanie terenów zielonych”.
Sześciu uczestniczących w projekcie
podopiecznych MOPS, pod okiem wykwalifikowanego szkoleniowca, zdobywało wiedzę m.in. z zakresu podstaw
ogrodnictwa, uprawy gleby, rodzajów
roślin, zakładania rabat różanych i bylinowych, ogrodów skalnych, trawników,
oczek wodnych. Kursanci wykonywali
również prosty projekt zagospodarowania terenu zieleni, uczyli się czytać mapy i plany sytuacyjne oraz zapoznali się

Powstanie Warszawskie w Pożarniczym Centrum
WOLBÓRZ. Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne
Ziemi Łódzkiej w Wolborzu serdecznie zaprasza na wystawę
poświęconą 70.
Rocznicy
Powstania
Warszawskiego.
Wystawa potrwa
od 1 sierpnia do
września br.
Zapraszamy!

z dokumentacją projektowo kosztorysową.W ramach zajęć praktycznych

uczestnicy szkolenia wykonali klomb
przy ul. Garncarskiej w Sulejowie.

Policyjna wystawa
SULEJÓW. W dniach 28-31 lipca w Urzędzie Miejskim
w Sulejowie w Sali USC odbywała się wystawa prac będących pokłosiem, zorganizowanego przez Wojewódzką
Komendę Policji w Łodzi, międzynarodowego policyjnego pleneru fotograficzno-malarsko-rzeźbiarskiego BLUE
ART VISION 2014.
Głównym założeniem pleneru była popularyzacja kultury
i sztuki oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji
policji w odbiorze społecznym. Przemierzając czasoprzestrzeń policyjni artyści zatrzymywali piękno ziemi łódzkiej
w tworzonych przez siebie dziełach. Dodatkowym ciekawym
aspektem pleneru były powstające rzeźby. Dzięki plenerowi
przygotowano dokumentację wskazującą na piękno przyrody, wartości kulturowe, historyczne i krajobrazowe terenów
województwa łódzkiego w tym sulejowskiej ziemi.W międzynarodowym plenerze wzięli udział policjanci i pracownicy Po-

licji z KWP Gorzów Wielkopolski, KWP Poznań, KWP Rzeszów, KWP Olsztyn, KSP Warszawa, WSPol Szczytno, KWP
Łódź, KMP w Piotrkowie Trybunalskim, zagraniczni partnerzy
z Niemiec oraz przedstawiciele Fotoklubu Rzeczypospolitej
Polskiej i magazynu Digital Foto Video. Podczas pleneru
przebyto 2000 km po województwie łódzkim, artyści tworzyli
między innymi w Sulejowie, na terenie zabytkowego Opactwa
Cystersów.

