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Zimą gminy odśnieżą
i posypią drogi powiatowe
XVITrybunalskie Forum Trzeźwościowe
W sobotę 29 października w sali OSP Kosów (gmina Moszczenica) odbyło się
podsumowanie XVITrybunalskiego Forum Trzeźwościowego.
Tegoroczne Forum trwało dziesięć dni, a tematem spotkań było hasło:„Osoba uzależniona to też człowiek (niekoniecznie gorszy)”.
O godzinie 18: 00 odbył się rocznicowy miting otwarty grupy Via Nova, podczas którego poruszone były dwa tematy: „Jak radzę sobie z emocjami” oraz „Czy mam tolerancję dla innych alkoholików”.
Po mitingu Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pałacyk” podsumował całość wydarzeń, które odbywały się podczas kończącego się Forum a następie przywitał zaproszonych gości:
Andrzeja Kacperka – Wiceprezydenta Piotrkowa, Członka Honorowego Stowarzyszenia „Pałacyk”,
Piotra Lewicza – Przewodniczącego Kapituły Odznaki „Wojewódzkiego Animatora
Trzeźwości”, Członka Honorowego Stowarzyszenia „Pałacyk”
Andrzeja Łyczkowskiego – członka Zarządu Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego.
Następnie pragnąc docenić ofiarną pracę na rzecz promowania i rozwijania ruchu
abstynenckiego, której dokonać mogą ludzie aktywnie zaangażowani, łączący
swój profesjonalizm z osobistą pasją, dysponujący szeroką wiedzą i doświadczeniem w działaniach ruchu abstynenckiego wręczono:
– List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Piotrkowa dla Waldemara Ferworna.
– Odznaki „Wojewódzkiego Animatora Trzeźwości” przyznanego przez Związek
Stowarzyszeń Abstynenckich Woj.Łódzkiego dla Wiesława Kowalczyka I Bogumiła
Stefaniaka.
– Okolicznościowe Dowody Osobiste dla Sławomira Ratalewskiego i Bogdana Paradowskiego.
– Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia „Pałacyk” dla Krzysztofa Piotrowskiego i Piotra Lewicza, którzy 25 lat temu byli jednymi z kilkunastu osób zakładających nasze stowarzyszenie.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Pałacyk”
z dnia 19 września 2016 r. tytuł Członka Honorowego przysługuję każdemu z założycieli stowarzyszenia. Odpowiednie dyplomy zostaną dostarczone indywidualnie
do osób nieobecnych na spotkaniu.
Wisienką na torcie była Zabawa Abstynencka, w której wzięli udział członkowie
grup działających w oparciu o program 12 Kroków i przedstawiciele stowarzyszeń
abstynenckich z całego województwa łódzkiego.
Za udział w tym doniosłym wydarzeniu dziękujemy wszystkim i zapraszamy ponownie w kwietniu przyszłego roku.Tym razem na jubileusz 26 lecia powstania Stowarzyszenia „Pałacyk”.

GMINY Aleksandrów, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Rozprza i Moszczenica przejęły na siebie odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym.
W zamian za to Powiat Piotrkowski uzupełni ubytki w nawierzchni dróg gminnych. Ta wieloletnia współpraca z samorządami
gminnymi, w zakresie bieżącego utrzymania dróg, sprawdziła się i radni powiatowi rokrocznie jednomyślnie podejmują stosowne uchwały. Prowadzeniem zimowej akcji na drogach powiatowych zainteresowane są także gminy Ręczno, Grabica i
Wolbórz z tym, że za ich opiekę Powiat Piotrkowski już zapłaci (40 tysięcy złotych za każde porozumienie). Na obsługę gmin:
Czarnocin i Sulejów, Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie wyłoni, w drodze przetargu, firmy zewnętrzne. Natomiast drogi
powiatowe na terenie gminy Wola Krzysztoporska, ZDP odśnieży własnymi siłami, wykorzystując sprzęt na stanie obwodu
drogowego w Rozprzy.

Darz bór..., darz im sięw nauce
POWIAT. Dnia 13 października 2016r. uczniowie klasy I Technikum Leśnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa w Bujnach zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów szkoły i prawowitych borusów.
Maturzyści przygotowali dla nich wyjątkowy tor przeszkód, sprawdzający czy nadają się oni na leśników. Po przejściu toru
wszyscy skosztowali ciepłego bigosu przygotowanego w stołówce internatowej. Następnie pierwszaków czekał przyjazd Sylwana - ducha lasu wraz ze swoją świtą. Uroczystość zakończyło uroczyste pasowanie i wręczenie dyplomów przez Dyrektora
Szkoły Sławomira Piętakiewicza.

Biegi przełajowe z ERASMUS +
POWIAT. Na terenie Centrum Promocji i Zdrowia Taraska w Gminie Aleksandrów odbył się „I jesienny Bieg Przełajowy
ERASMUS + 2016”, w ramach inicjatywy sportowej pt. „Mamy Modę Na Działania”, przygotowanej przez: Magdalenę
Gwardę, Klaudię Gwardę, Julię Gwardę, Martę Nejman, Annę Waszczyk iWiktorię Przybył.
Na zawody sportowe zostali zaproszeni uczniowie szkół, mieszczących się na terenie Gminy Aleksandrów oraz gościnie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Konkurencje biegowe rozegrano w 6 kategoriach, w których wzięło udział blisko 150 uczestników, zaangażowanych w sportową rywalizacje. Każdy z sporowców otrzymał pamiątkowy dyplom, plecak
sportowy z logo programu Erasmus + oraz słodki poczęstunek. Najlepsi młodzi adepci sportu na mecie zostali nagrodzeni
przez Jerzego Pietruszkę – kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, reprezentującego Urząd Gminy w Aleksandrowie i Monikę
Marculę – managera ds.promocji Centrum Promocji i Zdrowia w Tarasce.Realizatorem projektu dla lokalnego społeczeństwa
jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi, działające aktywnie na terenie Gminy Aleksandrów.

