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Dzień Polsko-Portugalski - Niedziela 23 kwietnia 2017
Miejsce: kompleks sportowo - rekreacyjny przy
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
Godz. 8.15 ROZPOCZĘCIE DNIA SPORTU z wolontariuszami z Portugalii
Godz. 8.30 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar
Wolontariatu Europejskiego EVS
Turniej siatkówki rozgrywany będzie na hali sportowej.
ok. godz. 16.00 Ogłoszenie wyników turnieju, dekoracja
Godz. 8.30 Turniej Piłki Nożnej “GOL Academy” o Puchar Wójta gminy Nowosolna
Turniej piłki nożnej rozgrywany będzie na boisku wielofunkcyjnym Orlik
Godz. 15.00 Ogłoszenie wyników Football i Petanque
Godz. 8.30 Turniej Petanque
Rozgrywany będzie na dwóch stanowiskach dla drużyn z turnieju piłki nożnej
Godz. 9.30 Otwarty konkurs Petanque “Rodzinne Dwójki”
ok. godz 14:30 Ogłoszenie wyników konkursu “Rodzinne Dwójki”
11:00 Bieg Przyjaciół po Lesie Wiączyńskim na 5 km
godz. 10.00 Rozpoczęcie zapisów do biegu
godz. 11.00 START
godz. 12.00 Zakończenie biegu
godz. 12.15 Ogłoszenie wyników, dekoracja

Strefa Gier i Zabawdla dzieci – czynna w czasie trwania biegów w godz. 11.00 – 15.00

SPORT

Konkurencje dla publiczności, rywalizacja rodzinna na wesoło – w godz. 13.00 – 15.00
Wszystkie regulaminy i szczegółowe informacje dostępne są na w
 ww.gpckie.pl
Obserwuj też nasz profil na facebook “Dni Sportu Nowosolna”

ŚWIĄTECZNIE
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13:00 Otwarcie trasy do biegów na orientację po Lesie Wiączyńskim
godz. 12.30 Rozpoczęcie zapisów do biegu
godz. 13.00 START
godz. 15.30 Ogłoszenie wyników, dekoracja
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Godz. 11.30 Rodzinny Konkurs Koszykówki
Konkurs rozgrywany będzie na boisku wielofunkcyjnym.
Rzuty do kosza, slalom z kozłowaniem (na czas), najdalszy rzut, konkurencje drużynowe
ok. godz. 14.00 Ogłoszenie wyników, dekoracja

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Nie tylko zajączek
– refleksja na święta

ŚWIĄTECZNIE

4

W okresie powojennym kościół nie przeciwstawiał się tym świeckim symbolom
świąt, a wprost przeciwnie zaakceptował je
jako symbol nowego życia – odrodzenia się
w zmartwychwstałym Chrystusie.
W każdym z nas istnieje głęboka potrzeba poprawienia własnego życia, poprawy
relacji zarówno z bliskimi jak i obcymi,
posprzątania wokół siebie – zarówno tego
materialnego jak i duchowego, a wiosna
i okres świąt jest do tego idealną okazją. Wiosna, bo budzi nadzieję – słońce
i wyższe temperatury zachęcają do działania, a święta, bo są okazją do spotkania
z bliskimi i znajomymi. Świąteczne sacrum
i oderwanie się od codziennych zmartwień
sprzyjają dobremu nastawieniu do drugiego człowieka. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy społeczeństwo jest tak podzielone
przez nieodpowiedzialnych polityków, dla
których rzymska zasada divide et impera
wydaje się być ważniejsza od dobra społeczeństwa.
Żyjemy w świętokradzkich czasach, gdzie
krzyż i różaniec przestają być atrybutami
modlitwy, a stają się narzędziem walki
rozwścieczonych wyznawczyń jedynego
słusznego radia. Radia, które poza czasem
poświęconym na modlitwę, zdaje się zapominać o roli takiej rozgłośni – nie w skłó-

caniu narodu, a w edukowaniu
wartościowego, odpowiedzialnego
człowieka miłującego Chrystusa
w drugiej osobie, bez względu na
jego poglądy polityczne. Budzenie
w ludziach nienawiści do drugiego
człowieka, bez względu na powody, jest niezgodne z nauką Kościoła
Rzymskokatolickiego. Czyż nie jest
powiedziane: Miłujcie nieprzyjacioły wasze. Oddawanie miłości ludziom, którzy nas kochają nie jest
sztuką. Miłowanie wrogów lub tylko nieprzyjaciół to prawdziwe wyzwanie chrześcijańskie.
Myśli będące czystym świętokradztwem dotykają niestety niektórych ludzi kościoła. Gdy słyszę biskupa, który mówi: papież
się myli... lub To prywatne zdanie
papieża..., przypomina mi się jeden z najważniejszych dogmatów
kościoła o nieomylności papieża. Papieża jako następcy św. Piotra posłanego na ten urząd przez samego
Chrystusa. Papieża, który został wybrany
przez konklawe będące pod bezpośrednim
wpływem Ducha Świętego, a więc konklawe, które nie mogło się mylić. Oczywiście żądania papieża Franciszka, zwłaszcza
w sferze materialnej, mogą być niechętnie
przyjmowane przez niektórych biskupów
czy księży, gdyż przypominają im, że nie
można jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Podkopywanie autorytetu papieża zaczyna skutkować pustoszejącymi kościołami i tzw. katolikami niepraktykującymi.
Nakłada się na to dziwna ostatnio tryumfalistyczna retoryka części kleru, zmierzająca do oceniania i krytykowania człowieka,
a nie złych uczynków (Nie oceniajcie, a nie
będziecie oceniani). Stałe pouczanie ludzi ex
catedra, wzbudzanie w nich mniej lub bardziej zasadne poczucie winy, odmawianie
udzielenia sakramentów czy pogrzebów,
czy czasem bardzo zły przykład łamania
podstawowych zasad, które się samemu
głosi – wszystko to zniechęca wiernych i zamiast tworzyć im wspaniałe niedzielne sacrum, dzięki któremu mogli by się poczuć
lepsi i kochani, nasz kościół wita nas zimnymi murami i stałymi pretensjami do tych
niepoprawnych grzeszników, którzy choćby nie wiem jak się starali, zawsze powin-

ni mieć poczucie winy, a nie Bożej radości.
Nie każdy wierny ma w sobie tak głęboką wiarę, żeby zrozumieć, że do kościoła
przychodzi na spotkanie z Bogiem, a nie
z księdzem. Te kościoły, w których przemawia się do wiernych ciepło i z miłością,
są jednak tak pełne, że trudno w nich znaleźć wolne miejsce. Kościół Chrystusowy
jest kościołem miłości, miłosierdzia Bożego (Jezu ufam Tobie), a nie kary i trwogi jakim była religia żydowska. Chrystus umarł
w cierpieniach i zmartwychwstał po to, by
być z nami na ziemi. Najczęściej przychodzi
w postaci drugiego człowieka: Byłem głodny
– nakarmiłeś mnie, byłem spragniony – dałeś
mi pić... po to, byśmy i my mieli okazję okazać miłość i miłosierdzie dla drugiego człowieka, tak jak w przyszłym świecie będziemy oczekiwali miłosierdzia od Chrystusa.
Dzisiaj prawdziwym nakazem jest miłość
do drugiego człowieka, niezależnie od jego
poglądów, słabości, koloru skóry, orientacji i wszystkich jego cech. Przypomina nam
o tym papież Franciszek. Jeżeli tego nie rozumiemy to znaczy, że nie wierzymy!
Andrzej Danowski

Fot: Monika Perek

W całym roku 2016 wydaliśmy 7266,14 zł
na sprzątnięcie śmieci z pasów drogowych,
przy przystankach, z lasów czy pól. Jest to
wydatek, którego moglibyśmy uniknąć gdybyśmy tylko pamiętali, że śmieci wrzuca się
do kosza a nie na trawnik, a inne odpady
składuje się w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Warto mieć na uwadze, iż nie są to pieniądze „niczyje”, to są nasze wspólne pieniądze,
które moglibyśmy przeznaczyć na inne cele
i z pewnością byłyby lepiej zainwestowane.
Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana
większość odpadów to śmieci poremontowe, warto też dopilnować, by firmy które
działają na nasze zlecenie i którym płacimy
za wywóz odpadów, dopełniły swojego obowiązku i zutylizowały śmieci w miejscach
wyznaczonych.

Fot: Bartosz Gocek

Zwracajmy uwagę na wjazdy samochodów dostawczych w miejsca odludne,
w pobliże małych lasków, pól. Wbrew pozorom zwykłe zainteresowanie, zwrócenie uwagi, może przyczynić się do tego,
iż nie będziemy narażeni na dodatkowe
koszty i widoczki takie jak poniżej.
Nasza gmina to nasze wspólne dobro,
utrzymywane z naszych wspólnych podatków. Warto o nią dbać.
Monika Perek
Urząd Gminy Nowosolna

Plakat jest dziełem zbiorowym dzieci
ze świetlicy w Kalonce wykonanym
pod kierunkiem Anny Maćkowiak
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Komunikacja autobusowa w gminie Nowosolna
Zapowiadana przez Urząd Miasta Łodzi rewolucja w komunikacji miejskiej stała się
już faktem. W momencie, w którym piszemy te słowa trudno jest jednoznacznie ocenić czy więcej jest plusów czy minusów reorganizacji zbiorkomu. Nikt nie ukrywa, że
priorytetem dla Zarządu Dróg i Transportu
była poprawa siatki połączeń w samej Łodzi. Niestety, dla mieszkańców naszej gminy nie jest to dobry prognostyk. W dniu
16 marca 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Nowosolna odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZDiT, wcześniej
zbieraliśmy uwagi naszych mieszkańców
dotyczące minutowych rozkładów jazdy,
tras i siatki połączeń. Spotkanie było gorące, ale nie przyniosło jednak ostatecznych
rozstrzygnięć. Służby gminne cały czas są
w kontakcie z ZDiT, na bieżąco konstruowane są przesunięcia minutowe uwzględniające potrzeby naszych mieszkańców.
Wójt podjął rozmowy z Brzezinami, by
zintensyfikować kursy linii 53B. Trwają też

rozmowy zmierzające do najszybszego, jak
to tylko możliwe, spotkania z ZDiT i uzgodnienia proponowanych przez gminę zmian
oraz wypracowania alternatywy dla zlikwidowanej linii 94 oraz uzyskania terminu
wprowadzenia wynegocjowanych zmian.
Urząd Gminy Nowosolna dołoży wszelkich

starań, by zmiany w kursach autobusów na
terenie naszej gminy w efekcie okazały się
pozytywne.
Monika Perek
Urząd Gminy Nowosolna
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W kulturze ludowej nastąpiło swoiste
nałożenie się tradycji świąt Wielkanocy
z optyką i symboliką nadchodzącej wiosny, w tym rodzącego się nowego życia.
Pojawiły się naturalne, a potem waciane
żółte kurczaczki w otoczeniu bazi (kotków) jako symbolu budzenia się do życia
całej przyrody. Kultura zza oceanu dołożyła
nam do tego radosnego zajączka, który nie
tylko stał się jednym z symboli tych świąt,
ale także od niego pochodzi nazwa zwyczajowego świątecznego prezentu.

Większość z nas chciałaby mieszkać
w schludnym, czystym i naturalnym otoczeniu. Dokładamy starań, by otoczenie naszej posesji było estetyczne, miłe dla oka,
takie, z którego chcemy być dumni. Jest to
drobny element patriotyzmu lokalnego, ale
jakże ważny. Odpowiedzialność za swój
majątek i majątek wspólny jakim jest gmina to postawa właściwa i niepodlegająca
dyskusji. Niestety, nie wszyscy postrzegają troskę o naszą gminę w ten sam sposób.
Ilość śmieci wyrzucanych do naszych lasów
i na łąki jest znaczna. W zeszłym roku społeczność gminy Nowosolna zapłaciła za
wywóz śmieci z dwóch tylko nielegalnych
wysypisk aż 3321 zł.

Fot: Monika Perek

URZĄD GMINY

Jeszcze w latach 30-tych XX w. symbolem
świąt Zmartwychwstania Pańskiego były
obrazy kojarzące się z drogą krzyżową
i cierpieniem Chrystusa lub Jego sławetnym
zmartwychwstaniem. Jedynym zwierzęciem, które wówczas się pojawiało na pocztówkach czy okazjonalnych ilustracjach był
baranek – symbol żywej ofiary Chrystusa,
która gładzi grzechy świata.

Śmieci w gminie Nowosolna – niekończąca się historia

WKRÓTCE RUSZĄ W NASZEJ GMINIE
KONSULTACJE SPOŁECZNE UCHWAŁY
O INICJATYWIE LOKALNEJ.
CHCIELIBYŚMY PRZYBLIŻYĆ PAŃSTWU
SAMĄ JEJ IDEĘ ORAZ WYJAŚNIĆ,
CO I JAK DZIĘKI NIEJ MOŻEMY
WRAZ Z PAŃSTWEM ZROBIĆ DLA
NASZEJ GMINY
1. Czym jest inicjatywa lokalna?
To forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami. Celem
jest wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej. To wspólne działanie na rzecz naszej Gminy, forma współudziału: mieszkańcy razem i na
równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.
2. Jak to działa?
Można złożyć wniosek do Gminy (bezpośrednio jako
mieszkańcy albo za pośrednictwem organizacji pozarządowej) na przykład na: zagospodarowanie gminnego terenu zielonego, organizację pikniku czy budowę placu zabaw.
Są dwa ograniczenia: teren, na którym chcemy coś zorganizować lub go zagospodarować musi należeć do Gminy,
a wnioski muszą wpisywać się w obszary określone w ustawie (o tym w pkt. 4).
Inicjatywę lokalną odróżnia od innych projektów praca społeczna mieszkańców oraz własny wkład finansowy
i rzeczowy. Jeśli przykładowo chcemy razem z Sąsiadkami
i Sąsiadami zagospodarować placyk, to wkładem własnym
mieszkańców mogą być prace ogrodnicze, albo zakup sadzonek, Gmina zaś może wtedy zabezpieczyć sprzęt czy
przeznaczyć dodatkowe środki na przeprowadzenie zadania w większej skali.
3. Kto może zgłosić zadanie?
Inicjatywa lokalna w praktyce skierowana jest głównie
do mieszkańców Gminy. Nie trzeba być zameldowanym
w Gminie, by inicjatywę zgłosić i ją przeprowadzać. Ważne
byśmy tu faktycznie przebywali i realizowali istotne interesy
życiowe, pracując czy posyłając dzieci do szkoły.

URZĄD GMINY
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Ważne jest zamieszkanie, a nie zameldowanie.
W imieniu mieszkańców mogą też działać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Pełnią one jednak
rolę jedynie pośrednika, ułatwiając koordynację, wymianę
informacji, składanie wniosku, ale stroną wnioskującą są
nadal podpisani pod wnioskiem mieszkańcy.

szości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
promocja i organizacja wolontariatu

•• budowa, rozbudowa lub remont dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

•• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo

•• działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, działalność na rzecz mniej-

•• porządek i bezpieczeństwo publiczne

•• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie

•• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

ce rozwoju osobistego. Ze swojej strony rodzice deklarują pokrycie kosztów
warsztatu i zapewnienie specjalistów.
W ramach współpracy od samorządu
mieszkańcy oczekują: użyczenia pomieszczeń szkoły, włączenia w projekt pedagogów jako prowadzących część zajęć. W ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłosić się
z takim wnioskiem do gminy wpisując te
zajęcia w obszar działań edukacyjnych
i oświatowych. Gmina wniosek rozpatruje i w wyniku podpisania umowy wspólnie
realizuje zadanie.
Urząd Gminy Nowosolna

Jak to wygląda w praktyce?
Mieszkańcy chcieliby zorganizować
w szkole zajęcia pozalekcyjne, dotyczą-

Sprostowanie:
W związku z opublikowaniem w nr 1 miesięcznika „Na Wzniesieniach” artykułu pt. „Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym” autorstwa Urzędu Gminy Nowosolna Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wskazuje, iż
zawiera on nieścisłości w swojej treści.
Artykuł sugeruje, że w przypadku powstania technikum w Wiączyniu Dolnym w wyniku przekształcenia
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym Powiat Łódzki Wschodni miałby obowiązek finansowania lub dofinansowania działalności tej szkoły. Powiat ma obowiązek finansowania wyłącznie tych szkół ponadgimnazjalnych,
dla których jest organem prowadzącym. W przypadku gdy gmina prowadzi, na mocy porozumienia zawartego
z powiatem szkołę, której prowadzenie nie należy do jej zadań własnych (np. technikum), finansowanie działalności tej szkoły następuje z budżetu gminy, w tym z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Budżetu
Państwa.
Ponadto stwierdzenie, że: „W dniu 23 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie ze starostą, oraz zastępcą starosty w sprawie ewentualnego finansowania szkoły przez powiat” nie jest precyzyjne. Na powyższym spotkaniu rozmawiano o procedurze przekształcenia gimnazjum w technikum oraz warunkach i zasadach jego prowadzenia.
Artykuł w swojej wymowie bezpodstawnie przerzuca odpowiedzialność na Powiat za decyzje podjęte przez
Gminę Nowosolna w kwestii założenia i prowadzenia technikum w Wiączyniu Dolnym oraz w konsekwencji
za losy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. Każdy samorząd jako organ prowadzący szkołę podejmuje wszelkie
decyzje z nią związane we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

7

Inicjatywa lokalna – nowe szanse rozwoju

4. Jakie działania mogę zgłosić
w ramach inicjatywy lokalnej?
Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, które dany samorząd ma do realizacji.
Ustawa wskazuje katalog zadań publicznych
jakie mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:

URZĄD GMINY

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Od ostatniej reformy systemu oświaty mija
18 lat. Wprowadził ją w życie Mirosław
Handke, ówczesny Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka.
Choć nie była ona pasmem samych sukcesów, to wspomniane osiemnaście lat doszlifowywania tej zmiany doprowadziło
w gimnazjach do wymiernych efektów.
Przeprowadzane co trzy lata badania PISA
wykazywały przez ostatnie lata zdecydowany wzrost umiejętności polskich 15-16
latków. W 2012 roku zajmowali 14 miejsce
na świecie w matematyce, 10. w czytaniu
i interpretacji tekstu i 9. w naukach przyrodniczych. Rok 2015 również potwierdził, że polscy uczniowie znajdują się w elicie wśród najbardziej rozwiniętych państw

Zrealizowany został jeszcze jeden cel reformy z 1999 r. - wyrównanie szans młodzieży wiejskiej.
Szkoły i młodzież z terenu naszej gminy
miały w tym okresie jeszcze jedno szczęście – mądrych i zaangażowanych dyrektorów, współpracujących i wymagających
rodziców oraz zrozumienie i wielkie wsparcie władz samorządowych. Dzięki temu siedziby naszych szkół wzbudzały zazdrość
w oczach odwiedzających ich Łodzian,
a wyniki sprawdzianów zewnętrznych
plasowały się w czołówce powiatu i województwa. Liczne projekty opracowywane
i realizowane przez szkoły przyczyniły się
do wysokiego poziomu nauczania i podnoszenia standardu placówek.
W dniu 31 marca 2017 roku większość nauczycieli obu podstawówek i gminnego
gimnazjum przystąpiło do strajku. Postu-

latów było wiele, jednak dla nas na plan
pierwszy przed warunkami płacowymi
i polityką wysunął się sprzeciw wobec pośpiesznego wprowadzania kolejnej reformy oświaty – zaprzepaszczenia efektów
18 lat ciężkiej pracy władz i szkół w naszej gminie, wygaszenia (i zamknięcia?)
świetnie wyposażonego gimnazjum, kolejnych ogromnych nakładów finansowych
na wprowadzane zmiany, ciasnoty i przeciążenia w ośmioklasowych podstawówkach.
Do tego dochodzi chaos spowodowany brakiem czasu na przemyślenie reformy i jej
kolejnych kroków. Pośpiesznie i po czasie
wydawane akty prawne ministerstwa nie
pozwalają samorządom i dyrektorom szkół
na spokojne i mądre opracowanie wymaganych dokumentów i organizacji pracy szkół
w następnym, trudnym roku szkolnym.
Trudno nam się wypowiadać na temat problemów z reformą w szkołach miejskich,
czy też innych miejscach w Polsce, ale dla
naszej gminy będzie to duża strata.
Strajkujący nauczyciele
ze szkół gminy Nowosolna

Kiedy powstanie Technikum w Wiączyniu Dolnym?

NASZE SPRAWY
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Jako grupa niezależnych mieszkańców działających w ramach
Stowarzyszenia
NOWAsolna oraz
Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna podjęliśmy
działania w celu
uratowania edukacji w szkole Wiączyniu Dolnym. Skoncentrowaliśmy się na
utworzeniu Technikum Informatyczno-Logistycznego w miejsce wygaszanego gimnazjum.
W poniedziałek 6 marca 2017r. zaprosiliśmy na spotkanie “ostatniej szansy” przedstawicieli Urzędu i Rady Gminy Nowosolna, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi, aby
omówić naszą koncepcję.
W skrócie pomysł jest taki: gmina nie musi
i nie chce sama prowadzić technikum, więc

pożycza budynek w Wiaczyniu powiatowi,
a szkołę prowadzi powiat (szkoły średnie
są pod opieką powiatu). Kuratorium wskazuje, co jest potrzebne, aby było to zgodne
z przepisami oświatowymi.
Dlaczego jesteśmy do tego przekonani?
- zebraliśmy 154 deklaracji od Uczniów/
Rodziców chęci uczenia się w wiączyńskim
technikum
- zebraliśmy w ciągu dziewięciu dni 860
podpisów pod petycją poparcia dla utworzenia technikum
- mamy deklaracje firm, które mogą prowadzić praktyki zawodowe bądź są zainteresowanie zatrudnianiem techników
informatyków
- policzyliśmy ile to kosztuje i stworzyliśmy
bilans i plan działania technikum w różnych zawodach
- mamy poparcie różnych grup społecznych dla technikum (rodziców, mieszkań-

ców, nauczycieli, firm, kadry akademickiej
i uczniów)
- wiemy też, że warunki na start technikum
nie są łatwe, ale zależy nam, żeby uczniowie
nie uciekali do gimnazjów w Łodzi
Siłą argumentów nie przekonaliśmy
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
(reprezentowanej przez Członka Zarządu Rady Powiatu p. Małgorzatę Lesiak).
Po wcześniejszej decyzji Rady Gminy o likwidacji gimnazjum, bezcelowe było również dalsze przekonywanie Rady Gminy
Nowosolna (reprezentowanej przez Przewodniczącą Rady p. Małgorzatę Kamińską-Bruszewską i kilkoro Radnych) do zmiany
decyzji o likwidacji gimnazjum.
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty (wicekurator Elżbieta Ratyńska oraz dyrektor
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Andrzej Krych) oświadczyli, że mogą pozytywnie zaopiniować projekt współpracy
Gminy i Powiatu w jednym miejscu, tak
samo jak ew. projekt współpracy Gminy
z jakimś towarzystwem oświatowym. ale

W takiej sytuacji bezzwłocznie przekazaliśmy petycję w sprawie utworzenia
technikum do Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, aby jeszcze w marcu powiat
i gmina osiągnęły porozumienie. Kopię petycji przekazaliśmy również do Kuratorium
Oświaty w Łodzi.
W odpowiedzi na petycję Łódzki Kurator
Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski napisał
m.in., że będzie “wspierał działania w kierunku tworzenia szkół, których powstanie

znajduje szerokie poparcie społeczne”, ale
nie może zmusić samorządów do utworzenia szkoły.
My działamy szybko i w dobrej wierze,
a urzędy działają wg przepisów. Zabrakło
czasu i do końca marca samorządy nie podjęły żadnej decyzji o utworzeniu technikum
w Wiączyniu w 2017 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na Sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca
2017 r. zadecydował, że petycja w sprawie Technikum Informatycznego w Wiączyniu Dolnym będzie rozpatrywana na
najbliższym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu
i Finansów.

Nadal zbieramy podpisy pod petycją
w internecie (https://goo.gl/AKvjpd),
gdyż zgodnie z obietnicą Wójta Gminy
Nowosolna Piotra Szcześniaka, w urzędzie gminy będą nadal prowadzone prace m.in. nad koncepcją powołania szkoły
średniej. Konieczne zatem jest przekonywanie gminnych i powiatowych Radnych
do koncepcji i dalsze wsparcie społeczne
dla utworzenia Technikum w Wiączyniu
Dolnym w roku 2018.
Marcin Marszałek
członek Zarządu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Gminy Nowosolna

Wyspa światła na skraju lasu
Listopad 1914 roku był dla mieszkańców
Nowosolnej i okolicznych miejscowości
najgorszym okresem w historii. Od kilku
miesięcy trwająca wojna światowa zawitała
także w te strony. W ramach tzw. „Operacji
Łódzkiej” starły się armie dwóch mocarstw
– Niemiec i Rosji. Po obu stronach walczyli
Polacy noszący obce mundury. Wciąż przemieszczający się front pozostawił po sobie
ogromne zniszczenia. Spalone wsie, kościoły w ruinie, okopy i tysiące poległych. Po
ustaniu walk, pomimo zimy, zaczęto tworzyć cmentarze wojenne. Jednym z nich jest
cmentarz w Wiączyniu Dolnym. Powstał on
zaraz po zakończeniu działań wojennych.
Początkowo spoczywało na nim 798 żołnierzy obu walczących stron poległych w długotrwałych i ciężkich walkach w okolicach
Lasu Wiączyńskiego. W latach 30-tych XX
wieku, w ramach „akcji komasacyjnej”
ekshumowano i przeniesiono tu szczątki
żołnierzy spoczywających na mniejszych
cmentarzach i w pojedynczych mogiłach,
między innymi z Olechowa, Rogów, Sikawy
i wielu innych.
Szacuje się, że swoje ostatnie miejsce spoczynku na cmentarzu w Wiączyniu Dolnym znalazło ostatecznie około 4 tys. poległych.
Cmentarz został założony na planie kwadratu o bokach 100 X 100 metrów. Jego oś
dzieli go na dwie części. Część prawą, niemiecką i lewą rosyjską. Przez każdą z części biegnie szeroka aleja. Na początku każdej z nich znajdują się kręgi kamienne tzw.
„oficerskie”. Na końcu każdej alei na kamiennym podwyższeniu znajduje się pomnik upamiętniający poległych żołnierzy
rosyjskich z krzyżem prawosławnym, nie-

Na pomoc gminie przyszło wówczas „pospolite ruszenie” w postaci członków Forum Eksploracyjnego znanego później
jako SEH „Grupa Łódź”. W ciągu jednego
dnia większość cmentarza została oczyszczona.

mieckich z krzyżem zwykłym. Pomniki te
ufundował Karol Wilhelm Scheibler, syn
znanego łódzkiego przemysłowca. Wchodząc przez bramę najpierw widzimy głaz
z tablicą poświęconą Polakom poległym
w Wielkiej Wojnie 1914-1918. Głaz postawiono kilka lat temu, jest niezbyt szczęśliwie usytuowany na zatartych czasem mogiłach. Planowane jest przeniesienie go
i ustawienie między dwoma istniejącymi
pomnikami.
Dawniej wokół cmentarza znajdowało się kute ogrodzenie z prętów. Niestety,
czas i łowcy złomu przyczynili się do jego
kompletnej dewastacji, w związku z czym
w 2006 roku zostało zastąpione elementami drewnianymi. Tak jak z ogrodzeniem los
niezbyt łaskawie obszedł się z całą nekropolią. Po 1945 roku pomału zapadała w niepamięć. Drewniane krzyże rozpadały się
lub ginęły w ogniskach. Betonowe tablice
były rozbijane lub użytkowane do innych
celów. Pomału teren cmentarza zagarniał
las. O tym miejscu pamiętali nieliczni. Kiedy w 2006 roku znaleziono w Dąbrowie
szczątki żołnierzy rosyjskich zastanawiano
się gdzie ich pochować. Przypomniano sobie wtedy o wiączyńskim cmentarzu. Pojawił się problem, całość była zarośnięta przez
krzewy i samosiejki drzew.

Przez następnych kilka lat członkowie stowarzyszenia przeprowadzili dokładną inwentaryzację i pomiary geodezyjne. Na
bieżąco organizowano akcje wykaszania
i sprzątania. Obecny wygląd cmentarza
zawdzięczamy młodym ludziom, którzy
poświęcali czas i pieniądze, aby ten zabytek znów nie popadł w zapomnienie. Niestety, w 2014 roku, kiedy zabrakło pomocy
ze strony naszej gminy, „Grupa Łódź” zniechęciła się i wycofała się z kontynuowania
projektu opieki nad cmentarzem. Na szczęście od 2015 Urząd Gminy Nowosolna ponownie aktywnie włączył się w opiekę. Nie
zawodzą też osoby prywatne. Prace na nekropolii koordynuje obecnie Stowarzyszenie NOWAsolna. Aktywnie włącza się też
pobliskie Gimnazjum (ale już niedługo, bo
jest przeznaczone do likwidacji).
Cmentarz wojenny znów „żyje”. Nekropolia
leży na turystycznym szlaku I wojny światowej często odwiedzają ją wycieczki i rajdy, zaś 1 listopada staje się wyspą światła
na skraju lasu. Zachęcam wszystkich do
odwiedzenia tego miejsca zwłaszcza wiosną, kiedy większość terenu cmentarza jest
pokryta białym dywanem kwitnących zawilców.
tekst i zdjęcie:
Andrzej Sebastjański
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na świecie zrzeszonych w OECD. Poprawie
ulegał też z roku na rok stan wychowawczy
w gimnazjach – pracujący tam nauczyciele
stawali się coraz lepszymi fachowcami w radzeniu sobie z ciekawymi pomysłami i wybrykami dojrzewającej młodzieży.

nie mogą zmuszać samorządów do utworzenia technikum bądź innej szkoły. Jednocześnie wskazali na konieczność podjęcia
wiążących decyzji do 31 marca 2017.
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Nie podoba nam się ta reforma

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Sukces GPCKiE
GMINNO-PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE!” 2017

Świetlice wiejskie
w gminie Nowosolna

„Zaproś nas do siebie!” to projekt profesjonalizacyjny, wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury.
Instytucje biorące udział w projekcie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:
• wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju
oferty programowej instytucji;
• przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
• pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych, w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego
oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.
Projekt „Zaproś nas do siebie” będzie realizowany przez kilka miesięcy – od kwietnia do listopada 2017
roku – w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertem.
Gminno-Parkowe Centrum
Kultury i Ekologii

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

KONKURS

„Wiosna w naszej okolicy”

FOTO

dla mieszkañców
gminy Nowosolna

GPCKIE

10

GRAFICZNY

8 maja 2017 r (biuro GPCKiE)
regulamin i karta zgłoszeń: www.gpckie.pl

termin składania prac:

Konkurs ogłoszony przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w ramach realizacji
projektu Wolontariatu Europejskiego „Odkryj swoją okolicę - odkryj siebie” i Programu Erasmus+.

Gminno Parkowe Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie
Świetlica wiejska „Dziewanna”
Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach
zapraszają mieszkańców gminy
Nowosolna

na TENIS STOŁOWY
Treningi odbywają się w piątki
w godz. 16.00–19.00
w sali gimnastycznej szkoły
podstawowej w Starych Skoszewach
pod okiem zawodników drużyny
DK Plichtów
grających w Łódzkiej Lidze Tenisa
Stołowego Amatorów i Weteranów
PIĄTKI godz. 16.00 – 19.00
Zapraszamy !!!

Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w ramach swojej działalności prowadzi terenowe placówki kultury,
czyli świetlice wiejskie w Starych Skoszewach, Kalonce, Byszewach i Lipinach. Każda ze świetlica realizuje ciekawą ofertę popołudniowych zajęć i warsztatów dla dzieci,
młodzieży osób dorosłych oraz seniorów.
Zajęcia w świetlicach są nieodpłatne.
Świetlica wiejska w Byszewach czynna jest
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
17.00 – 21.00. Prowadzący – Katarzyna Kreft. Do świetlicy zapraszamy młodzież, dorosłych oraz maluchy, dla których w ostatnim
czasie zorganizowaliśmy kącik maluszka.
Świetlica wiejska w Lipinach czynna jest we
wtorki w godzinach 15.00 – 20.00. Prowadzący – Katarzyna Kreft.
Oprócz dzieci do świetlicy zapraszamy również dorosłych. We wtorkowe popołudnia,
w godzinach 17.00 – 20.00, odbywają się regularnie warsztaty decoupage.
Od 7 kwietnia, w piątki w godz. 18.00 –
19.00, na sali gimnastycznej SP Lipiny od-

bywają się zajęcia taneczne i gimnastyczne
dla pań.
Świetlica wiejska w Kalonce czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 14.30
– 17.30 oraz w soboty w godzinach 9.00 –
14.00.

giczne, poznajemy zioła, naturalne metody leczenia i zdrową kuchnię. Prowadzący
– Monika Czubaczyńska-Szram.
Gminno-Parkowe Centrum
Kultury i Ekologii

Prowadzący – Anna Maćkowiak. Raz
w miesiącu (w ostatnią sobotę
miesiąca) zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty decoupage, a w czwartkowe wieczory na brydża.
Świetlica wiejska w Starych Skoszewach to nasza pracownia
rękodzielnicza. Swoją działalność prowadzi w piątki w godzinach 16.00 – 21.00. Na piątkowe
warsztaty rękodzielnicze zapraszamy młodzież i dorosłych,
a szczególnie członkinie KGW.
Oprócz warsztatów rękodzieła
(filcowanie, krosna, decoupage) podczas spotkań w świetlicy
w Starych Skoszewach prowadzimy też działania proekolo-
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• Trzecia wystawa dostępna od 22 lipca
2017r. (Święto Pszczoły, zakończenie projektu EVS)
W ramach realizacji projektu zachęcamy
również wszystkich mieszkańców gminy
Nowosolna do udziału w konkursach fotograficznych i tym samym ogłaszamy pierwszy konkurs pt. „Wiosna w naszej okolicy”.
Prace konkursowe oraz karty zgłoszeń
można składać w biurze GPCKiE w Plichtowie do dnia 8 maja. Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej
GPCKiE w Plichtowie: www.gpckie.pl

GPCKIE

W związku z realizacją przez GPCKiE projektu pn. „Odkryj swoją okolicę – odkryj
siebie” w ramach Wolontariatu Europejskiego i Programu ERASMUS+ wolontariusze pracują m.in. nad przygotowywaniem
wystaw fotograficznych. W ciągu trwania
projektu powstaną trzy wystawy, które będzie można oglądać na terenie GPCKiE
w Plichtowie.
• Pierwsza wystawa dostępna od 7 kwietnia 2017r.
• Druga wystawa dostępna od 28 maja
2017r. (Święto Gminy Nowosolna)

KOnSOżyczKA W AlIOR BAnKu, czylI jAK zAmIenIć KIlKA RAt nA jedną, nISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. dzięki
ofercie „Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego
i jego zaletach mówi dominika żychlińska, właściciel placówki partnerskiej Alior Banku w Łodzi, przy ul. Rynek nowosolna 2.
Dominika Żychlińska
Właściciel placówki

Czym właściwie jest kredyt
konsolidacyjny i komu może
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo
dobre rozwiązanie dla osób, które
korzystają z jednego lub wielu
kredytów. Bank spłaca wszystkie
poprzednie zobowiązania klienta,
zamieniając je na kredyt z jedną,
korzystną ratą. Na tym właśnie
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można
przenieść w ramach oferty
Alior Banku?

- Bank pozwala na skonsolidowanie
różnych kredytów. Mogą to być np.
pożyczki gotówkowe, kredyty
ratalne, samochodowe, karty
kredytowe, itp.
A czy można przenieść tylko jeden
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle
atrakcyjna, że może rozwiązać
problemy
nie
tylko
osób
zmęczonych spłacaniem wielu
kredytów, ale również tych, którzy
po prostu chcą, aby ich miesięczne
wydatki związane z regulowaniem
zobowiązań kredytowych były
niskie.

Jakie są warunki skorzystania z
„Konsożyczki”?
- Minimalna kwota kredytu to
30 tys. zł, w tym przynajmniej
25 tys. zł muszą stanowić
przenoszone zobowiązania. Warto
podkreślić, że oferujemy niskie
oprocentowanie – tylko 7,77% .
Do jakiej kwoty można uzyskać
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z
innego banku klienci mogą się
ubiegać o kredyt konsolidacyjny
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów
można otrzymać dodatkową

gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty
„Konsożyczka” można otrzymać
dodatkowe środki na dowolny cel.
Przydadzą
się
zwłaszcza
w przypadku niespodziewanych
wydatków lub gdy chcemy zrobić
sobie lub najbliższym małą
niespodziankę – np. wspólny
wyjazd.
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić
naszą placówkę partnerską i złożyć
odpowiedni wniosek. Nie jest to
trudne, a pracownicy placówki
chętnie odpowiedzą na pytania

i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po
otrzymaniu pozytywnej decyzji,
środki zostaną wypłacone nawet
w ciągu jednego dnia od chwili
podpisania umowy.
Co jeszcze warto wiedzieć?
Klienci
często
pytają
o akceptowane przez bank źródła
dochodu. Jest ich wiele, w tym
umowa zlecenia i umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów
zapraszam do placówki
partnerskiej Alior Banku:
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 2
42 641 66 75

RRSO 10,26%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie nominalne:
7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2016 r.
na reprezentatywnym przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie
mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach Alior Banku
i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 19.09.2016 r.
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Przedszkole Talentów
We wrześniu 2016 r. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowe im. Wł. Jagiełły
w Starych Skoszewach przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „Przedszkole Talentów”, którego organizatorem jest Studium
Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem
konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów. Aby otrzymać tytuł i dyplom „Przedszkola Talentów”
należało wykonać 10 zadań, oceniane przez
jury w skali 1 – 10 oraz uzyskać co najmniej
80 punktów. Zadania, które nam postawiono do zrealizowania to: przeprowadzenie
dnia talentu, podczas którego dzieci za-

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

prezentowały swoje zdolności muzyczne,
taneczne, gimnastyczne i plastyczne; zorganizowanie gier i zabaw edukacyjnych
kształtujących umiejętność dodawania
i odejmowania; konkurs recytatorski pod
hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”
przybliżający twórczość znanych poetów;
wycieczki po okolicy pod hasłem „Poznaję
swoje otoczenie” mające na celu wyuczenie
nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów; kształtowanie odporności
emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej np.: „Kto
pierwszy na mecie”; „Poznaję kształty i figury geometryczne” aktywizujące dzieci do
rysowania i wyklejania figur; zabawy „Mój
mały sklep” przybliżające wiedzę związaną z objętością i wagą danego przedmiotu;
„Dziecko w uporządkowanym świecie” –
dostrzeganie powtarzalności następujących
po sobie pór roku, dni, dat w kalendarzu;
zajęcia w formie teatrzyku z wykorzystaniem pacynek i kukiełek mające na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują

poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić. Podczas wykonywania zadań
było wiele wzruszających chwil i zabawnych
sytuacji. Dzieci uczyły się współpracować
ze sobą w grupie, cieszyć się z osiągnięć
swoich oraz kolegów, rozwijały swoje zainteresowania, poszerzały wiedzę o otaczającym je świecie z zachowaniem ostrożności
na istniejące zagrożenia.
Monika Pawlaczek
zdjęcia z archiwum szkoły
Stare Skoszewy

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Szkoła Dobrego Wychowania w Starych Skoszewach
oraz świetlicowych odbywały się pogadanki
z uczniami dotyczące kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Każdy z nas potrafi zanucić „Chałupy welcome to”, „Zacznij od Bacha”, nie mówiąc o temacie z bajki o
pszczółce Mai. Niezapomniane wrażenia czekają na Państwa 31 maja o godz. 18.00 w GPCKiE w
Plichtowie.
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii

Celem konkursu było zapoznanie dzieci
ze standardami dobrego wychowania oraz
wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne
życie jak i relacje rówieśnicze.
Cała społeczność szkolna pod kierunkiem
wyznaczonego nauczyciela od 9 września
2016 r. do 10 marca 2017 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem.

Pierwszym warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie był udział wytypowanego
przez dyrektora szkoły nauczyciela w kursie, obejmującym wiedzę związaną z doskonaleniem umiejętności wychowawczych
oraz z podstawowymi zasadami savoir-vivre’u.
Efektem podjętych działań konkursowych
było m. in. opracowanie przez Samorząd
Uczniowski na podstawie klasowych zasad
dobrego zachowania, Szkolnej Karty Zasad
Dobrego Zachowania. W marcu 2017 r. odbył się także szkolny konkurs wiedzy na temat savoir-vivre’u dla uczniów klas piątych
i szóstych. Na zajęciach wychowawczych

Wszyscy uczniowie chętnie włączali się
w realizację zadań konkursowych, a zdobyta wiedza i wypracowane nawyki na pewno
zaowocują w przyszłości.
I. Kosińska
zdjęcia z archiwum szkoły
Stare Skoszewy
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Serdecznie zapraszamy na trzeci koncert , tym razem będzie to recital wspaniałego i popularnego
artysty – Zbigniewa Wodeckiego.

Nasza szkoła im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach zdobyła Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania w ogólnopolskim
konkursie zorganizowanym przez Studium
Prawa Europejskiego w Warszawie.
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GPCKIE
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W tym roku w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbyły się już dwa
koncerty. Pierwszy, walentynkowy „Gdzie mieszka miłość” zauroczył publiczność występami artystów
operowych – Jolanty Bobras i Wojciecha Strzeleckiego. Koncert z ogromną kulturą poprowadziła
Krystyna Pietranek-Kulis. Natomiast z okazji Dnia Kobiet rozbawiał widownię duet „Trzeci Oddech
Kaczuchy”, którego „supportem” były nasze zespoły ludowe – „Byszewianie” oraz „Seniorki z
Kalonki”.

Kolejne zadania miały formę prac pisemnych o dowolnej formie na temat „Moje
zachowanie świadczy o mnie”. Zostały
one wykonane pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego – p. E. Krawczyka.
We wszystkich klasach uczniowie wykonywali plakaty pt.: „Mój wygląd świadczy
o mnie” oraz przygotowywali krótkie scenki świadczące o znajomości zasad dobrego zachowania. Podsumowanie konkursu
i prezentacja prac uczniów miała miejsce
na szkolnym apelu 9 marca, w tym dniu
odbyło się również comiesięczne wręczenie uczniom szkolnych tytułów „Ucznia na
medal”. Tytuł ten otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się kulturą osobistą oraz nienagannym zachowaniem.

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna
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Tempus fugit, czyli… Carpe vitam!
(Czas ucieka, czyli… Chwytaj życie!)

Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę,
W złudnej przyszłości obietnic płoche.
Idąc za „złotym słowem” Horacego , podjęliśmy trud przygotowania prac konkursowych w dwóch kategoriach: praca literacka
w języku angielskim (Inspired by the Muses)
oraz prezentacja multimedialna inspirowana kulturą antyczną (Żarłoczny czas niszczy
wszystko prócz nas).
Nigdy nie możesz przewidzieć,
co przyszły dzień Ci zgotuje.
Nasza radość była ogromna, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą galę
podsumowującą projekt z antykiem w tle.
22. marca 2017 r. odbyło się spotkanie
w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Właściwie gala miała charakter widowiska multimedialnego, w skład
którego weszły: inscenizacje antycznych
i współczesnych tekstów literackich, filmy,
muzyka i taniec.

Przedstawiamy krótką relację dwóch nauczycielek, które wzięły udział w pierwszym
wyjeździe szkoleniowym.

tylko nagrody książkowe(Maja otrzymała
również półroczny kurs językowy), co więcej wszyscy uczestnicy przywieźli pamiątkowe dyplomy.
Ostatnim punktem gali był sympozjon biesiada dla gości - miłośników ciast i ciasteczek.

Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki.
Chcąc sprawdzić trafność sentencji Heraklita z Efezu - uczniowie z Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym - już planują
udział w kolejnej edycji Festiwalu Kultury
Antycznej.

DNI SPORTU NOWOSOLNA 2017 - Dzień Turniejów Szkolnych
Poniedziałek 24 kwietnia w godz 9.20 – 15.00, Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
Godz. 9.20 Powitanie uczestników
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Godz. 9.30 - 14:30 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w
Lipinach dla klas IV – VI.

Kluczowym punktem wydarzenia było
podsumowanie wojewódzkich międzyszkolnych konkursów dla gimnazjalistów.
Jury okazało się bardzo przychylne dla
prac uczniów z Gimnazjum w Wiączyniu
Dolnym, otóż przedstawicielka klasy 3c
- Maja Chałubińska zajęła drugie miejsce
w kategorii praca literacka w języku angielskim, natomiast Marta Depta i Zuzanna
Grzelak - gimnazjalistki z klasy 1a - zajęły trzecie miejsce w konkursie na prezentację multimedialną. Podium zapewniło nie

Godz. 9.30 - 14:30 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach dla klas IV – VI.
Godz. 10.15-12:30 Bieg na orientację po Lesie Wiączyńskim.
Godz. 12.30 - 13:00 Lekkoatletyka: biegi na 3 dystanse: 250m (chłopcy\dziewczęta), 800m (dziewczęta),
1000m (chłopcy)
Godz. 14.45 Dekoracja zwycięzców, wręczenie pucharów.
Wszystkie regulaminy i bieżące informacje dostępne są na stronie
internetowej www.gpckie.pl
Informacje, aktualizacje wydarzeń oraz relacja
społecznościowa z zawodów - profil facebook:
“Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii”
“Dni Sportu Nowosolna”

„W marcu 2017 r. wzięłyśmy udział w szkoleniu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, które odbyło się
w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Celem tego kursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy
na temat nowych metod nauczania oraz poznanie technik pogłębiających motywację
uczniów.
Szkolenie składało się z dwóch części.
W pierwszym tygodniu uczestniczyłyśmy
w intensywnym kursie językowym w Richard Language College (RLC). W trzyosobowej grupie, pod okiem doświadczonych
lektorów, doskonaliłyśmy nasze kompetencje językowe i kulturowe odświeżając naszą
wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii,
historii języka, a także dyskutując
o różnych niuansach lingwistycznych. Spotkania były niezwykle interesujące i inspirujące. Wykładowcy dbali o dobrą atmosferę i starali
się dostosować zajęcia do naszych
oczekiwań rozwijając tematy, które
nas zaciekawiły. College zapewnił
nam dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, świetnie wyposażonej biblioteki, sali komputerowej
oraz dodatkowych ćwiczeń po zakończonych zajęciach według naszych potrzeb. W RLC zdobywają wiedzę zarówno nauczyciele jak
i studenci z różnych krajów. Miałyśmy więc szansę poznać wiele nowych osób – nauczycielki ze Szwecji, Krakowa, studentów z Niemiec,
Syrii i Turcji, z którymi będziemy
utrzymywać kontakty w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

W drugim tygodniu szkolenia miałyśmy
niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak wygląda angielska szkoła od środka. Przez
pięć dni obserwowałyśmy pracę nauczycieli
i uczniów w katolickiej szkole średniej The
Bishop of Winchester Academy (TBOWA).
Już sam budynek robi ogromne wrażenie –
wielki, złożony z kilku połączonych ze sobą
części. Do szkoły tej uczęszcza około tysiąca
uczniów w wieku 11 – 18 lat. Wszyscy noszą
tradycyjne mundurki, co więcej obowiązuje
zakaz noszenia obuwia sportowego, a także
całkowite ograniczenie używania telefonów
komórkowych. Szkoła podzielona jest pod
względem przedmiotów na: departament
języka angielskiego (język, literatura, media), departament nauk humanistycznych
(języki obce, historia, nauki społeczne), departament nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), departament sztuki (plastyka, muzyka – łącznie ze studiami nagrań).
W placówce jest również sala teatralna ze
sceną, profesjonalnym nagłośnieniem
i oświetleniem oraz doskonałe zaplecze
sportowe. Każdego dnia zajęcia dla wszystkich uczniów w szkole rozpoczynają się
o 8.30 i każda lekcja trwa 60 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą, oraz trzecią a czwartą lekcją nie ma żadnych pauz – uczniowie
i nauczyciele po prostu przechodzą z jed-

nej sali do drugiej. W ciągu dnia są dwie
przerwy trzydziestominutowe (po drugiej
i czwartej lekcji) oraz półgodzinna lekcja
wychowawcza codziennie oprócz piątku. Te
spotkania są okazją do rozmów na tematy
szkolne, społeczne i omówienie spraw organizacyjnych. Czas spędzony w tej szkole,
udział w zajęciach, omawianie ich, a także rozmowy z brytyjskimi nauczycielami
wzbogaciły nasz światopogląd, dały nam
kilka dobrych pomysłów do wykorzystania
w pracy z naszymi uczniami.
Podsumowując, szkolenie w Bournemouth, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i codzienny kontakt z żywym
językiem angielskim ma zdecydowany
wpływ na podniesienie naszych kompetencji językowych oraz wzbogacenie warsztatu
pracy. Z chęcią i zaangażowaniem będziemy wprowadzać nowe metody i techniki
nauczania języka angielskiego do naszej
codziennej pracy dydaktycznej, licząc, że
wpłynie to na poziom języka angielskiego
naszych uczniów oraz jakość pracy naszego
gimnazjum.”
Lidia Kowalczyk
Swietłana Jeroszyna
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Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta w Wiączyniu Dolnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Wysoka jakość nauczania
i skuteczne oddziaływanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) 2016 – 2018.
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Zgodnie z mottem XV Festiwalu Kultury
Antycznej daliśmy się ponieść chwili i zdecydowaliśmy się wziąć udział w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjno- artystycznym organizowanym przez VIII Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
w Łodzi.

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Dzień otwarty w szkole podstawowej w Starych Skoszewach
23 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach został zorganizowany Dzień Otwarty.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia pt. „Talenty są wśród nas” w wykonaniu
uczniów naszej szkoły z Koła Teatralnego

„Parawan”. W dalszej części programu przybyli goście obejrzeli ciekawą prezentację
multimedialną przygotowaną przez ucznia
klasy VI Filipa Szymańskiego, w czasie której zapoznali się z historią i bogatą ofertą
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
szkoły oraz warunkami lokalowymi placówki. Dzieci w tym czasie miały zorganizowane zajęcia plastyczne, multimedialne,
zabawy integracyjne oraz uczestniczyły
w warsztatach z wykorzystaniem metod
Marii Montessori. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Sala Młodych Odkrywców”, gdzie odbył się pokaz doświadczeń.
Ostatnim punktem programu był spacer
po szkole z przedstawicielami samorządu

uczniowskiego. W trakcie zwiedzania rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami, pedagogiem oraz psychologiem z poradni w Koluszkach, a także obejrzeć sale
lekcyjne.
Dziękujemy wszystkim za przybycie. Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów do
rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej
szkole.
Aleksandra Piotrowska
Monika Żaromińska
zdjęcie z archiwum szkoły
Stare Skoszewy

Zimowa Liga SGN 2017 zakończona
W sobotę, 18 marca 2017 r., o 16:00 odbył
się ostatni mecz Halowego Turnieju Piłki
Nożnej organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna. Ostatnie spotkanie było jednocześnie
walką o I miejsce pomiędzy niepokonanymi do tego momentu w rozgrywkach drużynami – Amii Nowosolna i LKS Kalonka.
Emocjonujące spotkanie zakończyło się
zwycięstwem Amii 9:7 (nagranie ze spotkania można obejrzeć w Internecie na
YouTube).
Zwycięzcą Zimowej Ligi SGN został zatem
zespół AMII Łódź, II miejsce dla LKS Kalonka, III miejsce dla drużyny United.

Królem strzelców został Kamil Prostański,
który w halowej lidze grał w barwach drużyny RED LUJ. Kamil wyprzedził Pawła
Kolińskiego z Kalonki i Dariusza Pacynę
z United.
Dziękujemy za udział w rozgrywkach
również drużynom: Heros-Van (4 m-ce),
Transformers (5), RED LUJ (6), Wiejskie Smoki (7), Orły Brzeziny (8) i OSP
Skoszewy Stare (9).

Relacje, statystyki, filmy i zdjęcia z meczów
dostępne są w serwisie http://www.zimowaligasgn.ligspace.pl oraz na profilu facebook „Zimowa Liga SGN”.
Planujemy już edycję Zimowej Ligi SGN
2018. Aby wiosna nas nie zaskoczyła przewidujemy start już w listopadzie, więc nie
ma co odwieszać butów na kołek.

Dziękujemy Gminie Nowosolna i Szkole
Podstawowej w Lipinach za użyczenie hali
sportowej.

Łukasz Krawczyk
Marcin Marszałek

Zofia Okońska
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starych Skoszewach

Zwycięzcy: Amii (białe koszulki) w składzie: P. Piątkowski, W. Klatka, A. Budzyński, grający
trener Adam Koralewski, P. Dworakowski, S. Jakubiec, dalej Król Strzelców Kamil Prostański,
wójt Piotr Szcześniak i organizator Łukasz Krawczyk

Drugie miejsce LKS Kalonka: P. Drewnowicz, Ł. Lis,
P. Koliński, K. Ćwik, A. Lis,
prezes Sławomir Maćkowiak, M. Ćwik

Trzecie miejsce United: D. Pacyna, P. Florczak, M. Lerka,
M. Wasielewski, P. Borys, T. Jachnik, K. Bystrosz

zdjęcia Marcin Marszałek
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Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy uczniów
z rejonu do klasy I szkoły podstawowej. Po 15 kwietnia rozpocznie
się rekrutacja dzieci spoza obwodu
oraz rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych. Wnioski będą
do pobrania na stronie internetowej
szkoły pod adresem www.spskoszewy.wikom.pl lub w sekretariacie
szkoły. Informujemy jednocześnie,
iż w dniu 31 marca b.r. Rada Gminy
Nowosolna przyjęła uchwałą nowe
kryteria naboru uczniów do szkół
oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych. Kryteria te będą również
w najbliższym czasie udostępnione
na stronie szkoły. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze szkołą. Informacji o zasadach rekrutacji można zasięgnąć
pod telefonem 426484109 – sekretariat szkoły.

SPORT
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Rekrutacja
2017/2018
do szkół
podstawowych

III Bieg na Wzniesieniach

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

X Turniej Tenisa Stołowego
– Memoriał Ignacego
Zbigniewa Pietrusewicza

Start i meta biegu, podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych edycji, znajdzie się na terenie Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Trasa
poprowadzi wszystkich biegaczy ścieżkami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, każdy przebiegnięty kilometr urozmaicając wspaniałą naturą i niezapomnianymi
widokami.

Jak co roku nie możemy się doczekać, aż się z Wami spotkamy na trasie!
Do zobaczenia 1 października!

Zapisy do biegu ruszają już 21 kwietnia o godz. 20:00.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy na
naszą stronę internetową www.biegnawzniesieniach.pl,
na której znajdziecie wszelkie niezbędne informacje związane z wydarzeniem. Zachęcamy również do odwiedzania
naszego profilu na Facebooku, gdzie z pewnością będą czekać na Was najświeższe informacje. Internetową rejestracją zajmie się, podobnie jak przy wcześniejszych edycjach,

Terminarz meczów LKS Kalonka Kopanka
łódzka klasa A grupa II

Twój 1% podatku
Konrad od urodzenia zmaga się z chorobą – mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest dzielnym, pogodnym, młodym mężczyzną, który nie poddaje się chorobie. Kosztowne i długotrwałe leczenie przynosi mu ulgę
w cierpieniu i daje szansę na godne życie.
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Nam rodzicom trudno pogodzić się ze świadomością, że
brak pieniędzy mógłby mu tę szansę odebrać. Wspierają
nas ludzie dobrej woli, którym serdecznie dziękujemy za
przekazanie 1% podatku. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż wśród nas nie brakuje ludzi potrafiących dostrzec
potrzebujących.

SPORT

portal inestiming.pl. Patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta
Łodzi, Hanna Zdanowska, natomiast partnerem honorowym biegu został
Wójt Gminy Nowosolna, Piotr Szcześniak.

W deklaracji PIT wystarczy wpisać: KRS 0000150209
oraz w pozycji cel szczegółowy:
Konrad Maćkowiak 113
Z wyrazami wdzięczności,
Konrad z Rodzicami.

Tekst i zdjęcie:
Bartosz Roszewski
stowarzyszenie Biegający Na Wzniesieniach

14 kwietnia 17:00 (Justynów)

LZS Justynów-LKS Kalonka

22 kwietnia 15:00 (Kopanka)

LKS Kalonka-Kotan Ozorków

30 kwietnia 11:00 (Stryków)

Zjednoczeni II Stryków-LKS Kalonka

3 maja 14:00 (Kopanka)

LKS Kalonka-KKS Koluszki

6 maja 14:00 (Kopanka)

LKS Kalonka-Błękitni Dmosin

14 maja 17:00 (mecz wyjazdowy)

Huragan Swędów-LKS Kalonka

21 maja 14:00 (Kopanka)

LKS Kalonka-LKS Dąbrówka

27 maja 15:00 (mecz wyjazdowy)

Kolejarz Łódź-LKS Kalonka

4 czerwca 15:00 (Kopanka)

LKS Kalonka-ŁKS II Łódź

10 czerwca 17:00 (mecz wyjazdowy)

Orzeł II Parzęczew-LKS Kalonka

Dane z serwisu: www.lzpn.org

Terminarz meczów Amii Nowosolna Łódź
łódzka klasa A grupa I
15 kwiecień 15:00 (mecz wyjazdowy)

Orzeł Piątkowisko-Amii Łódź

22 kwiecień 16:00

Amii Łódź-MKS Tuszyn

29 lub 30 kwietnia (mecz wyjazdowy)

Widzew II Łódź-Amii Łódź

3 maj 16:00

Amii Łódź-Iskra Dobroń

6 maj 17:00 (mecz wyjazdowy)

GKS Ksawerów-Amii Łódź

13 maj 16:00

Amii Łódź-Czarni Smardzew

20 lub 21 maja (mecz wyjazdowy)

Burza Pawlikowice-Amii Łódź

27 maj 16:00

Amii Łódź-LKS II Rosanów

3 czerwiec 16:00

Amii Łódź-AKS SMS Łódź

10 czerwiec 17:00 (mecz wyjazdowy)

Jutrzenka Bychlew-Amii Łódź

Dane z serwisów: www.lzpn.org, ksamiinowosolna.futbolowo.pl

W dniu 18 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach odbył się X
Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tenisa
Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa
Pietrusewicza. Turniej od 2008 r poświęcony jest pamięci zasłużonego działacza sportowego powiatu Łódzkiego Wschodniego
oraz wieloletniego pracownika Urzędu
Gminy Nowosolna – Pana Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. Organizatorami turnieju są: Gmina Nowosolna, Powiat Łódzkie Wschodni, Gminno-Parkowe Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Szkoła
Podstawowa w Starych Skoszewach.
O godzinie 9:30 rozpoczęła się część oficjalna, podczas której wyłoniona została najliczniejsza reprezentacja Turnieju. Puchar
dla największej drużyny trafił tradycyjnie
w ręce ULKS Moszczenica. Nagrodę ufundował i wręczył osobiście pan Witold Śmieszek – `syn Jana Śmieszka – dziekana „Wiadomości sportowych” z Zabrza. Właściwe
rozgrywki podczas turniej otworzył towarzyski mecz Wójtów Gminy Nowosolna
– byłego wójta p. Tomasza Bystrońskiego
i obecnego – p. Piotra Szcześniaka. Zacięta rywalizacja toczyła się pod okiem Pana
Andrzeja Nitka (przewodniczącego WGiD
ŁOZTS) – Sędziego Głównego Turnieju.
Gościem honorowym imprezy była Anna
Dubicka – siostra ŚP Ignacego Pietrusewicza. Wszyscy obecni mogli podziwiać wystawę zdjęć z wszystkich 10 edycji turnieju
przygotowaną przez GPCKiE w Plichtowie.
W tegorocznym Turniej Tenisa Stołowego
łącznie wzięło udział 64 zawodników i zawodniczek. W kategoriach żeńskich dopuszczony był udział zawodniczek w dwóch
kategoriach. Naszą gminę reprezentowali
zawodnicy DK Plichtów, grający w Łódzkiej Lidze Amatorów i Weteranów Tenisa
Stołowego.
W przeddzień Memoriału Zbigniewa Pietrusewicza – 17 marca 2017 r odbył się
II Gminny Turniej Tenisa Stołowego.

Wydarzenie skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna dzieci, młodzież i dorosłych, amatorów
i zawodowców, którzy uwielbiają grać w tenisa stołowego i aktywnie spędzać czas. Tegoroczny turniej miał na celu integrację
mieszkańców całej naszej gminy poprzez
sport i rekreację. Rozgrywki podzielone
zostały na dwa etapy, w których łącznie
wzięło udział 86 osób. W pierwszym etapie
turnieju toczyły się rozgrywki szkół z terenu gminu Nowosolna. W tej sportowej rywalizacji brali udział uczniowie ze Szkół
Podstawowych w Skoszewach i Lipinach
oraz z Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym.
Rozgrywki wystartowały o godzinie 9:00
i prowadzone były równocześnie na 6 sektorach, z podziałem na kategorie wiekowe
dziewcząt i chłopców (w kategorii „szkoły
podstawowe” kl. I-III – odbywały się konkurencje sprawnościowe, bez podziału na
dziewczynki i chłopców). Etap 2 skierowany był do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Rozgrywki prowadzone były
w kategoriach Open Kobiet i Open Mężczyzn. W czasie rozgrzewek można było
sprawdzić swoje umiejętności pod okiem
doświadczonych trenerów tenisa stołowe-

go LZS Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Rozgrywki zaczęły się o godzinie 17:00. Sędziami podczas poszczególnych meczy byli
sami uczestnicy.
Rozgrywki podczas trwania obu dni odbywały się zgodnie z przepisami Polskiego
Związku Tenisa Stołowego systemem „do
dwóch przegranych pojedynków”. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Każdy
uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową
smycz, a po rozgrywkach ciepły posiłek –
żur skoszewski.
Wszystkim zwycięzcą turnieju serdecznie
gratulujemy, a pozostałym uczestnikom
składamy podziękowania za udział.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w przyszłorocznych Turniejach
Tenisa Stołowego i uczestniczeniu w sportowych rywalizacjach podczas Dnia Sportu
Nowosolna 2017.
GPCKiE w Plichtowie
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Starszych sportowców zapraszamy, jak co roku, do sprawdzenia swoich sił na 10-kilometrowej trasie, a młodszych
zawodników na specjalnie do ich wieku i możliwości przystosowanych odległościach. III edycja Biegu na Wzniesieniach będzie wydarzeniem dla całych rodzin oraz ich przyjaciół. Nie musisz być zapalonym sportowcem, żeby do nas
dołączyć! Chcemy, żeby ten dzień był świętem sportu i biegania, a przede wszystkim, aby upłynął w miłej i radosnej
atmosferze! Jak zawsze, oprócz biegania, zapewniamy masę
różnorodnych atrakcji.

SPORT

Po roku przerwy mamy zaszczyt zaprosić wszystkich amatorów biegania, kibiców i całe rodziny na kolejną edycję
Biegu na Wzniesieniach! Tym razem pozwalamy Wam
trochę zregenerować siły po wakacyjnych wojażach, dlatego sportową atmosferę poczujemy w tym roku w pierwszą niedzielę października. Dzień, który, miejmy nadzieję,
przyniesie nam piękną pogodę oraz temperaturą zachęci do
aktywnego spędzania wolnego czasu.

AUTOMATYKA OGRODOWA ORAZ SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA TRAWNIKA

LISTA ZWYCIĘZCÓW
X Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego

LISTA ZWYCIĘZCÓW
II Gminnego Turniej Tenisa Stołowego

WERTYKULACJA – usuwanie nadmiaru filcu, który uniemożliwia wnikanie wody oraz składników
odżywczych do gleby, co może spowodować różnego typu choroby traw.
DOSIEW TRAWY – „odnowienie” trawnika, regeneracja, uzupełnienie miejsc w których trawa po
zimie nie odrasta.

KATEGORIA „MŁODZIK” – DZIEWCZĘTA

M-ce

Nazwisko i Imię

KATEGORIA „SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III”

Miejscowość / Klub

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Kopeć Angelika

LKS Szyncyce

1

Michalski Piotr

SP Lipiny

2

Więcławska Kinga

ULKS Radomsko

2

Fijałkowski Dominik

SP Lipiny

3

Werner Natalia

LKS Przygłów

3

Fijałkowski Bartosz

SP Lipiny

KATEGORIA „MŁODZIK” – CHŁOPCY

KATEGORIA „SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV-VI” – DZIĘWCZĘTA

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Przybył Michał

KS „Energetyk” Łódź

1

Brzezińska Zofia

SP Stare Skoszewy

2

Dybała Kacper

ULKS Moszczenica

2

Schab Roksana

SP Lipiny

3

Kamiński Krzysztof

MKS „Jedynka” Łódź

3

Kozłowska Klaudia

SP Lipiny

KATEGORIA „KADET” – DZIĘWCZĘTA

KATEGORIA „SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV-VI” – CHŁOPCY

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Chmielewska Magdalena

PKTS „Wobistal”
Piotrków Trybunalski

1

Antczak Krzysztof

SP Stare Skoszewy

2

Stasiak Kacper

SP Lipiny

3

Krawczyk Mateusz

SP Lipiny

AERACJA – napowietrzenie i rozluźnienie gleby trawnika, pozwala na lepsze wnikanie wody
i nawozów.
Nawożenie oraz nawożenie z jednoczesnym dosiewem trawy.
Profesjonalne odkurzanie trawy – usuwa zalegające pozostałości skoszonej trawy, liście, śmieci
i wszystko co nie jest trawnikowi potrzebne, pozostawiając soczyście zieloną murawę.
Wszystkie zabiegi wykonywane są najwyższej klasy urządzeniami firmy Billy Goat, która jest
wiodącym producentem specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji murawy na świecie. W naszej
ofercie znajdziesz szeroki wybór traw oraz różnego typu nawozy, które dobieramy indywidualnie
do potrzeb i stanu trawnika.
Jeśli chciałbyś zautomatyzować koszenie lub podlewanie swojego ogrodu, zadzwoń do nas i
powiedz czego oczekujesz. Jako wyłączny importer i przedstawiciel robotów koszących
Ambrogio w Polsce oraz automatyki GreenIQ, od 2008 roku jesteśmy największą i najbardziej
doświadczona siecią sprzedaży i instalacji robotów koszących w Polsce.
Bezpłatnie obejrzymy Twój ogród, dopasujemy idealne rozwiązanie spełniające wszystkie Twoje
oczekiwania zarówno w zakresie pielęgnacji jak i automatyki.

www.robofarma.com

+ 48 602 225 260

KATEGORIA „KADET” – CHŁOPCY

Miejscowość / Klub

1

Jaśkiewicz Maciej

KS „Energetyk” Łódź

2

Zochniak Jakub

GULKS Gorzkowice

3

Czapla Mateusz

ULKS Radomsko

KATEGORIA „GIMNAZJUM” – DZIEWCZĘTA

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Stempień Martyna

Wiączyń Dolny

2

Witczak Iwona

Wiączyń Dolny

3

Reszka Natalia

Wiączyń Dolny

KATEGORIA „OPEN” – KOBIETY

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Zaniewska Wiktora

Wyszogród

2

Włodarczyk Magdalena

ULKS Moszczenica

3

Kuwerska Karina

ULKS Moszczenica

KATEGORIA „GIMNAZJUM” – CHŁOPCY

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Polus Marcin

Wiączyń Dolny

2

Bińkowski Mateusz

Wiączyń Dolny

3

Wojciechowski Mateusz

Wiączyń Dolny

KATEGORIA „OPEN” – MĘŻCZYŹNI

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Selerski Mateusz

Budki Piaseckie

2

Selerski Damian

Budki Piaseckie

3

Uzarczyk Michał

LTSR Buczek

KATEGORIA OPEN – KOBIETY

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Darnowska – Męcina Aneta

Stare Skoszewy

2

Klimek Magdalena

Wódka

3

Klimek Agnieszka

Wódka

SPORT
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KATEGORIA „WETERANI” – MĘŻCZYŹNI

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Błaziński Bogdan

LKS Koluszki

2

Klim Wojciech

UM LKS Brzeziny

3

Duch Janusz

Wyszogród

KATEGORIA OPEN – MĘŻCZYŹNI

M-ce

Nazwisko i Imię

Miejscowość / Klub

1

Perlański Dariusz

Teolin

2

Chmielnicki Radosław

Dąbrówka

3

Szcześniak Filip

Grabina

Autostrada A1 w krajobrazie Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
W czerwcu 2016 roku zakończona została budowa długo wyczekiwanego odcinka
autostrady A1 między węzłami pod Strykowem i Tuszynem. Odcinek ten stanowi
wschodnią obwodnicę Łodzi i w znacznym stopniu wyprowadza ruch tranzytowy z miasta i wydatnie skraca czas podróży na kierunku południkowym. Niestety,
autostrada przecięła Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich, w którym ochrona estetyki krajobrazu ma fundamentalne
znaczenie. Budowę autostrady przez teren Parku umożliwił zapis zakazujący realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego – art. 17 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a bez
wątpienia, autostrada o tak ważnym znaczeniu jest celem publicznym.
Jak bardzo ucierpiał chroniony krajobraz?
Czy walory środkowej części PKWŁ zostały
bezpowrotnie utracone?
W granicach Parku autostrada z poziomu
ok. 185 m n.p.m. przy północnej granicy

otuliny PKWŁ wspina się na wysokość blisko 255 m n.p.m., na której głębokim wcięciem przecina kulminację Wzniesień Łódzkich. Autostrada widoczna jest z 6 spośród
22 wyróżnionych na mapach Parku punktów widokowych, jednak z punktu w okolicy Buczka i zarastającego drzewami punktu pod Teolinem stanowi znikomy element
panoramy. Jak wykazała wstępna analiza przestrzenna, autostradę widać z powierzchni ziemi z około 6% terenu PKWŁ
wraz z jego otuliną, co daje ok. 880 ha obszaru. Sam MOP stanowi znaczący element
w krajobrazie okolic Głogowca, Janinowa
i Nowych Skoszew. Mimo to, osoby pragnące aktywnie wypoczywać na terenie Parku,
wciąż mogą cieszyć się urokliwymi pejzażami i cennymi przyrodniczo miejscami.
Chcąc pokonać cały szlak pieszy lub rowerowy po PKWŁ nie unikniemy jednak widoku autostrady. W przypadku szlaku rowerowego autostradę trzeba przeciąć pod
Głogowcem i Plichtowem, zaś podążając
zielonym szlakiem pieszym – w okolicy Rosyjki i Plichtowa. W granicach Parku trzykrotnie autostradę przecina Łódzki Szlak

Konny oraz w jednym miejscu szlak łącznikowy Moskwa – Stare Skoszewy i Szlak
Ziemi Rawskiej. Autostrada A1 będzie towarzyszyć podążającym szlakiem pieszym
na odcinkach o łącznej długości ok. 3300
m, co przy całkowitej długości szlaku (63
km) wynosi ok. 5,2%. Zbliżona sytuacja
zachodzi w przypadku szlaku rowerowego
o długości 74 km. W zasięgu wzroku jadących nim rowerzystów autostrada będzie
pozostawała na odcinkach o łącznej długości ok. 3700 m, co daje ok. 5% jego całkowitej długości. Wartości te nie wydają się być
imponujące, jednak dla turysty, który ucieka od codziennego zgiełku, mogą okazać się
dość wysokie, tym bardziej, że znajduje się
on na obszarze prawnie chronionym, gdzie
zachowanie krajobrazu jest celem priorytetowym.
Czy istnieją możliwości ograniczenia ekspozycji autostrady w krajobrazie PKWŁ?
Czy są one potrzebne?
Moim zdaniem nie można odmówić estetyki
wykonania nowego odcinka A1. Z pewnością jednak, na terenach chronionych oraz
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Nazwisko i Imię

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

M-ce

na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, autostrady nie są elementem pożądanym, i to zarówno ze względów krajobrazowych jak i ekologicznych. Warto dlatego
podjąć działania zmierzające do ograniczenia ich oddziaływania na otoczenie.
Jednym z możliwych jest zastosowanie odpowiedniego koloru paneli dźwiękochłonnych, który w jak największym stopniu będzie neutralny w stosunku do otoczenia.
Zastosowany w granicach PKWŁ odcień
zieleni wydaje się nazbyt intensywny, jednak mimo to, w znacznym stopniu łagodzi
znaczenie autostrady w krajobrazie. Lepsze
rezultaty zostaną osiągnięte dopiero po porośnięciu paneli roślinami pnącymi oraz za-

słonięciu ich w możliwie szerokim zakresie
rodzimymi krzewami i drzewami. Właśnie
odpowiednie urządzenie zieleni wysokiej
powinno okazać się szczególnie efektywne.
Ograniczenie – nawet o połowę – obszaru,
z którego widoczna jest autostrada, możliwe jest poprzez wprowadzenie zadrzewień
liniowych – jak najbliżej samej autostrady
oraz nowych zadrzewień w postaci szpalerów, bądź skupisk w nieco większej odległości od autostrady (do ok. 1 km) w miejscach
wybranych w następstwie analizy przestrzennej, dokonanej w oparciu o istniejące
szlaki komunikacyjne, w tym turystyczne.

go krajobrazu, korzystnie wpłynąć na przyrodę przez ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska i emisji hałasu. Odpowiednie
zwiększenie lesistości terenów sąsiadujących z autostradą z pewnością wpłynie na
podniesienie komfortu życia osób mieszkających w jej sąsiedztwie.
dr Adam Świć
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
email: pkwl@parkilodzkie.pl

Tego typu działania mogą jednak w znacznym zakresie przywrócić walory przyjazne-

Historia firmy Kubota to 121 lat ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich wyrobów. Podobnie jak w przypadku
japońskich producentów samochodowych jest to opowieść o oszałamiającym podboju światowych rynków dzięki
legendarnej jakości i niezawodności.
Obecnie Kubota jest wiodącym producentem profesjonalnych maszyn ogrodniczych i komunalnych oraz największym
na świecie producentem przemysłowych silników wysokoprężnych o niskich i średnich mocach.
Firma KUBOTA w swojej ofercie posiada ponad 15 modeli profesjonalnych
miniciągników i kosiarek, zróżnicowanych pod względem mocy i
gabarytów. Są to wielozadaniowe miniciągniki do pracy zimą i latem
wyposażone w napęd na 4 koła, idealnie nadają się do odśnieżania
parkowych alejek, chodników w miastach, a latem do koszenia trawników
i prac ogrodniczych.
Wszystkie te uniwersalne maszyny są miniaturą dużych ciągników
rolniczych, dzięki czemu mogą wydajnie współpracować z ogromną ilością
maszyn, których zapotrzebowanie na moc będzie dostosowane do
odpowiedniego modelu miniciągnika.
W gamie kosiarek Kubota znajdziemy dziewięć modeli maszyn o mocach od 13.5
KM do 38 KM. Wszystkie kosiarki są napędzane silnikami wysokoprężnymi, które
gwarantują bardzo niskie zużycie paliwa, długotrwałą bezawaryjną eksploatację
i wysoki moment obrotowy gwarantujący osiągi porównywalne ze znacznie
mocniejszymi silnikami benzynowymi. Wytrzymały, bezstopniowy, hydrostatyczny
napęd zwiększa wygodę podczas wielogodzinnej pracy operatora. Brak sprzęgła
i zmiana kierunku jazdy jednym pedałem sprawiają, że sterowanie maszyną jest
niezwykle proste i wygodne. Seria GR to maszyny idealne do koszenia małych,
ograniczonych powierzchni wymagających od maszyny dużej zwrotności
i wydajności. GZD i ZD dzięki wyjątkowemu układowi kierowniczemu pozwala na
zawracanie maszyną w miejscu. Dzięki dużej mocy silnika, napędowi 4x4 oraz idealnie rozłożonemu środkowi
ciężkości sprawdzą się na zaniedbanych użytkach zielonych, jak i bardzo pochyłych wzniesieniach.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kuboty w oddziale firmy POLSAD Jacek Korczak mieszczącej się w Rzgowie
przy ulicy Rudzkiej 35A. Na wszelkie pytania odpowie handlowiec pod nr tel. 607 198
412, przemyslaw.michalski@polsad.net
Na oferowane maszyny zapewniamy bardzo atrakcyjne finansowanie fabryczne 0%.
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kontakt: biuro@sgn.org.pl
Miejsce, format, rozmiar

Cena

Okładka zewnętrzna, ostatnia strona, kolor, rozmiar: 115 x 190 mm

400 PLN

Okładka wewnętrzna, druga i przedostatnia str. kolor, rozmiar: 165 x 240 mm

350 PLN

Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona kolor

320 PLN

Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona czarno-biała

250 PLN

Połowa strony, kolor, rozmiar: 165 x 120 mm

200 PLN

Połowa strony, czarno-biała, rozmiar: 165 x 120 mm

150 PLN

Podwójna ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 110 x 80 mm

60 PLN

Ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 55 x 80 mm

40 PLN

Wpis w stopce na okładce ostatnia strona (podmiot + adres + godz.)
Podane kwoty są cenami netto za pojedynczą emisję. Dla 3 – 5 emisji upust 5%. Powyżej 5 emisji upust 10%.

300 PLN / rok

Dzielnicowy gminy Nowosolna dyżur w każdy
wtorek w godz. 9:00 -13:00
pok. 18 w Urzędzie Gminy Nowosolna
mł. asp. Sebastian Sobczyk
tel. w trakcie służby 516-433-954 42 213-20-07
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tel. 42 237 15 11

SP w Starych Skoszewach,

Kurczaczki z okładki
Stare Skoszewy, 42/671-32-07
Kalonka, 501-416-794
Nowosolna, 42/648-41-58
Bedoń, 42/648-80-18
Niesułków, 42/719-70-10

Kury rasy silka ze Starych Skoszew, które pięć lat temu zginęły w nierównej walce z lisem.
Rasa silka świetnie sprawdza się w przydomowej hodowli. Kury są bardzo odporne na różne
warunki atmosferyczne i nie mają skłonności do fruwania. Wystarczy małe ogrodzenie
o wysokości 80 cm. Znoszą do 3 jajek w tygodniu i mają bardzo silny instynkt wysiadywania,
dlatego wykorzystywane są również do wysiadywania jaj innych gatunków kur.
M. Lebiedowicz
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