LIPIEC 2017, EGZ. BEZPŁATNY

nr

4 (131)

ISSN 1644-8618

GAZETA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOSOLNA

Sobótki/Noc Kupały 2017
fot. Archiwum GPCKiE

Lato w pełni
Mimo, iż pogoda w tym roku nie do końca nas rozpieszcza to jest to na pewno sam
środek lata. Obfitość światła i ciepła sprzyjają naszemu dobremu humorowi i aktywności. Zachęcamy Państwa do lektury „Na
Wzniesieniach” w przerwie od całodziennej krzątaniny lub intensywnego wypoczynku. W bieżącym numerze jak zawsze
będą informacje z gminy, łącznie z nowymi
inwestycjami i długo oczekiwaną rozbudową szkoły w Starych Skoszewach. Poinformujemy o nowym koncercie w Plichtowie dla miłośników radosnej i poetyckiej
piosenki międzywojennej. Jak zazwyczaj
aktywny jest dział informacji sportowej,

a także przedstawimy gości z Ukrainy. Park
Krajobrazowy pokazuje nam jak przyroda
PKWŁ zasklepia rany po budowie autostrad
i z jakim bogactwem gatunków tego dokonuje. Po lekturze warto się tej przyrodzie
przyjrzeć w naturze – może spacer lub rower? Nie wolno też zapomnieć o konkursie
kulinarnym i zbliżających się Dożynkach
Gminnych w Plichtowie pod koniec sierpnia. Wszystkie szczegóły wewnątrz numer.
Miłej lektury!
Zaprasza Redakcja

Co z tymi autobusami?
za dojazdy do szkół uczniów z terenu gminy. Oto fragmenty pisma:
„W odpowiedzi na Pana wiadomość skierowaną do Urzędu Gminy Nowosolna, z dnia
19.06.2017 w sprawie zmiany rozkładów autobusów MPK, chciałbym przede wszystkim
przeprosić za zaistniałą sytuację.
Byłem jednym z wielu rodziców, którzy odczuli skutki nagłej i bezsensownej zmiany
rozkładu jazdy autobusów MPK m.in. dowożących dzieci do szkół. Zmiana została wprowadzona bez zapowiedzi, w ostatnim tygodniu roku szkolnego! Poprosiłem
Urząd Gminy Nowosolna o wyjaśnienia, informację zwrotną otrzymałem od Zakładu
Gospodarki Komunalnej, który odpowiada

Faktem jest, iż nie zdążyliśmy poinformować
z wystarczającym wyprzedzeniem o zmianach w rozkładach jazdy, gdyż nie otrzymaliśmy na czas oficjalnej informacji ze strony
ZDiT o ostatecznej dacie tej zmiany. (…)
Urząd podjął już kroki zmierzające do wyeliminowania zaistniałej sytuacji, wdrożył obligatoryjny obieg dokumentów związanych
z konsultacjami rozkładów jazdy pomiędzy

jednostkami podległymi, w tym ze szczególnym uwzględnieniem gminnych szkół oraz
zlecił kontrolę przystanków pod kątem wyposażenia w aktualne rozkłady jazdy.(…)
Pragnę jednocześnie Pana zapewnić, iż dowóz dzieci do szkół jest dla naszego Zakładu
priorytetem (…).
Mam nadzieję, że rozkład autobusów ulegnie poprawie przed 4 września (dniem
rozpoczęcia roku szkolnego). Bardzo chętnie zbierzemy od mieszkańców sugestie dla
komunikacji publicznej, aby zbiorczo przekazać je do ZGK – piszcie na mpk@sgn.org.
pl lub na facebook.com/NaWzniesieniach.
Marcin Marszałek
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Ochotnicza Straż Pożarna z Lipin 17 czerwca 2017 świętowała jubileusz 75-lecia istnienia.
Strażakom gratulujemy stażu i tradycyjnie życzymy tylu powrotów, ile wyjazdów.
fot. Filip Marszałek.
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75-lecie OSP Lipiny
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Gmina w budowie

Forum Liderów Ekonomii Społecznej

Dział Inwestycji Gminy Nowosolna cały
czas dokłada wszelkich starań byśmy
z gminnych inwestycji byli zadowoleni.
Intensywnie poszukuje finansowania zewnętrznego dążąc tym samym do odciążenia gminnego budżetu, skrupulatnie wybiera najlepszych wykonawców, by inwestycje
służyły długo i bezusterkowo. W pierwszej
połowie 2017 roku Gmina pozyskała szereg
dofinansowań.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup
średniego specjalistycznego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Starych Skoszewach w maksymalnej wysokości 360.000 zł

URZĄD GMINY
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Z Sejmiku Województwa Łódzkiego na
dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem dla jednostek OSP w kwocie
10.000 zł
Z Samorządu Województwa Łódzkiego
z zakresu działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin
i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wódka w kwocie 1.995.795 zł
Z RPO Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020 ZIT , przy pomocy Stowarzy-

Urokliwa ulica Bukowa w Bukowcu.
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że ta
uliczka teraz zachwyca. Zrealizowana za
ponad 720 000 zł inwestycja nie dość, że
poprawiła znacznie bezpieczeństwo ruchu
drogowego to dyskretnie zmieniła klimat
tego miejsca. Wybudowano także zbiornik
chłonno – odparowujący służący zgromadzeniu i odprowadzeniu nadmiaru wody
opadowej. Pobocza obsiano trawą, wyprofilowano zjazdy do posesji.

Ulica Magnoliowa w Kalonce
jak deptak w kurorcie.
Tak właśnie po pracach budowlanych określili tę ulicę goście z innej gminy. Magnoliowa długo oczekiwała na swoją kolej. Wykonano nową nawierzchnię drogi stosując
technologię umożliwiająca uregulowany
odpływ wody. Wykonano komory rozsączająco-odprowadzające. Całość ciągu pieszo jezdnego wykonano z gustownej, dobrej
jakości kostki brukowej. Pobocza obsiano
trawą.

Skrzyżowanie w Kalonce
i ulica Aksamitna.
Rozpoczęła się długo wypatrywana inwestycja w obrębie skrzyżowania w Kalonce.
Nie jest chyba tajemnicą, iż nie jest to przyjazny, zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych, odcinek drogi. Oczekiwanym
efektem inwestycji będzie zdecydowane
poprawienie bezpieczeństwa jazdy w tym
miejscu. Zaprojektowano chodniki, poszerzone zostaną także pasy drogowe. Obecnie
trwają prace polegające na ułożeniu chodników na ulicy Aksamitnej. Zakończenie
inwestycji planujemy na ostatni tydzień
sierpnia 2017
Dobra woda w Natolinie.
Skończyła się właśnie inwestycja polegająca na modernizacji ujęcia wodociągowego
w Natolinie. Zadanie prowadzono w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”. Dzięki nowym urządzeniom w Natolinie zapewnimy
bardzo dobrą jakość wody, stałe ciśnienie
w sieci i możliwość utrzymania dostaw
wody także w trakcie przerw w dostawie
energii elektrycznej. Całkowity koszt tego
zadania to 486 219 zł.
Marmurowa jak nowa.
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie ulicy Marmurowej. Zakres prac przewiduje odrestaurowanie chodników oraz
położenie nowej nawierzchni na jezdni.
Zakończenie projektu przewidywane jest
na październik 2017.
Czego możemy spodziewać się w następnej
kolejności?
W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na częściowe wykonanie
oświetlenia dróg na terenie Gminy Nowosolna, wykonania kanalizacji w Natolinie,
wykonania ulicy Stokrotkowej i Narcyzowej w Kalonce oraz Leśnej w Grabinie, zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Stare
Skoszewy. Planowane jest także wykonanie
ulicy Brzozowej i Klonowej w Kopance oraz
Poziomkowej, Jeżynowej i Malinowej w Starych Skoszewach i drogi w relacji Byszewy
– Moskwa.
Urząd Gminy Nowosolna

W dniu 21 czerwca 2017 roku w GPCKiE
w Plichtowie odbyło się jedno z cyklu spotkań pod wspólną nazwą Forum Liderów
Ekonomii Społecznej. Spotkanie miało cha-

Artykuł opłacony
z budżetu gminy Nowosolna

Podpisanie umowy
Borchówka

W dniu 6 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Nowosolna podpisaliśmy umowę związaną z udzieleniem pomocy finansowej Sołectwu Borchówka na zadanie pod nazwą
„Zagospodarowanie terenu wokół altany
(wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi
ogrodniczej, zasianie trawy i posadzenie
drzew)” przyznaną przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Z tej okazji mieliśmy
przyjemność gościć Panią Joannę Skrzydlewską – Członka Zarządu Województwa
Łódzkiego. Sołectwo Borchówka reprezentowała nowa Pani Sołtys Aleksandra
Berent.

tekst i zdjęcia Monika Perek
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Gmina w budowie – Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Starych Skoszewach

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, iż
wniosek o przydzielenie tego grantu był wynikiem pracy i starań Pana Krzysztofa Ciesielskiego - nieodżałowanego, poprzedniego sołtysa Borchówki

Jednym z większych projektów, które wejdą w 2017 roku w etap realizacji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych
Skoszewach o pomieszczenia dla czterooddziałowego przedszkola połączonego
z budynkiem szkoły. W bezpośrednim sąsiedztwie zostanie urządzona strefa zabaw
dla dzieci. Projekt przewiduje powstanie
wygodnych, przestronnych, dobrze doświetlonych sal o powierzchniach od 60 m2 do
66 m2, każda z nich ma być wyposażona
w oddzielny węzeł sanitarny. W budynku
znajdzie się pełen panel kuchenny przystosowany do obsługi tak dużego obiektu.
W chwili obecnej trwają jeszcze ostatnie
poprawki w projekcie zmierzające do polepszenia funkcji komunikacyjnych ciągów
korytarzy w budynku

Urząd Gminy Nowosolna.

Urząd Gminy Nowosolna.

Stan obecny, fot. Jarosław Prostański
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Sam proces inwestycyjny jest żmudny i czasochłonny. Począwszy od zlecenia projektów, zapewnienia finansowania, przez
przygotowanie procedur przetargowych,
uzgodnień, wyboru wykonawcy, faktycznej
realizacji przedsięwzięcia, czyli przysłowiowego „wbicia łopaty”, na odbiorze i rozliczeniu inwestycji skończywszy.

szenia Łódzki Obszar Metropolitarny na
projekt „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie
Gminy Nowosolna” kwotę 874.916, 25 zł

zaangażowane w działania na rzecz innych
oraz szeroko pojęte wsparcie trenerskie.
Największym wyzwaniem na jakie napotykają lokalni liderzy okazała się aktywizacja partnerów i partycypacja społeczeństwa w lokalnych działaniach służących
dobru wspólnemu. Ten problem pojawiał
się zresztą na wszystkich spotkaniach w naszym powiecie. Z badań zewnętrznych i obserwacji prowadzących spotkanie wynika,
iż najbardziej aktywnymi społecznie grupami są dzieci i młodzież do 21 roku życia
oraz osoby powyżej 50 roku życia.

URZĄD GMINY

Gminne inwestycje to temat, który najbardziej chyba interesuje naszych mieszkańców. Potrzeby są ogromne, nie da się tego
faktu ukryć. Gmina nieustannie, krok po
kroku, stara się je zaspokajać. Oczywiście
nie da się od razu zrealizować wszystkich
koniecznych i potrzebnych inwestycji, dlatego ważnym jest by realizowane inwestycje
zapewniały harmonijny rozwój całej gminy
oraz odzwierciedlały realne i najistotniejsze
potrzeby naszych mieszkańców.

rakter warsztatowy. Głównym celem Forum była wymiana doświadczeń, omówienie problemów na jakie napotykają osoby

Święto Gminy Nowosolna 2017

Artykuł opłacony
z budżetu gminy Nowosolna

Lokomotywa
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Słowiańska Noc Kupały 2017

Dwadzieścioro dzieci z gminnych
szkół podstawowych wzięło udział
w projekcie artystyczno-ekologicznym
– LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ zrealizowanym z Łódzkim Domem Kultury przez Gminno Parkowe Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie.
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła mieszkańcom gminy Nowosolna i gościom podczas tegorocznego Święta Gminy Nowosolna które obchodziliśmy 28 maja. Jak co roku
świętowaliśmy Dzień Samorządowca, Dzień Matki i Dzień Dziecka.
Imprezę rozpoczęły biegi przełajowe „Po wzniesieniach Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich” oraz pokazowy trening Slow Joggingu. Do licznych atrakcji zorganizowanych
z okazji tegorocznego święta należały m.in. występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Chmielanie” oraz łódzkich zespołów „The Bootels” i KayCeeBee. Dla dzieci przygotowano miasteczko ruchu drogowego, ściankę wspinaczkową, Art. Strefę, plac zabaw, pląsy
i animacje.
Na obchodach Święta Gminy po raz pierwszy przyznane zostały statuetki „Przyjaciel Gminy Nowosolna”, które trafiły do Starosty Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opali
oraz Prezesa Polskiego Radia Łódź Pana Dariusza Szewczyka.
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Jak co roku do współpracy przy organizacji Święta Gminy Nowosolna zaprosiliśmy firmy
i instytucje związane z naszą gminą. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim współorganizatorom i partnerom którymi są:
• Wójt i Rada Gminy Nowosolna
• Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
• Powiat Łódzki Wschodni
• Bank Spółdzielczy w Andrespolu
• Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
• Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
• Gminne Ochotnicze Straże Pożarne
• Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
• Firma POZ BRUK – producent kostki brukowej i prefabrykatów betonowych
• Firma Blachy Pruszyński – producent pokryć dachowych
• Firma PRECIMET H.C.E. – oferująca wyposażenie profesjonalnych szklarni
• Ken System – producent laminatów
• Firma transportowa HEROS VAN
• CORAM Poland – dystrybutor mebli i akcesoriów łazienkowych.
(Indywidualnych klientów firma CORAM zaprasza na
zakupy w ramach ciągłej wyprzedaży do Natolina)
• WCS Grupa Budowlana
• Hurtownia Artykułów Biurowych i Papierniczych VITO s.c.
• UPKS Bula w Kalonce
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna
• Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym i Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
• Młodzież – wolontariusze z Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
• Lidia i João – wolontariusze EVS z Portugalii
• Maciej Kozakiewicz Polska Witalna Instruktor Slow Jogging

Na projekt trwający od lutego do
czerwca 2017 r. złożyły się warsztaty
i prelekcje, które były bazą do wykonania scenografii, kostiumów i przedstawienia zainspirowanych książką
„Sprężynek na tropie tajemnic-ekologia” Agnieszki Frączek. Warsztaty odbywały się w GPCKiE, w ASP w Łodzi,
w Instytucie Architektury i Urbanistyki
PŁ oraz na terenie ŁDK. W konkursie
zwieńczającym projekt, przedstawienie
z wykonaną przez dzieci scenografią
i kostiumami otrzymało wyróżnienie
za najlepszą scenografię ekologiczną.
Podczas zakończenia roku szkolnego
Wójt Gminy Nowosolna – Pan Piotr

W sobotę, 24 czerwca 2017 roku w malowniczych okolicznościach przyrody, tuż

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Wszystkim obecnym w tym dniu serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na
kolejną Noc Kupały w przyszłym roku.
tekst i foto: GPCKiE

Dni otwarte Funduszy Europejskich w GPCKiE

Szcześniak wręczył dzieciom nagrody.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wydarzenie prezentujące i promujące projekty
zrealizowane w całym kraju dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie jako beneficjent funduszy europejskich już po raz drugi zaangażowało
się w akcję i w dniach 18-21 maja otworzyło swoje drzwi dla szerokiej publiczności.

Patronat medialny nad imprezą objęły:
TV TOYA
oraz Gazeta Na Wzniesieniach.
tekst i foto: GPCKiE

Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca odbywające się w najkrótszą noc w roku. Od wieków
noc ta była świętem ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności, radości
i miłości, a obchodzono ją na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, bałtyckie, germańskie i celtyckie.

za dworkiem ziemiańskim w Byszewach
Majątku obyła się Słowiańska Noc Kupały
nazwana potocznie Sobótkami. Organizatorem imprezy było Gminno Parkowe
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
Sobótki świętowane były wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Wczesnośredniowiecznej GAWRA, dzięki czemu można
było zobaczyć życie i zwyczaje dawnych
Słowian. Podczas imprezy odbywały się
więc warsztaty tkania krajek i szycia strojów średniowiecznych, pokazy kowalstwa,
pieczenie podpłomyków oraz gry i zabawy
plebejskie. Całość imprezy uświetniły występy lokalnych zespołów śpiewaczych Byszewian oraz Wiączynianki, a także zespołu z Ukrainy. Wieczorem wszyscy obecni
ruszyli w korowodzie z pochodniami nad
staw, aby tam zgodnie z tradycją puścić
wcześniej przygotowane wianki. Po powrocie znad stawu odbyła się część obrzędowa
przy ognisku. Wieczór zakończył się poszukiwaniem kwiatu paproci.

tekst i foto: GPCKiE

Tegoroczną edycję GPCKiE realizowało
pod nazwą „Lokalny rozwój poprzez kul-

turę”. Szeroki wachlarz zajęć odbywających
się na co dzień w GPCKiE oraz czterech
świetlicach wiejskich przyciągnął podczas
Dni Otwartych grupy przedszkolne i szkolne z terenu Gminy Nowosolna i nie tylko.
W dniach otwartych wzięły udział m.in.
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach,
Szkoła Podstawowa w Lipinach, Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi.

W zajęciach kreatywnych promujących
Wolontariat Europejski, warsztatach artystycznych- decoupage, ceramice i malarstwie, warsztatach ekologicznych, rajdzie
po terenie PKWŁ czy zajęciach tanecznych
uczestniczyło łącznie ponad 250 osób.
tekst i foto: GPCKiE
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Koncert Krystyny Prońko w Gminno Parkowym Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie
W jednym z ciepłych wiosennych wieczorów – w środę 31 maja 2017 roku, Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii,
wraz ze zgromadzoną w nim publicznością, miało zaszczyć gościć znaną polską
artystkę – p. Krystynę Prońko. W czasie
koncertu wokalistce towarzyszył pianista –
p. Paweł Serafiński. Wszyscy, którzy mieli
okazję wysłuchania piosenek oraz obejrzenia występu z pewnością miło wspominają
ten czas, ponieważ artystka zaśpiewała najpiękniejsze piosenki, a zarazem największe
hity, wśród których znalazły się: „Małe tęsknoty”, „Jesteś lekiem na całe zło”, „Niech
moje serce kołysze ciebie do snu”, „Deszcz
w Cisnej”, a także standardy jazzowe – „Girl
from Ipanema”, „God bless the child”, „Autumn leaves”. Raz jeszcze bardzo dziękujemy p. Krystynie Prońko oraz p. Pawłowi
Serafińskiemu za wspaniały występ i zapraszamy mieszkańców gminy Nowosolna
na kolejne kameralne koncerty, które zaskakują niezwykłym klimatem i doskona-

łymi wykonaniami zapraszanych artystów.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie
www.gpckie.pl
W Gminno Parkowym Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie miał odbyć się koncert p. Zbigniewa Wodeckiego – wybitnego
polskiego muzyka, kompozytora i multiinstrumentalisty. Niestety artysta zmarł 22
maja 2017r. Zbigniewa Wodeckiego wyróżniał nie tylko ogromny talent, ale również pogoda ducha i duże poczucie humoru. Dla wielu innych artystów był wzorem
do naśladowania, esencją profesjonalizmu.
Pozostawił po sobie ponadczasową twórczość. Potrafił dzielić się swoim życiowym
doświadczeniem, a w jednym z wywiadów
powiedział: „Co robić? Uświadomić sobie,
że jutra może już nie będzie. Nauczyć się
żyć chwilą, która jest. To znaczy przyjąć, że
wszystko to, co było, to było, ale już tego nie
ma, a to co będzie, tak naprawdę nie musi
się zdarzyć(...).”

tekst i foto: GPCKiE
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Tytuł programu pochodzi od piosenki Już
nie zapomnisz mnie, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii Zapomniana melodia z 1938 roku. Koncert
poświęcony jest twórcom takim jak Henryk Wars czy Jerzy Jurandot. A jako że wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój
recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i innych.

WIELKIE POTRZEBY MAŁYCH
FIRM FINANSUJEMY W 24 H
Nawet 500 000 zł może znaleźć się w Twojej firmowej kasie
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
bez zabezpieczeń materialnych;
okres spłaty do 10 lat;
możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:
Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę
kredytową.
O szczegóły zapytaj kierownika placówki:
42 641 66 75
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 2,
660 665 190
Dominika Żychlińska,
Informacja handlowa wg stanu na 12.07.2017 r.

„Już nie zapomnisz mnie”, to piękne wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie, w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina
przedwojennego.

W trakcie około 75 minutowego koncertu
usłyszymy romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne - piosenki autorstwa legend polskiej literatury muzycznej:
Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego, a Aktor - Tomasz Stockinger pokaże, co
oznaczało bycie przedwojennym amantem
i czarowanie kobiet w stylu Humphreya
Bogarta.
tekst i foto: GPCKiE

Aneta Maria Pogońska

„NIE DOCZEKAŁAM, BARDZIE”
Nie doczekałam, bardzie,
spotkania i chwil wzruszenia.
Miast strojeń i malowań,
kirowa tasiemka w dłoni… .
Za późno, by z uśmiechem biec,
stopy obolałe od niemożności,
snują się za łzami westchnienia.
Na drodze stanął anioł,
w srebrnej mgle rozpłynąłeś się.
Zamiast ramion ciepła,
powiał lodowaty końca wiatr.
porwał nam Ciebie,
nie pytając o zgodę.
I tylko głosu Twojego echo
niesie się po zakamarkach serca
Cicho sza… cisza słucha.
Pamięci Zbigniewa Wodeckiego
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KREDYTY DLA MIKROFIRM

Wieczór z piosenkami polskiego kina
przedwojennego „Już nie zapomnisz mnie”

Zieleń przy autostradzie A1
w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Wśród 26 gatunków drzew, tylko jeden –
sosna czarna – jest obcym dla naszej dendroflory, zaś brzoza brodawkowata „Laciniata” stanowi przykład krajowej odmiany
hodowlanej.
Wiele z posadzonych wzdłuż autostrady
drzew należy do występujących na terenie Parku gatunków lasotwórczych, współtworzących drzewostany, lub gatunków
domieszkowych. Poniżej przykłady posadzonych gatunków drzew.

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO
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Olsza czarna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy i czeremcha pospolita to gatunki
nadrzecznych lasów łęgowych, przy czym
olsza bezwzględnie w nich dominuje, lub
tworzy jednogatunkowe drzewostany,
szczególnie w przypadku niewielkich i nielicznych na terenie PKWŁ płatów bagiennych lasów olszowych.
Dąb szypułkowy, grab pospolity i lipa drobnolistna są najważniejszymi gatunkami budującymi drzewostany lasów grądowych.
W tzw. grądach zboczowych porastających
stoki wzniesień, w tym także zbocza dolin
rzecznych, wymienionym gatunkom towarzyszą klon pospolity i klon jawor, który
w rejonie PKWŁ osiąga swoją lokalną, północną granicę zasięgu. W lasach grądowych
domieszkę stanowią posadzone przy autostradzie: lipa szerokolistna, jarząb pospoli-

Rabata wierzby purpurowej Nana

Obgryziona kora posadzonych drzew

ty, klon polny oraz wiśnia ptasia (trześnia),
której duże stanowisko znane jest z Lasu
Poćwiardowskiego. Obecnie, na siedliskach
lasów grądowych mamy do czynienia głównie z sadzonymi w celach gospodarczych
drzewostanami sosnowymi.
Wspomniany już dąb szypułkowy, wraz
z dębem bezszypułkowym, tworzą kwaśne
dąbrowy (szczególnie dobrze wykształcone
w Lesie Łagiewnickim), cenne zbiorowiska
dąbrowy świetlistej porastające szczyty żwirowych wzniesień (np. w ZPK Górnej Mrożycy) oraz bory mieszane sosnowo-dębowe.
Spośród posadzonych przy autostradzie
drzew warto wspomnieć także buka zwyczajnego, który osiągając w regionie lokalną
granicę zasięgu, buduje zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej m.in. w rozległym
kompleksie Lasu Janinowskiego.
Przy autostradzie posadzono także brzozę
brodawkowatą, topolę białą, wierzby białą i kruchą, gruszę pospolitą, jabłoń dziką, wierzbę iwę i jarząb szwedzki – gatunek
krajowy poza naturalnym zasięgiem swojego występowania.
Krzewy posadzone wzdłuż A1, w granicach PKWŁ, reprezentują ok. 25 gatunków,
w tym kilka gatunków obcych i odmian
wywodzących się z krajowych hodowli.
Posadzone zostały najczęściej w postaci
jednogatunkowych rabatek (szczególnie
licznie przy przejazdach drogowych pod
lub nad autostradą) oraz nasadzeń liniowych wzdłuż siatek ogrodzeniowych, gdzie
mogą m.in. ułatwić zwierzętom trafienie do
przejść pod autostradą.
Wśród rodzimych gatunków krzewów znalazły się: dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, wiciokrzew pospolity,

trzmielina pospolita, bez czarny, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita, wierzba
purpurowa, żarnowiec miotlasty, porzeczka
alpejska, śliwa tarnina, róża dzika i rdzawa
oraz ligustr pospolity (poza naturalnym zasięgiem). Do odmian hodowlanych należą:
wierzba purpurowa „Nana”, dereń świdwa
„Midwinter Fire”, bez czarny w odm. i jałowiec sabiński „Blaue Donau”. Gatunki obcego pochodzenia reprezentują: klon tatarski odm. ginnala, dereń biały „Sibirica”, róża
holenderska „Defender”, tawuła van Houtte’a, berberys Thunberga „Atropurpurea
Nana”, tawuła japońska „Golden Princess”.
Listę roślin uzupełnia 6 pnączy: powojnik
alpejski – krajowy gatunek górski rosnący
w Pieninach, Tatrach i Bieszczadach Zachodnich, bluszcz pospolity „Thorndale”
i wiciokrzew pomorski „Graham Thomas”
– będące krajowymi odmianami hodowlanymi oraz 3 taksony obcego pochodzenia:
powojnik pnący „Paul Farges”, winobluszcz
pięciolistkowy odm. murowa i winorośl
pachnąca.

Chcielibyście wiedzieć jak to jest być prawdziwym żołnierzem? Jak wygląda poligon? Nasze zuchy „Wędrowcy z Lipin” miały dzisiaj okazję się o tym przekonać! W środę od
samego rana dzień był pod nazwą „MILITARNE PRZYGODY”. Wyjechaliśmy do Karolewa koło Aleksandrowa
Łódzkiego na prawdziwy poligon. Atrakcji było wiele: od
toru przeszkód, testów sprawnościowych, oglądania wojskowego samochodu, aż po ćwiczenia z celowości. Atmosfera tego miejsca, jak i gospodarze sprawili, że z chęcią
wrócimy tu jeszcze raz! Na koniec przy ognisku przyznane zostały gwiazdki i sprawności, oraz nagrody i upominki. A teraz WAKACJE. Zaczynamy odliczać dni do kolonii
zuchowej..
Specjalne podziękowania za duże wsparcie w naszej wyprawie składamy dla Wójta i Urzędu Gminy Nowosolna.
Tekst i zdjęcie: pwd. Bożena Kosuda

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Biały Brzeg 2017 – kolonia zuchowa

Powstałe pod Nowymi Skoszewami Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) obsadzono m.in. rodzimymi głogami, brzozami, lipami, dębami i bukami. Z pewnością, już
za kilka lat, surowo prezentujące się MOP
stanie się dzięki drzewom mniej dysharmonizującym elementem w krajobrazie Parku.
Dziś można już stwierdzić, że posadzone krzewy w zdecydowanej większości się
przyjęły, choć oczywiście znajdziemy przykłady roślin uschniętych, bądź obumierających. W przypadku drzew niestety wiele nie
przetrwało w nowym miejscu. Jedną z przyczyn była z pewnością zbyt mała wilgotność
gleby dla przerastających bryłę korzeniową
kilkuletnich drzew. Największe jednak straty można odnotować wśród posadzonych
grusz pospolitych, jabłoni dzikich, wiśni
ptasich, a miejscami nawet wierzb i lip,
których nie zabezpieczone przed zgryzaniem pnie pozbawione zostały przez dzikie
zwierzęta kory. Obgryzanie kory młodych
drzew spotęgowane jest przerwaniem przez
autostradę korytarzy ekologicznych, co pociąga za sobą dłuższe przebywanie zwierząt
w jej sąsiedztwie, które próbują znaleźć
możliwość przejścia na drugą stronę.
dr Adam Świć
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
pkwl@parkilodzkie.pl

To dopiero początek wakacji, a zuchy z gromady „Wędrowcy z Lipin” są już
po wspaniałej kolonii w Białym Brzegu. W tym roku uczestnicy przenieśli
się do Akademii Pana Kleksa gdzie przez cały tydzień przeżywali bajkowe
przygody. W akademii zuchy brały udział w lekcji bańkologii i kleksografii,
odwiedziły psi raj i krainę baśni. Wykonały pojemniczki, w które zbierały
punkty we współzawodnictwie. Malowały koszulki i witraże. Świetnie się
bawiły podczas balu u Pana Kleksa. Dodatkowo nie zabrakło typowo harcerskich zabaw: podchodów, szukania świetlika po zmroku, biegu na orientację, oraz ognisk. Szczególną radość wzbudziła w zuchach balonowa bitwa wodna, oraz dzień w którym na kolonii zawitał dmuchany plac zabaw.
Zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, i dmuchana kula sprawiły dzieciom
dużo przyjemności. Nie zabrakło nagród podziękowań i łez przy rozstaniu.
Nie możemy się doczekać następnej kolonii!
Tekst i zdjęcie:
pwd. Bożena Kosuda
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W wybranych na etapie projektowania
autostrady miejscach zasadzonych zostało przez wykonawcę ponad 50 gatunków i odmian roślin – głównie rodzimego
pochodzenia.

Kruszyna pospolita

Podsumowanie cyklu
sprawnościowego „Żołnierz”

OŚWIATA		

Od zakończenia budowy autostrady A1 na
terenie PKWŁ minął ponad rok. Roślinność
zielna zdążyła porosnąć ukształtowane
podczas budowy stoki nasypów i wcięć drogowych oraz większość miejsc, na których
naruszono strukturę gleb w obrębie całkowitej szerokości pasa autostrady i związanej
z nią infrastruktury – dróg technicznych,
zbiorników przeciwpożarowych itd.

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Wakacje to czas, kiedy wreszcie możemy
wyłuskać odrobinę czasu dla siebie. Nawet,
jeśli dla dorosłych niewiele się zmienia, bo
poza krótkim urlopem i tak przecież muszą chodzić do pracy, to jednak z codziennej gonitwy roku szkolnego chwilowo wykreślamy kilka pozycji. Ten czas możemy
wykorzystać bardzo różnie: rzucając się na
nowe obowiązki, nadrabiając stare, zaległe
tematy albo dać sobie chwilę odpoczynku.
Proponuję w takiej chwili sięgnąć po dobrą, relaksującą książkę. Taką, która da radę
wciągnąć nas w swoją fabułę tak bardzo, że
niejako „sama się przeczyta”. Wówczas, nawet jeśli nigdzie nie wyjedziemy na urlop,
będziemy czuli się jak na wakacjach życia.
Tym, którzy i tak nie znajdują wolnego czasu w wakacje albo zwyczajnie wieczorem
nie mają już siły na czytanie tradycyjnych
książek, z całego serca polecam słuchanie
audiobooków. Ta forma czytelnictwa jest
często lekceważona przez „prawdziwych
książkofilów”. Często słyszę takie zdanie:
„ja uznaję tylko papier, papierowa książka
ma w sobie magię”. Po części to jest prawda.
Jednak uważam, że słuchanie książek czytanych przez lektorów ma tak wiele zalet, że
jestem skłonna poświęcić tę magię.
Słucham książek „przy okazji” – prowadząc
samochód, spacerując z psem, prasując czy
pieląc ogród. Wszystkie czynności, które
angażują jedynie ręce i ciało, a nie angażują
mózgu, są doskonałą okazją do słuchania.
Niektórzy obawiają się, że kierując autem
i słuchając książki, łatwo o wypadek. Moim
zdaniem, gdy jadąc samochodem i słucham
książki, jestem dużo lepszym, spokojniejszym i bardziej skoncentrowanym kierowcą

Noc Bibliotek

KĄCIK MOLA		
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Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna
dziękuje wszystkim uczestnikom „Nocy
Bibliotek”. Spotkanie odbyło się 2 czerwca
2017r. w godz. 18.30-22.30.
W pierwszej części wieczoru poprzez czytanie poezji Leopolda Staffa, czołowego
przedstawiciela Młodej Polski, uczciliśmy
60 rocz. śmierci poety. Interpretację rozpoczął gość honorowy p. Hubert Kułacz,
łódzki aktor teatralny i filmowy. Następne
utwory prezentowała młodzież Gminnego
Gimnazjum w Wiączyniu. W drugiej części wieczoru poprzez scenki z „Chłopów”
i „Ziemi obiecanej” przypomnieliśmy sobie
twórczość W. St. Reymonta, podkreślając

Przełajowo w upalnym słońcu
niż słuchając jazgotu polityków lub muzyki
w radiu. W ten sposób udało mi się „przeczytać” mnóstwo książek, na które inaczej
z pewnością nie znalazłabym czasu ani sił.
Jednocześnie słuchając w drodze interesującego audiobooka, przestaje mi się spieszyć do celu. Kiedy powieść jest dobra i dobrze przeczytana, każda dodatkowa minuta
w samochodzie jest cenna. Korek – nie ma
sprawy, ja sobie przesłucham jeszcze jeden
rozdział. Zdarzało mi się, że po powrocie do
domu siedziałam w aucie, nie mogąc zdecydować się na przerwanie lektury.
Książka przeczytana przez dobrego lektora, najlepiej aktora, jest często lepsza od filmu. Dobry lektor potrafi poprzez intonację,
barwę, tembr głosu stworzyć świat tak namacalny, że zaczynamy naprawdę widzieć
postaci i zdarzenia. Mistrzostwo w czytaniu
osiągnął Krzysztof Gosztyła. Czytając „Imię
róży” U. Eco, powieść, w której występuje
kilkunastu mnichów i parobków, prawie
wyłącznie mężczyzn w różnym wieku, od
młodzieńców po starców, z różnych stron
świata, każdą z postaci „zagrał” inaczej. Nie
raz przekonałam się, że dobry lektor potrafi
z nudnej książki zrobić majstersztyk, podczas gdy najlepsza książka przeczytana słabo będzie nie do przełknięcia.
Audiobooki mają również tę zaletę, że zajmują znacznie mniej miejsca na półce niż
tradycyjne książki, a te zapisane w formie
plików na komputerze lub telefonie nie
zbierają kurzu i nie powodują alergii. Postęp technologiczny cały czas daje nam
nowe możliwości – jeszcze niedawno każdą książkę musiałam mieć na płycie, dzisiaj

używam darmowej aplikacji w telefonie. Nie muszę jechać do biblioteki
ani księgarni, nie muszę też płacić za przesyłkę. Płacę jedynie za książkę, a mając wykupioną subskrypcję kosztuje ona niewiele.
Audiobooki są przy okazji ekologiczne!
Słuchanie audiobooków w długiej podróży z rodziną okazało się też doskonałym
lekiem na nudę dzieci. Odkąd w takich
chwilach włączamy audiobooka, skończyły się problemy z kłótniami między dziećmi i dziesiątki razy powtarzanym pytaniem
„długo jeszcze?”. Pamiętam podróż, w czasie której wydawało nam się, że dzieci zajęły się swoimi tabletami i w ogóle nas nie
słyszą, więc włączyliśmy sobie książkę. Kiedy po jakimś czasie zatrzymaliśmy się pod
sklepem, usłyszeliśmy „Tata, tylko nie wyłączaj”. Dlatego właśnie myślę, że czas wakacyjnych podróży to doskonały moment na
wypróbowanie takiego sposobu czytania.

BIEG 1500m OPEN KOBIET
I

Edyta Wiktorek

II

Anna Bik

BIEG 500m DZIEWCZĘTA MŁODSZE
ROCZNIK 2007-2010

III Aleksandra Berent
BIEG 1500m OPEN MĘŻCZYŹNI
I

Michał Wiktorek

II

Mariusz Szmerka

Szkolne biegi przełajowe
„Po Wzniesieniach PKWŁ” 28.05.2017

I

Olga Rogula Szkoła Podstawowa nr 202
w Łodzi (Nowosolna)

II

Aleksandra Balicka Szkoła Podstawowa
nr 34 w Łodzi

III Michalina Wasilewska Szkoła
Podstawowa w Starych Skoszewach
BIEG 500m CHŁOPCY MŁODSI
ROCZNIK 2007-2010

III Krzysztof Stachlewski
SZTAFETA RODZINNA 1200m
I

Rodzina Schab

II

Rodzina Prostańscy

III Rodzina Szmerka

I

Daniel Pacyna Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach

II

Mateusz Mlonek Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach

III Franek Florczak Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach

Katarzyna Nenczak
Darmowe audiobooki dla każdego
W internecie jest dostępny serwis z klasyką
literatury w wersji elektronicznej. „Wyspę
skarbów”, „W pustyni i w puszczy” czy np.
„Historię żółtej ciżemki” można odsłuchać
na komputerze, pobrać na telefon, tablet
lub czytnik książek. W tej chwili jest 4441
pozycji, z czego 579 jest w wersji czytane
na głos.
Serwis jest dostępny pod adresem:
wolnelektury.pl

BIEG 100m DZIECI – dziewczynki
I

Alicja Bik

II

Oliwia Pacyna

III Weronika Sieczkowska
BIEG 100m DZIECI – chłopcy
I

Dawid Staszczyk

II

Patryk Szmerka

zabawy”. Uczestnikom dopisywały humory
i ochota do dalszej zabawy, to też wieczór
zakończył się rozwiązywaniem krzyżówek
i kalamburów.

III Michał Wasilewski

Wiktoria Pach Szkoła Podstawowa
w Kurowicach

II

Antonina Pawlak Szkoła Podstawowa
nr 2 w Strykowie

BIEG 1000m CHŁOPCY STARSI
ROCZNIK 2004-2006

162

Michał Florczak Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach

II

Gimnazjum
w Wiączyniu Dolnym

136

Marek Sapała Szkoła Podstawowa
w Kurowicach

III Jan Rajt Szkoła Podstawowa w Starych
Skoszewach

Gimnazjum w Rzgowie

171

2

Szkoła Podstawowa
w Starych Skoszewach

3
4

Gimnazjum w Kurowicach

88

5

Szkoła Podstawowa
w Kurowicach

76

6

Szkoła Podstawowa nr 202
w Łodzi

27

Jednocześnie już teraz zapraszamy na
„Narodowe Czytanie” , które w naszej bibliotece odbędzie się 9 września
2017 r. Będziemy czytać „Wesele” St.
Wyspiańskiego.

7

Szkoła Podstawowa w Lipinach

25

8

Gimnazjum oo Salezjanów

21

9

Szkoła Podstawowa nr 2
w Strykowie

19

Gminna Biblioteka Publiczna
Nowosolna

I

I

1

Kolejny raz bardzo, bardzo dziękujemy
nauczycielom i młodzieży z Gimnazjum
Gminnego, którzy uczestniczyli w „Nocy
Bibliotek”.

Wszystkim czytelnikom i mieszkańcom życzymy udanego i miłego wypoczynku.

BIEG 800m DZIEWCZĘTA STARSZE
ROCZNIK 2004-2006

III Roksana Schab Szkoła Podstawowa
w Lipinach

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna
łódzkie obchody 150 rocz. ur. autora. Miłą
niespodzianką była prezentacja fragmentu
utworu własnego autorstwa Mai Chałubińskiej. W dalszej części spotkania p. H. Kułacz opowiadał o szkole aktorskiej, o pracy, odpowiadał na pytania. Podsumowując
stwierdził, że „młodzież dobrze się zaprezentowała, czując przede wszystkim ducha

Otwarte biegi przełajowe
„Po Wzniesieniach PKWŁ” 28.05.2017

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

10 Szkoła Podstawowa nr 34
w Łodzi

18

11 Szkoła Podstawowa nr 12
w Łodzi

9

12 Szkoła Podstawowa Związku
Nauczycielstwa Polskiego
w Łodzi

1

Tegoroczne Biegi Przełajowe „Po Wzniesieniach PKWŁ” połączone były ze Świętem
Gminy Nowosolna. Zawody podzielone
były na kategorię biegów szkolnych (udział
wzięło 88 uczniów) i biegów otwartych dla
wszystkich chętnych.
Uczniowie ze szkół gminy Nowosolna punktowali prawie w każdym biegu,
a w biegu chłopców młodszych całe podium zajęli biegacze z SP Stare Skoszewy.
Między innymi dzięki nim „Skoszewy” znalazły się na drugim miejscu w klasyfikacji
końcowej szkół. Trzecia pozycja należała do
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym.
Fantastyczna atmosfera pojawiła się w kategorii biegów otwartych. W sztafecie rodzinnej wystartowało 10 drużyn, a w biegach dla maluchów ze względu na liczbę
chętnych trzeba było przeprowadzić dwa
biegi. W rywalizacji dorosłych mężczyzn
trwała do końca zacięta walka. W biegu kobiet pierwsze miejsce zajęła Edyta Wieczorek, która wystartowała w kategorii otwartej, bo… spóźniła się na zapisy na „swój”
bieg gimnazjalistek…
Gratulacje dla zwycięzców, kibiców
i wszystkich uczestników biegów.
Marcin Marszałek
fot. arch. GPCKiE\Marcin Marszałek
opracowanie wyników: Ewa Szrajber

Turniej siatkówki
Sołectwo Moskwa organizuje w dniu
5 sierpnia 2017r /sobota/ X TOWARZYSKI TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ.

BIEG 1000m DZIEWCZĘTA
GIMNAZJUM / ROCZNIK 2001-2003
I

Marika Kołodziej Gimnazjum
w Kurowicach

II

Martyna Strycharska Gimnazjum
w Rzgowie

III Zuzanna Zawiejska Gimnazjum
w Rzgowie
BIEG 1500m CHŁOPCY
GIMNAZJUM / ROCZNIK 2001-2003
I

Jakub Pawlak
Gimnazjum w Rzgowie

II

Krzysztof Godala
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

III Grzegorz Frączkowski
Gimnazjum w Kurowicach

W Turnieju mogą brać udział dwuosobowe drużyny, mogą być mieszane
w wieku od 16-tu lat.
Chętnych, którzy chcą zgłosić się do
Turnieju lub uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt z numerem telefonu
605 224 755. Termin zgłoszeń do 30 lipca 2017 r.
Na zdjęciu wspomnienie z turnieju
w 2016r.
Janina Wlazło
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Organizatorzy i tym razem nie zawiedli,
przygotowując wiele atrakcji dla uczestników. Począwszy od biegaczy, którzy będą
chcieli spróbować swoich sił w biegu głównym – na nich czekać będzie specjalnie zaprojektowana na tę okazję koszulka techniczna, a na mecie pamiątkowy medal.
Najmłodsi adepci biegania będą mogli liczyć na słodkości i owoce w mini pakiecie
startowym oraz na watę cukrową bez ogra-

niczeń, ale w ramach zdrowego rozsądku 
przez cały czas trwania imprezy.
Urokliwa trasa ATLAS 3. Biegu na Wzniesieniach wieść będzie przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy
imprezy podczas rywalizacji będą mogli
podziwiać Dworek Jarosława Iwaszkiewicza, przebiegną również wśród stawów
rybnych w Byszewach-Żabieńcu. Wszystko
okraszone urokami złotej, polskiej jesieni,
kiedy to krajobraz przybiera mnóstwo różnych kolorów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową wydarzenia
www.biegnawzniesieniach.pl lub na fan-

page biegu www.facebook.com/biegnawzniesieniach. Znajdziecie tam wszelkie
informacje związane z imprezą. Mieszkańców gminy prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość ponieważ tego dnia droga powiatowa Nowosolna – Stare Skoszewy, na
odcinku Plichtów – Stare Skoszewy, zostanie zamknięta w godz. 10:10–10:30 oraz
11:00–12:30. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w wydarzeniu oraz do kibicowania na trasie biegu. Do zobaczenia
1 października!
Bartosz Roszewski
Stowarzyszenie „Biegający Na Wzniesieniach”

Reaktywacja tradycji piłkarskich „Byszewy”
ry istniał jeszcze kilkanaście lat temu i miał
niezłą tradycję.

Bez przydługich wstępów: zebrała się grupa
facetów i postanowiła, że nadszedł czas, aby
stworzyć nową drużynę piłkarską w naszej
gminie. Aby gra w piłkę nożną miała sens,
kolejnym krokiem jest zgłoszenie zespołu
do „Bundesligi”. „Bundesliga” to inaczej
klasa „B” - najniższy poziom rozgrywek
w polskiej lidze.

„Nowe” boisko w Byszewach (Majątku) NIE
NADAJE się obecnie do gry w piłkę nożną. „Stare” boisko przy drodze nie istnieje.
Drużyna rozpoczęła zatem treningi na prywatnym terenie p. Prusów w Janowie (na razie poniedziałek i środa 19:30).

Drużyna ma nazwę, zawodników, trenera
i… plan wydatków związanych z kosztami
rozgrywek. Poszukiwani są chętni do finansowego wsparcia drużyny.
Liczymy na to, że ktoś znajdzie też środki
na przywrócenie do życia boiska w Majątku i że będzie można tam trenować i grać
na wiosnę.
Andrzej Sebastjański
Stowarzyszenie NOWAsolna
Marcin Marszałek
Stowarzyszenie SGN
Zdjęcia z arch. Sołectwa Byszewy
– przygotowania boiska treningowego
– pierwszy trening

Zebrani uznali, że klub piłkarski powinien
nosić nazwę „Byszewy”, tak jak klub, któ-
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Eko-klub „Feniks” nawiązał już kontakty
z podobnymi do siebie entuzjastami, miłośnikami przyrody w Polsce, w tym z miasta Łodzi. Współpracę zapoczątkowali Ihor
Iwonczyk i A. Ilnyćkyj.

Współpraca z klubem Feniks
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna (SGN) nawiązało współpracę z Ekologicznym Klubem Feniks.
Pierwszym krokiem było zaproszenie przedstawicieli klubu i mniejszości
ukraińskiej na słowiańską „Noc Kupały”. W trakcie wydarzenia nasi goście zaśpiewali ukraińskie pieśni ludowe, które
świetnie wkomponowały się w klimat
występów „Byszewian” i „Wiączynianek”, a potem wzięli udział w pochodzie przez las byszewski i w obrzędach
starosłowiańskich.
Na co dzień członkowie klubu pracują
w Łodzi i okolicach i borykają się z problemami typowymi dla przyjezdnych.
Nasze Stowarzyszenie pomogło wydrukować biuletyn informacyjny z instrukcjami np. „co to jest migawka”, „jak nie
dać się naciągnąć fałszywym pośrednikom pracy”.
W obecnej chwili z inicjatywy klubu organizowana jest wspólna pielgrzymka
do Częstochowy.
Oprócz aktywnej edukacji ekologicznej Klub Feniks zaprasza nas również
do nawiązania współpracy turystycznej i szkolnej. Kamieniec Podolski jest
cenionym, zabytkowym miastem znanym Polakom głównie z „Pana Wołodyjowskiego”, leżącym w zachodniej części kraju, wolnej od wojny. Zachęcamy
osoby zainteresowane współdziałaniem
lub odwiedzeniem Kresów do kontaktu
z SGN - można pozyskać fundusze na
działania turystyczne.

Źródło: Informacyjny biuletyn
„Jesteśmy razem” łódzkiego koła
mniejszości ukraińskiej w Polsce

Tekst i zdjęcie: Marcin Marszałek
Stowarzyszenie SGN
biuro@sgn.org.pl

Cennik reklam i ogłoszeń w gazecie „Na Wzniesieniach”

kontakt: biuro@sgn.org.pl

Miejsce, format, rozmiar

Dziki Turniej piłki nożnej
Przy okazji „Dnia Rodziny” w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach (3 czerwca) zorganizowaliśmy „dziki” turniej piłki
nożnej dla Uczniów i Rodziców. Nietypowość turnieju polegała na tym, że każdy
mógł zagrać - wystarczyło przyjść na określoną godzinę i podzielić się w dowolny
sposób na zespoły.
Na boisku pojawili się uczniowie, absolwenci i kilku ojców. Młodzi zawodnicy
zdecydowali, że nie chcą grać w drużynach

Organizacja obywatelska „Ekologiczny Klub „Feniks” pojawiła się w Kamieńcu Podolskim około 10. lat temu. I to nie
przypadkowo, dlatego, że samo miasto Kamieniec Podolski jest nadzwyczaj pięknym
miastem, położonym nad brzegiem rzeki
Smotrycz, z jej malowniczymi kanionami,
historyczną fortecą i bogatą historią. Miasto z wielowiekową historią nie mogłoby
istnieć bez ludzi, którzy je kochają i szanują ponad wszystko. To nie przypadek, że
nieobojętni ludzie utworzyli ekologiczny
klub „Feniks”, żeby opiekować się piękną
przyrodą, stanem ekologicznym, stwarzać
pozytywną energetykę swoim działaniem
i myślami, które jak powszechnie wiadomo, w rzeczywistości się materializują. (...)
Klub zgrupował wokół siebie, okresie swego istnienia, wielu jednakowo myślących
entuzjastów. Organizacja z każdym rokiem
rozszerza się, przyjmując w swoje szeregi,
nieobojętnych na problem ekologii ludzi.
Mottem Eko-klubu „Feniks” był program
przyjętych w 1992 roku w Rio de Janeiro na
konferencji ONZ dotyczącej środowiska:
„Program stałego rozwoju”. Odpowiednio
do tego programu, każdy człowiek powinien mieć świadomość swojej odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.

Eko-klub stara się doprowadzić do wytworzenia w świadomości nieobojętnych ludzi
obrazu wspaniałej przyszłości: każdej lokalnej miejscowości, każdego miasta i dla całej
Ukrainy, jak również dla innych Krajów na
świecie oraz tak ogólnie dla całej Planety.
Podstawowym kierunkiem Eko-klubu „Feniks” jest racjonalne wykorzystanie źródeł
energii Planety, bo jak powszechnie wiadomo, nie są one wieczne. Dlatego, jednym
z priorytetowych zadań, którym zajmuje
się Eko-klub jest tworzenie ekologicznych
osiedli z wykorzystaniem energii słonecznej, wiatru oraz budowy ekologicznych
domów. Rozwiązanie problemu kończących się źródeł energii, kwaśnych deszczy,
efektów cieplarnianych i globalnych zmian
klimatycznych – to sprawa nie tylko dnia
dzisiejszego ale ujmowana w perspektywie przyszłości, dlatego członkowie klubu
aktywnie pracują z młodzieżą: wygłaszają
referaty w szkołach i uczelniach. Oprócz
tego Eko-klub „Feniks” zajmuje się wieloma wielce potrzebnymi, pięknymi sprawami, między innymi: zazielenianiem miast
i regionów /posadzono już wiele drzew/,
uprzątaniem miasta ze śmieci, pomocą
w miejskim ogrodzie botanicznym. Członkowie klubu często podróżują przez malownicze miasta Ukrainy, odwiedzają miejsca
kultu religijnego /święte miejsca/.

Zabawa była wyśmienita, chociaż były też
sportowe łzy emocji.
p.s. Turniej poszedł tak dobrze, że po zakończeniu rozgrywek uczestnicy zażądali
natychmiastowej organizacji drugiego turnieju! Dzięki gościnności szkoły kolejny
turniej również się odbył.
razem z dorosłymi, więc powstały dwie
drużyny U-15 (Czerwone Szarfy i Niebieskie Szarfy) oraz jedna drużyna 30+.

Tekst i zdjęcie: Marcin Marszałek
Stowarzyszenie SGN

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

Połowa strony, kolor, rozmiar: 165 x 120 mm

200 PLN

PROMOCJA „ULOTKA”: ¼ strony, kolor, rozmiar: 80 x 120 mm
Wpis w stopce na okładce ostatnia strona (podmiot + adres + godz.)

15

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowa impreza sportowa– ATLAS 3. Bieg na Wzniesieniach! Już 1 października, w niedzielę,
na terenie Gminno Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie na starcie
stanie kilkuset biegaczy. Wydarzenie, które
swoim patronatem objęli Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Wójt Gminy Nowosolna, będzie
świętem sportu dla osób w każdym wieku.
To okazja nie tylko do rywalizacji, ale również do spędzenia wolnego czasu w miłej
i radosnej atmosferze.

Ekologiczny Klub „FENIKS” z Ukrainy

75 PLN
300 PLN / rok

Podane kwoty są cenami netto za pojedynczą emisję. Dla 3 – 5 emisji upust 5%. Powyżej 5 emisji upust 10%.

Sprostowanie do numeru 3/2017
Uprzejmie informujemy, że autorem zdjęcia na okładce poprzedniego numeru naszej gazety jest p. Aneta Maria Pogońska. Serdecznie
przepraszamy p. Anetę za błędne podanie nazwiska w wersji drukowanej gazety.
Redakcja
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3 Bieg Na Wzniesieniach – 1 października
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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

na najsmaczniejsze POTRAWY LOKALNE
gminy Nowosolna
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Gmina Rada Kół Gospodyń Wiejskich
ogłaszają konkurs dla mieszkańców gminy Nowosolna na najsmaczniejsze domowe wypieki – chleb
oraz ciasto tradycyjne i przetwory: pikle, konfitury, nalewki...

SP w Starych Skoszewach,

Degustacja potraw i rozstrzygnięcie konkursu odbędą się podczas Dożynek i Gminnego Turnieju
Sołectw 27 sierpnia 2017r. w GPCKiE w Plichtowie.
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 21 sierpnia.
Do konkursu każda Gospodyni może zgłosić po jednej potrawie z każdej kategorii:

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

Kategoria 1:
Kategoria 2:
Kategoria 3:
Kategoria 4:
Kategoria 5:

CHLEB
PIKLE
SŁODKIE DŻEMY I KONFITURY
NALEWKI
TRADYCYJNE CIASTO DOMOWE

Szczegółowe informacje dostępne są na www.gpckie.pl oraz na miejscu w Gminno Parkowym
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – Plichtów 21.
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