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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI, GMINA NOWOSOLNA,
POWIATOWE ZRZESZENIE LZS POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO ORAZ WSPÓŁORGANIZATORZY

zapraszają do Szkoły Podstawowej
w Starych Skoszewach na

OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy
Jakub Krzysztof Sikorski zrezygnował z funkcji Redaktora Naczelnego, nadal pozostając w kolegium redakcyjnym. Dziękuję Ci,
Jakubie, za dwa lata wysiłku włożonego w redagowanie gazety, opiekę nad zespołem, pilnowanie terminów i doprowadzenie do wydania
15 numerów Gazety Na Wzniesieniach.
Od ponad roku z Jakubem uczestniczę w pracach Gazety i podjąłem się koordynacji technicznej wydania kolejnego numeru. Nie sądziłem, że w ciągu miesiąca przyjdzie mi być obserwatorem tylu istotnych zmian zachodzących i dotykających naszą społeczność: reforma
oświaty i wymuszona likwidacja Gimnazjum (str. 3,4,5), zmiana w organizacji MPK (str. 7) oraz brak postępu w zmaganiach z hałasem
z autostrady A1 (str. 7). Do tego dochodzą “kosmiczne” problemy mieszkańców, np. takie jak walka o wzrok artystycznie utalentowanej Mai (str. 10,11). Przy tym bagażu emocji z radością zatem można odpocząć wspominając wydarzenia kulturalno-oświatowe (str. 8,
9,12). W sporcie też się dużo dzieje, można w ramach noworocznych postanowień zacząć biegać (str.13) i emocjonować się halową piłką
nożną w Zimowej Lidze SGN (str. 14, 15).
Na koniec ogłoszenie o pracy (społecznej): pomoc do realizacji kolejnych numerów “Na Wzniesieniach” przyjmę od zaraz.
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LIST OTWARTY
Wiączyń Dolny, 15.02.2017 r.
Szanowny Panie Wójcie!
Szanowni Radni!
Piszemy ten list by wyrazić nasze ogromne rozczarowanie oraz ubolewanie nad Państwa decyzją odnośnie wygaszania Naszego Gimnazjum.
Jesteśmy bardzo rozgoryczeni, gdyż miejsce, któremu większość z nas poświęciła wiele lat swojego życia, wychowując kolejne pokolenia
tutejszej młodzieży, ma zostać przekreślone i tak po prostu przestanie istnieć. Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym przez wszystkie lata
swojego istnienia było jednym z niewielu miejsc krzewiących kulturę, spajającym społeczność gminy.
My, nauczyciele, staraliśmy się żywo angażować w życie młodzieży i ich rodzin. Wierzymy w to, że udawało się nam to osiągnąć, czego
potwierdzeniem jest choćby postawa rodziców, którzy optują za utrzymaniem placówki edukacyjnej w tym miejscu.

zgłoszenia uczestników, rozgrzewka
oficjalne otwarcie turnieju

Z poważaniem.

SPORT
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i rozpoczęcie rozgrywek

Ubolewamy nad tym, że przez czas negocjacji z Radą Gminy Nowosolna, mydlono nam oczy, zwodzono nas, dając złudną nadzieję na
jakąkolwiek szansę i przyszłość dla tej placówki. Czujemy, że nie traktowano nas poważnie. Nie uwzględniono naszego zdania, mimo
że jesteśmy osobiście zaangażowani w losy Naszego Gimnazjum. Przykro nam, że pieniądze stały się dominującym motywem Państwa
działań, a wartości takie jak nauka i wychowanie przestały się liczyć. Kultura, nauka i wychowanie nie są, i nigdy nie były, przeliczalne na
dochody. Przykro nam, że koszta Państwa decyzji poniosą przyszłe pokolenia Gminy Nowosolna.

Regulaminy i szczegółowe informacje dostępne na stronie:

nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

OD REDAKCJI
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Likwidacja miejsc pracy i obawy o przyszłość nie są głównymi motywami powstania tego listu. Wierzymy raczej w misję tego miejsca
w lokalnej społeczności, jak i również chcemy okazać bunt przeciwko zaprzepaszczeniu osiągnięć edukacyjnych tego miejsca, a także
roli, które przez lata odgrywało w gminie.

Zapoczątkowana w grudniu 2016 roku reforma oświaty spowodowała wielkie zamieszanie nie tylko w gminie Nowosolna.
Na mocy dwóch ustaw: Prawo oświatowe
i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe
obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną
się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika
stają się 5-letnimi technikami. W systemie
edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe. Z mapy edukacji znikają bezpowrotnie gimnazja i ten to właśnie, niby
drobny, element ustawy stał się przysłowiowym języczkiem u wagi całej reformy.
Ustawodawca nie dał samorządom żadnych
szans, by reformę wprowadzać w sposób
gruntownie przemyślany i odpowiedzialny.
Praca pod presją czasu, brak przygotowania w organach wskazanych przez minister
Zalewską, jako dedykowane do pomocy
samorządom oraz ogólny brak przepisów
wykonawczych nie wróżą reformie dobrze,
a i całość prac ma nerwowy charakter.
Zanim jednak przejdziemy do meritum
prześledźmy dokładnie kalendarium wydarzeń oraz daty graniczne, w jakich samorządy zostały zobligowane do wprowadzenia stosownych zmian w obrębie oświaty:
• 14 grudnia 2016 Sejm przyjął ustawę;
• 9 stycznia 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje obie ustawy;
• 11 stycznia 2017 ustawy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw;
• 15 styczna 2017 częściowo wchodzą
w życie przepisy ustawy wprowadzającej
Prawo Oświatowe;
• 26 stycznia 2017 następne artykuły obu
ustaw nabierają mocy prawnej.

URZĄD GMINY
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Jakie zatem terminy ustawodawca przewidział dla samorządów w związku z tą ustawą?
Do dnia 16 lutego 2017 roku Rada Gminy
Nowosolna zobligowana jest do uchwalenia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Za tym niewinnie brzmiącym
wymogiem kryje się nic innego, jak gruntowne przeanalizowanie struktur szkół na
terenie gminy pod względem demograficznym, przyszłych potrzeb oświatowych, ilości miejsc potrzebnych do zapewnienia re-

alizacji obowiązku szkolnego dla naszych
najmłodszych mieszkańców oraz na podjęcie decyzji o losach gimnazjum, które na
mocy ustawy znika z naszej szkolnej rzeczywistości. Czy 21 dni na prace związane
z przygotowaniem reformy oświaty w naszej gminie to dużo? Ocenę pozostawiamy
Państwu.
Oczywiście władze gminy i rada przewidywali duże prawdopodobieństwo wejścia
w życie ustawy o reformie oświaty, dlatego
też, mimo pojawiających się w mediach informacji o wątpliwościach Prezydenta, wykonywali już pewne prace związane z wprowadzeniem reformy.
Sami Państwo przyznacie, że nie jest jednak
łatwo pracować w oparciu o ustawę, której
wtedy jeszcze nie było i o przepisy, co do
których nie miało się pewności czy ostatecznie nie zmienią swojego kształtu, gdyż
do projektu obu ustaw cały czas wprowadzano jeszcze zmiany.
W listopadzie 2016 roku wójt oraz przewodnicząca Rady Gminy spotkali się ze
starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w sprawie ewentualnego otworzenie w naszej gminie szkoły ponadpodstawowej. Pamiętajmy, iż finansowanie szkół ponadpodstawowych leży po stronie powiatu i nie
należy do zadań własnych gminy.
Początek grudnia to okres wytężonej pracy,
odbyły się w tym czasie szkolenia z przedstawicielami kuratorium (niestety niewiele
wnoszące do sprawy), prace polegające na
zbieraniu danych o strukturze demograficznej gminy, spodziewanym zapotrzebowaniu na miejsca w szkołach podstawowych
przedszkolach i klasach 0, spotkanie Komisji Oświaty Rady Gminy Nowosolna ze
Związkami Zawodowymi ZNP oraz dyrektor SP nr 202 w Łodzi. W połowie grudnia
wójt udał się także na spotkanie z dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
w Kuratorium Oświaty.
Widząc ogrom pracy i poziom wyzwań stający przed radą i gminą wójt zdecydował
się powołać zespół roboczy dedykowany
do realizacji zadań związanych z wprowadzaniem reformy oświaty.
Zespół rozpoczął prace od przeanalizowania potencjalnych scenariuszy możliwych

do wprowadzenia w odniesieniu do Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym.
W fazie początkowej pracy zespołu analizowano aż 8 wariantów w tym: przesuniecie
decyzji na rok 2017/2018, przekształcenie
gimnazjum w zespół szkolno–przedszkolny, otworzenie szkoły branżowej, przeznaczenie budynku na potrzeby ogólnogminnego przedszkola, przekształcenie
gimnazjum w technikum wraz z oddziałami przedszkolnymi, przekształcenie
w technikum informatyczno-logistyczne.
W toku prac, zdobywaniu informacji, analiz danych, weryfikacji koncepcji część wariantów została porzucana i powoli wykrystalizowały się trzy główne kierunki prac
zespołu: technikum informatyczno-logistyczne, technikum z oddziałami przedszkolnymi oraz niestety wygaszenie gimnazjum, jako wariant ostateczny.
Na początku stycznia odbyła się sesja wyjazdowa Komisji Oświaty w Gimnazjum
w Wiączyniu Dolnym, dzień później delegacja zespołu roboczego odwiedziła dwa
technika w Koluszkach prowadzące klasy
o profilach informatycznym i logistycznym.
Celem spotkania było określenie szczegółowych wymogów związanych z prowadzeniem technikum, siatki godzin, wymogów
egzaminacyjnych, wymogów dotyczących
zaplecza, specyfiki nauczania, specyfiki rekrutacji itp.
Po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych
w tak krótkim czasie danych, zespół roboczy skupił się na pracy związanej z przekształceniem gimnazjum w technikum
informatyczno-logistyczne, mając jednak
na uwadze ryzyko samodzielnego finansowania przez gminę funkcjonowania takiej
jednostki. Prace skupiły się stricte na opracowaniach bardzo szczegółowych danych
finansowych.
W dniu 19 stycznia Komisja wspólna przegłosowała prowadzenie dalszych prac nad
przekształceniem gimnazjum w technikum profilowanie. W dniu 23 stycznia 2017
roku odbyło się spotkanie ze starostą, oraz
zastępcą starosty w sprawie ewentualnego
finansowania szkoły przez powiat.
Niestety spotkanie znów nie przyniosło
spodziewanych efektów.

W wyniku reformy do szkół podstawowych
wracają znów klasy siódme i ósme, i to dla
nich w pierwszej kolejności gmina musi
zabezpieczyć godne warunki nauczania, co

Jaki więc los czeka Gimnazjum? Trudno
wyrokować, trwają jeszcze prace, rozmowy,
spotkania mające na celu zainteresowanie
powiatu prowadzeniem szkoły ponadpodstawowej na naszym terenie. Brak porozumienia w terminie do 16 lutego 2017 roku
niekoniecznie musi oznaczać definitywne
zakończenie działań edukacyjnych w Wiączyniu Dolnym.

i z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że te klasy ukończą edukację
w normalnym trybie i na dotychczasowym
wysokim poziomie. Gmina może w każdym czasie (aczkolwiek nie w trybie przewidzianym w ustawie wprowadzającej reformę oświaty) otworzyć w budynku inną
placówkę edukacyjną, może też szukać alternatywnych sposobów na zagospodarowanie tego budynku w taki sposób, by nadal
służył naszej społeczności.

Pamiętajmy, że jeszcze trzy roczniki klas
gimnazjalnych uczą się w naszej szkole

Urząd Gminy Nowosolna

MELDUNEK I PODATKI
Każdy z nas chce, by gmina, w której mieszkamy miała nowe drogi wraz z wygodnymi
chodnikami i oświetleniem. Marzymy o nowym boisku, placu zabaw dla dzieci, nowej
świetlicy. Zależy nam na bezpieczeństwie,
pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy.
Każdy z nas może mieć ogromny wpływ
na poprawę jakości życia w naszej gminie.
Każdy z nas może podnosić standardy otoczenia, w którym mieszkamy.
Na wszystkie inwestycje potrzeba pieniędzy. Podstawowym i największym źródłem
dochodu w każdej gminie jest wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT). Około 40 % naszych podatków zasila budżet gminy Nowosolna. Gmina jest,
więc bogata bogactwem swoich mieszkańców.
To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest
później rozbudowa infrastruktury (dróg,
chodników, kanalizacji, oświetlenia itd.),
utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

Nie finansujmy drogi czy szkoły, z których
nie będziemy korzystać!
Nawet jeśli nie mamy meldunku, możemy
przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której mieszkamy i mieć decydujący
wpływ na to, na co zostaną przeznaczone
nasze pieniądze.
Jak to zrobić?
Po pierwsze wskaż w zeznaniu rocznym
(PIT), jako miejsce zamieszkania gminę
Nowosolna, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy Łódź Widzew,
Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
Adres: Papiernicza 7, Łódź
Telefon: 42 275 08 00
Po drugie zaktualizuj swoje dane wypełniając druk ZAP3 (dla osób nieprowadzących
działalności gospodarczej) lub CEIDG-1
(dla osób prowadzących samodzielnie

działalność gospodarczą). Złożenie tego
dokumentu nie podlega żadnym opłatom
skarbowym. Formularze zgłoszenia aktualizacyjnego dostępne są w każdym urzędzie
skarbowym.
Proszę pamiętać, że o tej zmianie należy
też poinformować pracodawcę (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) lub
ZUS, KRUS (osoby prowadzące działalność, rolnicy).
Płacenie podatków w miejscu zamieszkania
to także wygoda – chociażby w razie ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do urzędu trzeba stawić
się osobiście.
Meldunek to większy wpływ
na decyzje gminne!
Oczywiście większy wpływ na decyzje gminne będziemy mieli meldując się
w gminie Nowosolna. Meldunek w miej-

Chcemy decydować
o wydatkach w gminie?
Zostawmy tu swoje podatki!
Według ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być
składane w urzędzie skarbowym według
miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym tysiące podatników zwyczajnie nie wie i tym samym
zasila kasy innych gmin.
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skutkuje poniesieniem dodatkowych nakładów na te cele.

Urząd Gminy Nowosolna

URZĄD GMINY

GIMNAZJUM W WIĄCZYNIU DOLNYM

Po przeanalizowaniu szczegółowych danych finansowych dotyczących kosztów,
jakie musiałaby ponieść gmina biorąc na
siebie prowadzenie szkoły ponadpodstawowej bez wsparcia ze strony powiatu, Komisja Wspólna Rady Gminy Nowosolna
wycofała się z rekomendacji wystosowania
do Starostwa Powiatowego pisma w sprawie
zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia technikum przez gminę.

scu zamieszkania może nam ułatwić życie.
Dużą korzyścią jest to, że nasz urząd znajduje się bliżej nas. Szybciej i łatwiej załatwimy swoje sprawy. Mamy większy wpływ na
swoje otoczenie – bez dodatkowych starań
możemy brać czynny udział w wyborach do
władz lokalnych. Ponadto gmina wie o naszym istnieniu i uwzględnia nas w swoich
planach dotyczących rozwoju.
Meldując się przyczyniamy się do rozwoju
gminy, a rozwój gminy Nowosolna to nasz
wspólny interes i odpowiedzialność. Sprawy meldunkowe prowadzi USC Nowosolna, ewidencja ludności, dowody osobiste,
II piętro, pok. nr 16, tel.: 42 648 41 08 w. 26,
42 648 49 01

Do zameldowania potrzebne
są następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (pobierany w Biurze Obsługi
Klienta);
2. Dokumenty będące tytułem prawnym
do lokalu (nieruchomości) np. odpis księgi
wieczystej, aktu notarialnego, postanowienia sądowego, umowy najmu (do wglądu);
3. Dowód osobisty osoby dokonującej
zameldowania i osoby mającej tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu);

5. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości nowo zabudowanej – do wglądu ;
6. Osoba wymeldowana przedstawia poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
Pamiętajmy, że dobro gminy Nowosolna
to nasze wspólne dobro. Razem możemy zmieniać oblicze naszej gminy i być
współautorami tych zmian.

wójt gminy Nowosolna
Piotr Szcześniak

4. Odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby małoletniej, jeśli nie został sporządzony
w USC Nowosolna (do wglądu);

ŻEGNAJCIE „ÓSEMKI”, 94, N4, WITAJ ALFABECIE
Na podstawie danych MPK-Łódź Sp. z o.o.
przygotowaliśmy mapkę z nowymi wariantami tras autobusów od 2 kwietnia 2017.
W szczegółach wygląda to tak:
• 53A zostanie (z Dworca Fabrycznego do
rynku Nowosolna)
• 53 zamieni się w 53B (z Dworca Fabrycznego do Brzezin)
• 88 zamieni się w 53C (z Dworca Fabrycznego do Skoszew)
• 88A zamieni się w 53D (z Dworca Fabrycznego do Kalonki)
dodatkowo będzie jeszcze 53E (z Dworca
Fabrycznego do rejonu ul. Zjazdowej)
nowe 54A z centrum Łodzi (Wydawnicza)
dojedzie tylko do Rynku Nowosolna
• 54A zamieni się w 54B (z centrum Łodzi

do ogródków działkowych)
• 54 zamieni się w 54C (z centrum Łodzi
do Lipin)
powstanie linia 54D (z centrum Łodzi do
Natolina)
• 91A z Widzewa (ul. Hetmańska) dojedzie Jugosławiańską do rynku Nowosolna
• 91B dojedzie z Widzewa (ul. Hetmańska)
do Kalonki
• 91 zamieni się w 91C i pojedzie z Widzewa (ul. Hetmańska) do Starych Skoszew
Linia 94 zostanie zlikwidowana.
Żadna linia nocna nie dojedzie już do
Rynku Nowosolna (N4 zakończy trasę na
Stokach).
• 91 (A lub B lub C) nie dojedzie już pod
dworzec Łódź Widzew
• Uwaga! Nowa linia 88 nie ma nic wspól-

WARSZTATY KLIMATYCZNE
KLIMAPOLKA
Z inicjatywy wójta gminy Nowosolna oraz
Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w dniu 30
stycznia 2017 roku odbył się warsztat poświęcony lokalnym korzyściom z prowadzenia polityki klimatycznej. Zaproszeni
eksperci w osobach Pań: Agaty Golec oraz
Ewy Świerkuli z Instytutu na rzecz Eko-

rozwoju oraz Pani Magdaleny Jankowskiej
– Kostrzewy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz Pana Adama
Krupskiego (praktyka wprowadzającego
z powodzeniem w swoim gospodarstwie
domowym rozwiązania z obszaru polityki klimatycznej) wprowadzili uczest-

nego z Nowosolną ma jeździć z Dworca Fabrycznego na Lotnisko!
Aby ułatwić zmiany „Gazeta Na Wzniesieniach” przygotowała uproszczony, poglądowy schemat nowych tras.
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna nie posiada jeszcze szczegółowych informacji na temat zmian i częstotliwości kursowania nowych (wariantowych)
linii autobusowych. Urząd Gminy Nowosolna nie był też zaproszony do realizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu konsultacji nowych tras, niemniej ciągle można
zabrać głos w tej sprawie na stronie Urzędu
Miasta Łodzi: http://uml.lodz.pl/lodzlaczy.
Na mapie połączeń można zauważyć brak
bezpośredniego połączenia Natolina z Janowem\Grabiną\Kalonką. Warto aby nasz
Urząd Gminy spróbował podjąć rozmowy ze ZDiT aby uwzględnić taką potrzebę
mieszkańców.
Kolejne informacje o zmianach w komunikacji publicznej w następnym numerze gazety „Na Wzniesieniach”.

ników warsztatów w praktyczne aspekty
wdrażania rozwiązań proekologicznych
w gminach. Zaproszeni goście podzielili
się swoimi doświadczeniami z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
a także opowiedzieli o poniesionych nakładach i zyskach z podjętych inwestycji.

oprac. Marcin Marszałek/
Jakub Sikorski
„Autostrada” fot./oprac. Marcin Marszałek

HAŁAS Z AUTOSTRADY A1 W NOWOSOLNEJ

URZĄD GMINY

„Klimapolka” Urząd Gminy Nowosolna, fot: Klimapolka

– po działaniach naprawczych przez wykonawców autostrady już nawet w Natolinie wg pomiarów nie ma przekroczeń
natężenia hałasu;

Zadaliśmy jeszcze jedno pytanie:
Czy w trakcie prac dążących do ograniczenia hałasu weryfikowana jest jakość nawierzchni na autostradzie? Zdaniem osób
z branży budowlanej beton na autostradzie
jest nierówny (muldowaty) co sprawia, że:

b) autostrada jest mniej bezpieczna dla podróżujących.
Odpowiedź z GDDKIA:
„W ramach dotychczasowych prac związanych z pełnieniem nadzoru nad realizacją
robót związanych z budową autostrady A1
Stryków – Tuszyn Inżynier Kontraktu nie
stwierdził takich wad w jakości nawierzchni na autostradzie A1, które miałyby bezpośredni wpływ na przekroczenia dopuszczalnej wartości hałasu”
oprac. Marcin Marszałek
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Jako gazeta „Na Wzniesieniach” zwróciliśmy się z pytaniem do GDDKiA w sprawie
działań dot. zmniejszenia hałasu z autostrady A1 i dostaliśmy oficjalną odpowiedź,
z której w skrócie wynika, że:

Pełną treść pisma z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad można znaleźć
na http://facebook.com/GazetaNaWzniesieniach

a) przejeżdżające pojazdy generują większy
hałas;

NASZE SPRAWY

– przy ul. Sołeckiej zlecono powtórne wykonanie badań;
– z początkiem lipca GDDKiA przystępuje
do tzw. analizy porealizacyjnej w ramach
której m.in. badany będzie poziom hałasu, wpływ na zabudowę i ew. zasadność
wprowadzania dodatkowej ochrony przed
hałasem.

KOLĘDOWANIE Z GPCKIE

Dzięki uprzejmości i wsparciu Klubu Jeździeckiego ZBYSZKO z Wiączynia Dolnego na czele każdego z orszaków można
było podziwiać wozy, na których zasiadali

trzej królowie. Inicjatywę wsparła również
Góralska Chata i ośrodek jeździecki, dzięki
którym w naszej żywej szopce pojawiły się
zwierzęta.
Około godz. 14:30 orszaki przybyły do
GPCKiE w Plichtowie. Tam w stajence
wśród zwierząt i aniołków na ich przybycie
oczekiwała Święta Rodzina. Trzej królowie
pokłonili się Małemu Dzieciątku przynosząc ze sobą drogocenne dary – złoto, kadzidło i mirrę, a wszyscy obecni w barwnych szatach i królewskich koronach na
głowach powitali Nowonarodzone Dziecię
słowami franciszkańskiego pozdrowienia
„pokój i dobro”.

pieru i Druku w Domu Papiernika w Łodzi, gdzie dzieci wzięły udział w zajęciach
z historii papieru, które łączyły teoretyczny
wykład z warsztatem. Dzieci mogły poznać
między innymi zagadnienia związane z historią papieru, surowce do jego produkcji
oraz współczesne zastosowanie. Uczestnicy
warsztatu czerpali papier i otrzymali gotowy arkusz papieru czerpanego.
Poza wyjściami zorganizowane były zajęcia dla dzieci, a wśród nich m.in.: zajęcia taneczne – mix taneczny oraz hip – hop, język
angielski dla dzieci połączony z projekcją
bajek, zajęcia z chustą, warsztaty malarskie,
warsztaty decoupage, ceramika artystyczna,
„eksperymenty z suchym lodem”, warsztaty
teatralne z aktorką Hanną Molendą-Jaźwińską, warsztaty artystyczne czy warsztaty na
temat kultury Portugalii.

przebrania nie brakowało, na balu można
było spotkać księżniczki, postacie z bajek, zwierzątka czy też policjantów i strażaków. W czasie zabawy na wszystkich
uczestników czekała moc atrakcji, a wśród
nich: kącik sensoryczny dla najmłodszych,
warsztaty przygotowywania masek karnawałowych, balonowe zoo czy malowanie
buziek. Nie zabrakło oczywiście wspólnych tańców, konkursów i śpiewania znanych przebojów.
Na kolejne wspólne ferie zapraszamy za rok,
a tymczasem zachęcamy do udziału w stałych zajęciach w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbywających się zgodnie z harmonogramem.

GPCKiE w Plichtowie

Zgodnie z tradycją ferie zimowe zakończyły się balem karnawałowym. Pomysłów na

Na zmarzniętych, ale uśmiechniętych
uczestników wydarzenia czekał gorący posiłek przygotowany przez pana Tomasza
Jankowskiego i OSP w Lipinach.
Po uroczystej części nadszedł czas na
wspólne radowanie się i kolędowanie w gronie rodzin, sąsiadów i przybyłych osób. To
radosne wydarzenie uświetnił koncert utalentowanej wokalistki Hanki Rybki wraz
z kapelą góralską prosto z Podhala. Artyści zaprezentowali repertuar polskich kolęd
i pastorałek a także ludowych pieśni bożonarodzeniowych.

z naszych parafii, Ochotniczym Strażom
Pożarnym oraz osobom, które wsparły wydarzenie w tym szczególnym dniu serdecznie DZIĘKUJEMY!
Mamy nadzieję, do zobaczenia za rok!

GPCKiE w Plichtowie
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Zimowa, mroźna aura nie zniechęciła
mieszkańców poszczególnych parafii do
włączenia się w obchody, które rozpoczęły o godz. 12:00 uroczyste msze święte. Po
Eucharystiach wierni udali się, w symbolizujących trzy kontynenty (Europę, Azję
i Afrykę) pochodach: czerwonym, zielonym i niebieskim w kierunku Plichtowa,
by tam złożyć pokłon Świętej Rodzinie.
Każdy z pochodów reprezentował jednego
z trzech króli – i tak: parafia pw. św. Ojca
Pio w Kalonce, jako Orszak Azjatycki – reprezentowała króla Melchiora IX, parafia
pw. św. Andrzeja Boboli w Łodzi (Nowosolna) – Orszak Europejski Króla Kacpra
IX, a parafia pw. NMP i św. Barbary w Starych Skoszewach – Orszak Afrykański Króla Baltazara IX.

Ferie zimowe to z pewnością niecierpliwie wyczekiwany przez dzieci czas. Dbając
o połączenie odpoczynku z aktywnym spędzaniem wolnych chwil, Gminno-Parkowe
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
przygotowało specjalny harmonogram zajęć dla najmłodszych. W pierwszym tygodniu dzieci mogły wziąć udział w wyjeździe do Teatru Lalek Arlekin im. Henryka
Ryla w Łodzi i obejrzeć spektakl zatytułowany „Czerwony Kapturek”. Po przedstawieniu wszyscy uczestnicy wyjazdu udali
się do Galerii Willa, gdzie, poza zwiedzaniem, wzięli udział w warsztatach wykonywania masek karnawałowych. Poza wyjazdem do teatru, dzieci miały okazję wzięcia
udziału w wycieczce połączonej ze zwiedzaniem budynku TVP SA Oddziału w Łodzi
oraz Radia Łódź. Wyjazdowi towarzyszyły
emocje związane z oglądaniem studia telewizyjnego czy występem w audycji radiowej na żywo. W drugim tygodniu ferii
zorganizowaliśmy wyjście do Muzeum Pa-

Tegoroczne obchody święta Trzech Króli to
dobry przykład wspólnego działania i integracji mieszkańców naszej gminy oraz
mieszkańców osiedla Nowosolna. Wszystkim uczestnikom, księżom i proboszczom

GPCKIE

GPCKIE
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Szóstego stycznia – święto Epifani, potocznie zwane świętem Trzech Króli, to data,
gdzie w wielu miastach w Polsce odbywają
się uroczyste pochody na cześć Mędrców ze
Wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę betlejemską szli oddać pokłon Bożemu
Dzieciątku. Także i u nas z inicjatywy ks.
Pawła Stołowskiego nie zabrakło wspólnego
celebrowania tego wydarzenia. Tegoroczne
obchody zorganizowane zostały wspólnie
przez trzy parafie z naszego regionu przy
wsparciu Gminno-Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie.

FERIE ZIMOWE Z GPCKIE
W PLICHTOWIE

MAJA

NASZE SPRAWY

Cały czerwiec, lipiec i sierpień szukamy kliniki, która podejmie się ratowania wzroku
Mai. Pan profesor miał rację, wszędzie słyszymy, że tej choroby nie da się leczyć. Maja
jest zmęczona kolejnymi konsultacjami,
tracimy nadzieję. W końcu na amerykańskim forum o chorobie Coatsa, trafiamy na
informacje o szpitalu w Tubingen i profesorze Bartz-Schmitd, który leczy takie trudne
przypadki. Pod koniec sierpnia 2016 piszę
do profesora maila, wysyłam dokumenty
i bardzo szybko dostajemy termin konsultacji. Pozostaje problem finansów, bo koszt
takiej wizyty i ewentualnej operacji to ok
5 tys. euro. Zapożyczamy się u znajomych,
sprzedajemy co możemy i jedziemy ponad
1000 km. Zapraszają nas do siebie poznani na forum Niemcy – Christine i Berndt.
6 września 2016 stawiamy się u profesora Bartz-Schmitda w klinice okulistycznej
w Tubingen. Jest z nami poznany dzięki

Christine Polak, Michał, który przez dwa
dni jest naszym tłumaczem. Jego pomoc
jest nieoceniona. Brakuje nam na operację
– niemieccy znajomi pożyczają nam 2 tys.
euro. Dzięki temu już na drugi dzień Maja
jest operowana. Taka bezinteresowna pomoc i wsparcie od kompletnie obcych ludzi
podnosi nas na duchu. Po tygodniu wracamy do domu z nadzieją, że teraz będzie już
tylko lepiej. 4 grudnia 2016 roku, po kolejnej operacji, Maja odzyskuje na prawe oko
wzrok. 24 kwietnia 2017 roku czeka Ją kolejna operacja, tym razem na lewe oko.
Maja choruje na ciężką, nieuleczalną chorobę: Witreoretinopatię Rodzinną Wysiękową. Nie da sie jej wyleczyć ale można
zatrzymywać postęp choroby operacjami
i przedłużyć widzenie o kilka lat.
Nie w Polsce! Tu problemem jest wszystko,

nawet sfinansowanie takiego leczenia. Składaliśmy kilka wniosków do NFZ, za każdym razem otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Powód: wypełniać wniosek może
tylko wystarczająco utytułowany profesor,
kliniki w Polsce mają napisać dlaczego odmówiły pomocy, profesor nie ma odpowiedniej pieczątki umowy z NFZ itp. Aby
Prezes NFZ mógł wydać zgodę na planowe leczenie poza granicami konieczne jest
wskazanie, iż leczenie, o którego sfinansowanie stara się pacjent, jest świadczeniem
gwarantowanym, a także jest świadczeniem
niemożliwym do wykonania w kraju oraz
jest niezbędne w celu ratowania życia lub
poprawy zdrowia pacjenta. Według NFZ
Maja może być leczona w Polsce tylko NFZ
nie umie wskazać szpitala, który podejmie
się tego ewentualnego leczenia. W tej sytuacji musimy sami uzbierać środki na operację Mai.

Dlatego potrzebujemy Waszej pomocy bo bez niej nie damy rady.

Będziemy wdzięczni jeśli zechcecie dalej nas wspierać.

Pamiętajcie o Mai rozliczając Wasz 1%
Numer KRS: 0000017864 z dopiskiem Maja Chałubińska
Moi Kochani, jeśli chcecie pomóc Mai podaje jej nr konta.
Pieniądze zebrane na koncie będą w całości przeznaczone na
operację Mai.  Za każdą pomoc bardzo dziękujemy  KONTO:
Maja Chałubińska
PKO BP 39 1020 3408 0000 4202 0400 9270
Podziękowania:
W imieniu Mai i swoim bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wspierali do
tej pory: mojemu mężowi Sławkowi – bez Jego pomocy i wsparcia straciłabym nadzieję, Gimnazjum we Wiączyniu Dolnym, w którym Maja się uczy: pani dyrektor
Jolancie Harasimiuk, nauczycielom, a w szczególności panu Arkadiuszowi Bartke
(najlepszy wychowawca i pedagog), firmie Itd Collection z Łodzi (http://itdcollection.com/), GPCKiE w Plichtowie, pracownikom Centrum Dystrybucyjnego firmy
Rossmann przy św. Teresy, Christine Fuchs i jej rodzinie, Michi Wojtkowiakowi,
Alanowi Wach i jego mamie Małgosi, Adrianowi Kosior, Marcinowi Marszałkowi i gazecie „Na Wzniesieniach”, nieodżałowanemu panu Radkowi Metryckiemu
i jego rodzinie i wszystkim tym, którzy nam pomogli, a chcą pozostać anonimowi.
Mama Mai Chałubińskiej – Katarzyna Kreft
PS: zgłosiło się wiele osób zainteresowanych możliwością leczenia za granicą. Służę
swoją pomocą i radą. Mój mail: kasiakorendo@wp.pl, ewentualnie na facebooku:
Kasia Korendo Kreft

Używamy na co dzień słowa „zabytek” we
wszelkich możliwych odmianach. Jednak,
czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się co
ono tak naprawdę oznacza? W encyklopediach i słownikach możemy znaleźć dość
lakoniczne określenie w stylu – „coś starego
ale wartego zachowania”. Jest to poniekąd
prawda. Zabytek musi być stary. Nasuwa się
jednak następne pytanie, ile powinien mieć
lat? Na to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Może mieć 5 tysięcy lub tylko 50 lat.
Podejdźmy z innej strony. Czym jest zabytek? Obecnie istnieje podział na:
– zabytki nieruchome (na przykład dwór
w Byszewach, cmentarz wojenny w Wiączyniu),
– zabytki ruchome (wyposażenie kościoła
w Skoszewach),
– zabytki archeologiczne (przedmioty znalezione na grodzisku w Skoszewach).

Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący
świadectwem minionej epoki (pamiątką
przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania,
choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne,
a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku
przydatnej wszystkim naukom.

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy wśród zabytków. Nie zawsze ich wartość historyczna
przekłada się na wartość materialną. Zabytkami są zarówno budowle jak i rzeczy powszechnego użytku. Dlatego zastanówmy
się zanim coś wyrzucimy na złom lub spalimy w piecu.
Andrzej Sebastjański

GRODZISKO STARE SKOSZEWY
Zapraszamy do odwiedzenia profilu Grodziska Średniowiecznego w Starych Skoszewach https://www.facebook.com/grodziskoskoszewy/. Strona pod egidą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna prowadzona i aktualizowana
jest społecznie przez p. Monikę Czubaczyńską-Szram, która zawodowo pracuje
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Taki podział nie obejmuje jednak wszystkiego. Co z historycznymi, geograficznymi
lub tradycyjnymi nazwami? Co z założeniami urbanistycznymi (skrzyżowanie dróg
w Nowosolnej) lub polami bitew? To też są
zabytki. Żadna definicja nie jest w stanie
objąć całości zagadnienia. Moim skromnym zdaniem, najpełniejszą definicję zabytku znajdziemy na Wikipedii:

7 KSIĄŻEK, KTÓRE WEDŁUG MNIE POWINIEN ZNAĆ KAŻDY
Witam, dzisiaj mam do pokazania Wam
moją pracę z zeszłego roku, która zdobyła
wyróżnienie na Łódzkim Festiwalu Bibliotek, i która mówi o kilku książkach, które
w mojej opinii powinien znać każdy nastolatek i dorosły. Jaki to są pozycje i dlaczego
tak uważam? Zapraszam do lektury poniższego artykułu. :)
1.
Mały Książę, Antoine de Saint Exupery
Na świecie jest mało osób, które nie znałaby tak popularnej powieści jak Mały Książę,
Antoine de Saint-Exupery. Jest to bowiem
powieść ponadczasowa, z bardzo bogatą
treścią, której skarby odkrywamy z każdą
stroną, tej krótkiej, ale głębokiej prozy. To
piękny utwór, opowiadający o przyjaźni,
miłości, samotności i niezrozumieniu przez
społeczeństwo. Wiele ważnych wartości pokazanych jest symbolicznie, jak np. postać
lisa, zwierzęcia, które napiętnowane zostało znamieniem chytrości, tutaj natomiast
lis jest stworzeniem przyjacielskim i godnym zaufania. Wszystkie wartości ukazane w utworze, pokazane są w tle niezwykłej

historii: pilota rozbitego na Saharze, który poznaje na niej złotowłosego chłopca,
tytułowego Małego Księcia. Tę jednocześnie prostą, ale i trudną w odbiorze książkę
powinien mieć w domu każdy nastolatek
i człowiek dorosły, gdyż jest to książka, do
której ciężko nie powrócić.
2.
Gra Endera, Orson Scott Card
Orson Scott Card jest znany z tego, że
w swoich powieściach pisanych w stylu
science fiction daje przedsmak psychologicznej głębi. Nie inaczej jest z Grą Endera, jego najbardziej znaną pozycją. Treść przedstawiona w książce
opowiada historię chłopca, który
został wybrany przez międzygalaktyczne wojsko do szkolenia się
na przyszłego żołnierza. W Enderze widzą zbawcę ludzkości, od
ich największego wroga – obcej
rasy nazywanej Robalami. Utwór
może się wydawać błahy, typowy
dla fanów gatunku książek pisanych przez Carda i mu podobnych

autorów, ale tak nie jest. Wojna dwóch ras
jest tylko tłem, na bazie którego autor stworzył mocną fabułę, której takie wartości jak
poświęcenie, przyjaźń, a także nienawiść
i manipulacja zostają dokładnie przebadane. Uważam, że Grę Endera powinien znać
każdy nastolatek, gdyż jest to książka interesująca i poruszająca.
Jakie są kolejne warte przeczytania
książki? Dowiesz się zaglądając na blog
Mai Chałubińskiej:
http://magiaapisania.blogspot.com/
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Pod koniec maja 2016 roku, Maja przestaje widzieć na prawe oko. Wyznaczamy jak
najszybciej termin konsultacji u znanego łódzkiego okulisty. Staram się nie martwić, przecież jesteśmy pod opieką jednego
z najlepszych w Polsce profesorów, byliśmy
u niego pół roku temu, jak zawsze usłyszałam, że zmiany w oczach Mai to tylko
retinopatia wcześniacza (nie leżała w inkubatorze!). Tym razem jest inaczej – to już
nie ma nic wspólnego z retinopatią. To witreoretinopatia – rokowania są złe, w prawym oku zmiany wysiękowe naczyń są tak
wielkie, że całkowicie odwarstwiły siatkówkę, w lewym za jakieś pół roku będzie tak
samo. Maja będzie ślepa! Pan profesor jest
wyraźnie przerażony, w końcu przez kilka
lat bagatelizował problemy Mai z oczami,
postawił złą diagnozę i nie daje nam żadnej
nadziei. Nigdzie w Polsce nie zoperują oczu
córki, bo tej choroby nie da się leczyć. On
sam stwierdza, że wykonując kilkadziesiąt
operacji miesięcznie w swojej klinice, nie
podjąłby się tak trudnego zabiegu. Płaczemy obie. Co mam powiedzieć dziecku, które błaga o zapewnienie, że będzie widzieć?

nadesłała Katarzyna Kreft

„Maja Chałubińska”
fot. z archiwum Katarzyny Kreft

NASZE SPRAWY

Ma dopiero 15 lat. Chłonie świat oczami.
Uwielbia czytać, świetnie pisze: wiersze,
opowiadania, recenzje książek, filmów. Wygrywa literackie konkursy. Prowadzi swojego bloga: http://magiaapisania.blogspot.
com/. Rysuje, pasjonuje się scrapbookingiem. Zachwyca się światem z dziecięcą radością, którą ja w codziennym nawale problemów zatraciłam. Uczę się tego od Niej.

ZABYTEK – CÓŻ TO ZA ZWIERZĘ?

„Zuchy” – fot./tekst pwd Bożena Kosuda

Okazało się, że naukowcy ze Stacji Badawczej „Foka” proszą ich o pomoc.
Stacja została zasypana śniegiem i jej pracownicy nie mogą przeprowadzić
zaplanowanych badań w naszej okolicy. Do listu dołączyli raporty, które mamy wypełniać przez kilka tygodni. Zadanie jest trudne, ale wszyscy
chętnie podjęli się tego wyzwania. Ustalili również, że sami otworzą swoją Stację Badawczą . Na następnej zbiórce zuchy będą mogły poznać Yeti.
Najpierw poszukają śladów olbrzyma a potem zapoznają się z tą postacią.
Zuchy również poznają życie zwierząt w lesie zimą. Pan leśnik (zaproszony
gość) wszystko nam o nich opowie. Na samym końcu będziemy mieć kulig
w ośrodku jeździeckim „Stajenka u Edyty”, a tam nadal będziemy szukać
śladów Yeti. A może go spotkamy?
Sprawność „Człowiek Zimy” jest bardzo ciekawa i pouczająca. Zima nam
dopisuje z czego się bardzo cieszymy.
pwd. Bożena Kosuda

NAUKA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO W GPCKIE W PLICHTOWIE
Od niedzieli 5 lutego 2017 roku w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii
można spotkać wolontariuszy z Portugalii
– Lídię i João. W związku z ich działaniami
zapraszamy na regularne zajęcia do GPCKiE: zajęcia kreatywne dla dzieci z wolontariuszami w poniedziałki w godz. 18:0019:15 oraz na zajęcia języka portugalskiego
dla dorosłych w środy w godz. 18:00-19:30
(prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na
zajęcia).
W czasie projektu będzie można podziwiać
wystawy fotograficzne związane z najbliższą
okolicą – naszą gminą oraz Łodzią, które
powstaną ze zdjęć wykonanych przez wolontariuszy. W ramach projektu Lídia i João
poprowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach znajdujących się na terenie

gminy Nowosolna, będą spotykać się również z młodszymi i trochę starszymi podopiecznymi świetlic w Lipinach, Byszewach
i Kalonce czy też wezmą udział w imprezach plenerowych odbywających się w czasie ich pobytu w Polsce.
To tylko niektóre z działań wolontariuszy,
które będą się miały miejsce w okresie od
lutego do pierwszych dni sierpnia 2017.
Więcej szczegółów na temat projektu czy
też planowanych działań można znaleźć
na naszej stronie internetowej (w aktualnościach oraz w zakładce projektu – Wolontariat Europejski „Odkryj swoją okolicę
- odkryj siebie”):
www.gpckie.pl czy na facebooku: www.facebook.com/EVSinPlichtow.

„Nauka Portugalskiego” - fot./tekst GPCKiE

OŚWIATA

12

JEST POWER W GIMNAZJUM W WIĄCZYNIU DOLNYM
Projekty międzynarodowe na dobre zadomowiły się w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. Właśnie zakończył się projekt z programu POWER SE skierowany
do nauczycieli. Obejmował lata 2014-2016.
Część kadry szkoliła się w Wielkiej Brytanii
i Niemczech. Podnosili swoje kwalifikacje
zawodowe, kompetencje językowe i poznawali systemy edukacyjne w krajach europejskich. Był to pierwszy etap szerszego Planu Rozwoju Szkoły. Chcemy w przyszłości
wprowadzić elementy języka angielskiego
na różnych przedmiotach. Jedna z klas miała już okazję uczyć się matematyki po angielsku. Uczniowie zgodnie twierdzili, że to
było ciekawe doświadczenie.
Pod koniec minionego roku Gimnazjum
otrzymało dofinansowanie do kolejne-

go projektu dla kadry nauczycielskiej. To
kontynuacja wyżej wymienionych działań.
Mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić
CLIL na dobre.
CLIL – Content and Language Integrated
Learning – to nauczanie przedmiotu takiego jak np. matematyka, biologia, technika,
czy w-f, z wykorzystaniem języka obcego.
Nie jest to nauczanie dwujęzyczne, ale zbliżone do niego.
Nie tylko nauczyciele doskonalą swoje
umiejętności językowe. Uczniowie również
mają okazję do rozwijania zdolności posługiwania się językiem obcym – zwłaszcza angielskim. Okazją do tego jest Erasmus+, kolejny projekt międzynarodowy, w którym
uczestniczymy.

Tym razem głównymi bohaterami są
Uczniowie.
Pierwsza wizyta partnerska już za nami. Tu,
kolejny raz dziękuję Wszystkim Zaangażowanym w przygotowanie i realizację tej wizyty. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele,
a nawet Rodzice w błyskawicznym tempie
odświeżyli swoją znajomość języków obcych i skutecznie potrafili porozumiewać
się. Gratulacje!
W maju wizyta na Litwie. Musimy dobrze
się do niej przygotować. Inne zadania, inna
tematyka, ale zaangażowanie nie mniejsze.
Jolanta Harasimiuk

Nowy rok to idealny czas na nowe cele i postanowienia. Wielu
z nas zaraz po imprezie sylwestrowej obiecuje sobie, że schudnie,
rzuci palenie, zacznie się zdrowo odżywiać... Lista postanowień
jest naprawdę długa. Dobrym pomysłem na zmianę swojego trybu życia może być bieganie! Dyscyplina, w której zakochał się cały
świat, nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy kosztownej infrastruktury. Wystarczy założyć buty i ruszyć przed siebie!
Rekreacyjne bieganie dostarcza organizmowi wielu korzyści.
Wzmocnienie serca i układu krążenia, a co za tym idzie zmniejszenie prawdopodobieństwa zawału, zapobieganie takim chorobom jak cukrzyca, depresja, osteoporoza czy nerwica, to tylko
część z zalet, jakie niesie ten sport. Biegacze rzadziej chorują, a infekcje i przeziębienia znoszą łagodniej. Ponadto, podczas wysiłku
fizycznego, w mózgu tworzą się endorfiny, które działają kojąco na
psychikę oraz ciało. Jak zacząć biegać? Dla wszystkich, którzy chcą
spróbować, oto kilka wskazówek. Najważniejsze to nie poddawać
się i nie narzucać sobie na początek zbyt wysokich celów. Przygodę z tym sportem najlepiej rozpocząć od marszu. To najbardziej
naturalna forma ruchu, której uczymy się już od pierwszych lat
życia. Podczas spaceru krew zaczyna szybciej krążyć, a mięśnie
stają się coraz cieplejsze, gotowe do większego wysiłku. Po kilku
minutach marszu, możemy przejść do spokojnego biegu. Wasze
tempo nie powinno być zbyt wysokie i nie może sprawiać problemu z oddychaniem. Kiedy poczujecie, że macie już dosyć, najlepiej wrócić do spokojnego marszu i dać odpocząć organizmowi.
Takie serie można powtarzać, czyli kilka minut spaceru i minuta
biegu. Po niedługim czasie sami zauważycie, że jesteście w stanie
dłużej biec, nie potrzebując przy tym zbyt dużo czasu na odpoczynek podczas marszu. Ważnym jest, żeby nie stracić zapału. Zbyt
wysokie obciążenia na pierwszych treningach mogą skutecznie
zniechęcić do jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

Salonik Optyczny

Rynek Nowosolna 2
tuż obok Poczty Polskiej

92-791 Łódź
tel. 784 136 090

SPROSTOWANIE

Jak widzicie, rozpoczęcie przygody z bieganiem to nic trudnego.
Wystarczy trochę motywacji i cierpliwości, żeby zmienić swoje
życie. Mimo że pogoda za oknami nie zachęca do wyjścia z domu,
warto spróbować i ruszyć przed siebie.

Przedświąteczny pośpiech dał się we znaki również gazecie „Na
Wzniesieniach”. Serdecznie przepraszamy autorów artykułów w poprzednim numerze (7/2016) i wyjaśniamy:
– artykuł „PRZYJAŹŃ I TURYSTYKA” jest autorstwa p. Edyty Szeląg (w wersji drukowanej błędnie przypisano autorstwo p. Ewie Kielich)
– artykuł „FUNDUSZE SOŁECKIE Z DOPINGIEM” jest autorstwa
p. Marcina Marszałka (w wersji drukowanej błędnie przypisano autorstwo p. Ewie Kielich).
Pomieszały się również zdjęcia z wizyty w Sulzfeld, Gimnazjum
i GPCKiE, ale mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani odnalezieni zostali w gazecie.

Bartosz Roszewski

REDAKCJA

Stowarzyszenie Biegający Na Wzniesieniach

Miejsce, format, rozmiar
Okładka zewnętrzna, ostatnia strona, kolor, rozmiar: 115 x 190 mm
Okładka wewnętrzna, druga i przedostatnia str. kolor, rozmiar: 165 x 240 mm
Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona kolor
Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona czarno-biała
Połowa strony, kolor, rozmiar: 165 x 120 mm
Połowa strony, czarno-biała, rozmiar: 165 x 120 mm
Podwójna ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 110 x 80 mm
Ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 55 x 80 mm
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%.

Cena
400 PLN
350 PLN
320 PLN
250 PLN
200 PLN
150 PLN
60 PLN
40 PLN
300 PLN / rok
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ZUCHY Z LIPIŃSKIEJ GROMADY ZUCHOWEJ „WĘDROWCY Z LIPIN” ROZPOCZĘŁY ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI „CZŁOWIEK ZIMY”.

SPORT

WĘDROWCY Z LIPIN RATUJĄ „FOKĘ”

źródło: http://www.torun.lasy.gov.pl

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

ZIMOWA LIGA SGN PIŁKI NOŻNEJ
HALOWA PIŁKA NOŻNA POD PATRONATEM „GAZETY NA WZNIESIENIACH”
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipinach 14 stycznia 2017 roku po raz
pierwszy wystartowała halowa liga piłki nożnej pod patronatem Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowosolna. W skrócie: Zimowa Liga SGN.
Początkowo do turnieju zgłosiło się 6 drużyn,
ale rozeszła się wieść o rozgrywkach po okolicy i w tej chwili gra 9 zespołów z terenu gminy
Nowosolna i okolic. Rozgrywki prowadzone
są przez sędziego PZPN Daniela Przybylaka.

Odbyła się już czwarta runda rozgrywek i robi
się coraz bardziej emocjonująco – zdjęcia, filmy, a nawet transmisje na żywo z rozgrywek
można oglądać na http://facebook.com/ZimowaLigaSGN/ oraz osobiście w Lipinach.
Piłkarze grać będą w każdą sobotę do końca
zimy (a jakże!), dokładny terminarz publikowany jest na stronie rozgrywek http://ZimowaLigaSGN.ligspace.pl

waną w sobotę 25 lutego. Strażacy ze Skoszew
będą gasić zapał zawodowców z Kalonki, Heros-Van podejmie młode, ale zawzięte, Wiejskie Smoki, a Transformersi z Byszew i okolic
zmierzą się z energetycznymi Orłami. Będzie
też pierwszy mecz o wszystko – drużyna United aspirująca do pierwszego miejsca zmierzy
się z Amii Nowosolna.

OSP Skoszewy Stare

United

ROZGRYWKI 2017-01-14
UNITED : OSP SKOSZEWY STARE
KALONKA : RED LUJ
AMII NOWOSOLNA : HEROS-VAN

20:2
8:3
8:4

ROZGRYWKI 2017-01-21
Łukasz Krawczyk
Marcin Marszałek

Zapraszamy na kolejną, szóstą kolejkę rozgry-

UNITED : RED LUJ
OSP SKOSZEWY STARE : WIEJSKIE SMOKI
KALONKA : HEROS-VAN
AMII NOWOSOLNA : TRANSFORMERS
ORŁY : WIEJSKIE SMOKI

Transformers

14:8
7:11
9:1
10:5
2:5

ROZGRYWKI 2017-01-28
AMII NOWOSOLNA : WIEJSKIE SMOKI
OSP SKOSZEWY STARE : HEROS-VAN
ORŁY : KALONKA
RED LUJ : TRANSFORMERS

9:5
5:16
3:9
4:6

ROZGRYWKI 2017-02-04
RED LUJ : ORŁY
UNITED : TRANSFORMERS
KALONKA : WIEJSKIE SMOKI
OSP SKOSZEWY STARE : AMII NOWOSOLNA

Amii

Heros-Van

5:3
6:4
20:6
5:19

STATYSTYKI PO 4 KOLEJKACH
Wiejskie Smoki

Bramki
• Dariusz Pacyna (UNITED)
• Kamil Prostański (RED LUJ)
• Paweł Koliński (KALONKA)

15
15
12

Kalonka

Orły
Red Luj

Zespół
KALONKA
AMII NOWOSOLNA
UNITED
WIEJSKIE SMOKI
HEROS-VAN
TRANSFORMERS
RED LUJ
OSP SKOSZEWY STARE
ORŁY

Mecze Punkty
4
12
4
12
3
9
4
6
3
3
3
3
4
3
4
0
3
0

Zdjęcia drużyn: Marcin Marszałek

Bramki
46:13
46:19
40:14
27:38
21:22
15:20
20:31
19:66
8:19

SPORT

SPORT
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LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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TABELA LIGI SGN

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

tel. 42 237 15 11

SP w Starych Skoszewach,

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
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