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G A Z E T A  M I E S Z K A Ń C Ó W  G M I N Y  N O W O S O L N A

Zdjęcie na konkurs dla mieszkańców gminy Nowosolna: „Wiosna w naszej okolicy”
„Łakomczuch”, autor: Aneta Maria Pogońska
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Wiosna w tym roku przy-
szła mocno spóźniona 
i gwałtowna w swoim 
cieple i zieleni. Kwietnio-
we Dni Sportu Nowosol-
na 2017 i majowy Bieg 
Konstytucji odbywały się 
w Wiączyniu w prawie zimowym klimacie, a na kolejne wy-
darzenia w gminie zapowiada się już upalnie letnia pogoda. 
Urząd Gminy Nowosolna zaprasza na Święto Gminy 28 
maja w Plichtowie (program na str. 2), szukający schronie-
nia mogą skryć się 2 czerwca na noc w Gminnej Bibliotece 
Publicznej (str. 4). Gol Academy zaprasza na pierwsze uro-
dziny i Dzień Dziecka 4 czerwca do gimnazjum w Wiączy-
niu Dolnym (str. 17). Słowiańskimi zwyczajami i rozrywka-
mi będzie można się delektować w trakcie Sobótki – Nocy 
Kupały – 24 czerwca w Byszewach-Majątku (program na 
okładce z tyłu). Jest to jednocześnie pierwszy dzień waka-
cji. Przy okazji warto przypomnieć, że Gminno-Parkowe 
Centrum Kultury i Ekologii zaprasza dzieci i młodzież na 
półkolonie i kolonie letnie (str. 13).

W lipcu zapraszamy na pikniki piesze i rowerowe, szcze-
gólnie nad Miazgę (str. 14) i do Lasu Wiączyńskiego na 
pierwszy odcinek trasy na orientację (str. 18). Nie zapo-
mnijcie kosza piknikowego, unikajcie kleszczy, komarów 
i... małych tęsknot, o których 31 maja w GPCKiE zaśpiewa 
Krystyna Prońko.

Redakcja

Zapowiedź przykrótkich snów

Dni Sportu Nowosolna 2017
W dniach 23-24 kwietnia 2017 roku po raz 
trzeci odbyły się Dni Sportu Nowosolna na 
terenie gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. 
Za trzecim razem powinno być łatwiej 
i w pewnych aspektach było. Nie zawie-
dli wolontariusze EVS z Portugalii (Lídia 
i João), wolontariusze z gimnazjum w Wią-
czyniu Dolnym i ich nauczyciele (nieoce-
nione wsparcie dał wicedyrektor Arek 
Bartke oraz Kamila Woźnicka). Do orga-
nizacji włączyli się nauczyciele z gminnych 
szkół podstawowych (Edyta Szeląg i Piotr 
Kapral), zaangażowanie i doświadczenie 
wnieśli pracownicy (Ewa Szrajber i Moni-
ka Czubaczyńska-Szram) i dyrektor GPC-
KiE (Renata Niedzielska), dokładność 
i wytrwałość dowiózł „Biegający Na Wznie-
sieniach” Bartosz Roszewski, precyzję do-
starczył Marek Markiewicz z „UPKS Bula”, 
a talent sportowo-organizatorski Robert 
i Adam Rusek. Lokalnie wspierał nas radny 
z Wiączynia Bartosz Rakowski oraz w trak-
cie realizacji strażacy z Lipin i Starych Sko-
szew. W drużynowych turniejach szkolnych 
(znów) zwyciężali reprezentanci SP 202 No-
wosolna. Pogoda też była typowo kwietnio-
wa, na szczęście w trakcie zawodów nie pa-
dał deszcz (!), a w prowadzeniu zawodów 
udało nam się dotrzymywać planu.

Pod pewnymi względami było też inaczej. 
Po raz pierwszy do wsparcia Dni Spor-
tu bardzo mocno włączyli się pracownicy 
Urzędu Gminy (Monika Perek i Justyna Ję-
drzejczak), stowarzyszenie „Gol Academy” 
i człowiek z kreatywnością we krwi – Ma-
ciek Lebiedowicz. W turnieju piłki nożnej 
U-10 drużyna ze szkoły w Starych Skosze-
wach, pod opieką Mariusza Lesiaka, wygra-
ła ze szkołą SP 202… Otworzyliśmy trasę do 
biegu na orientację po Lesie Wiączyńskim 
i sądząc po zawodnikach, którzy ukończyli 
bieg, to może stać się lokalną, szkolną atrak-
cją. Oprócz rodzinnych konkursów w bule 
odbyły się też rodzinne konkursy w koszy-
kówkę. Z zupełnych nowinek członkowie 
042 Ultimate Frisbee Team Łódź przepro-
wadzili pokazowy trening gry w zespołowe 
freesbie, a w trakcie dekoracji debiutancko 
zaśpiewał zespół TURMERIX. Na zawody 
szkolne przyjechały reprezentacje podsta-
wówek z Bedonia i Wiśniowej Góry.

Oczywiście w organizację i realizację Dni 
Sportu zaangażowana była w różnym stop-
niu większa grupa osób. Tym wymienio-
nym i niewymienionym z nazwiska ser-
decznie dziękuję i zapraszam do działania 
przy okazji kolejnych wydarzeń sportowych 

pod egidą stowarzyszenia SGN.

Wybrane zdjęcia i wyniki dostępne są na 
stronach 18-tej i 19-tej tego wydania ga-
zety oraz na profilu facebook „Dni Sportu 
Nowosolna”.

Marcin Marszałek 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Nowosolna

Zadanie publiczne finansowane ze środków 
otrzymanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Nowosolna (SGN) od Gmi-
ny Nowosolna w ramach zadania „Wspie-
ranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych 
kategoriach wiekowych oraz osób dorosłych, 
w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, te-
nisa stołowego, koszykówki, badmintona, 
lekkoatletyki, itp. w oparciu o szkolną oraz 
gminną bazę sportową, poprzez szkolenia 
oraz organizowanie lub uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym, na terenie 
Gminy Nowosolna i na rzecz mieszkańców 
Gminy Nowosolna”.

Petycja o utworzenie Technikum 
w Wiączyniu Dolnym odrzucona.
Połączone komisje Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego i Rada Powiatu 
odrzuciły w głosowaniu petycję w sprawie utworzenia Technikum Infor-
matycznego w Wiączyniu Dolnym. 

Tym samym radni powiatowi dołączyli do Rady Gminy Nowosolna, która 
już wcześniej zadecydowała o wygaszeniu znajdującego się tam Gimna-
zjum. Przykre jest, że Rada Powiatu nie widzi potrzeby tworzenia szkoły 
średniej w naszej gminie. Zwłaszcza, że powiatowi decydenci widzą taką 
potrzebę utrzymując dwa licea i dwa technika w Koluszkach. W nowym 
roku szkolnym będą to jedyne szkoły średnie prowadzone przez Powiat 
Łódzki-Wschodni.

Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą 
akcję i pomagali ze wszystkich sił. Dziękujemy panu Tomaszowi Musiel-
skiemu, radnemu powiatowemu, który wspiera nas od samego początku 
walki o szkołę. 

Pomimo piętrzących się przeciwności nie poddajemy się. Nadal działa-
my na rzecz powołania szkoły średniej w Wiączyniu w 2018 roku i mamy 
nadzieję, że tak jak do tej pory będziemy mogli liczyć na Waszą pomoc.

Mamy nadzieję, że Rada Gminy Nowosolna zrealizuje swoje deklaracje 
o chęci prowadzenia edukacji w Wiączyniu w trakcie lub po likwidacji gim-
nazjum. Czekamy niecierpliwie na określenie zasad użyczenia budynków 
gimnazjum podmiotom niepublicznym, które mogą być zainteresowane 
prowadzeniem szkoły średniej.

Andrzej Sebastjański, Stowarzyszenie NOWAsolna 
Marcin Marszałek, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna
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W dniach 12 i 13 maja 2017 roku delegacja 
sołtysów z terenu naszej gminy wraz z wój-
tem Piotrem Szcześniakiem odwiedziła 
Gminę Płużnica. Celem wspólnego wy-
jazdu studyjnego była chęć zapoznania się 
z dobrymi praktykami stosowanymi w tej 
znanej już w środowisku miejskich aktywi-
stów gminie.

Tematem przewodnim naszej wizyty było 
hasło: „Jak włączyć mieszkańców w działal-
ność samorządową”. Na początku spotkali-
śmy się z Wójtem Gminy Płużnica Panem 
Marcinem Skonieczką, który nakreślił nam 
problemy i wyzwania, przed którymi stanę-
ła gmina po likwidacji pięciu PGR-ów w la-
tach transformacji, bezrobociem i koniecz-
nością określenia nowej strategii rozwoju 
obszaru.

Od dwudziestu lat gmina realizuje politykę 
inwestowania w rozwój mieszkańców. Po-
czątkowo były to działania skierowane na 
edukację, zapobieganie bezrobociu oraz 
aktywizację ludności. W efekcie w gminie 
liczącej podobną liczbę mieszkańców co 
nasza działa aż 27 organizacji pozarządo-
wych, które nie tylko uatrakcyjniają ofertę 
kulturalną czy sportową gminy, ale przyno-
szą gminie wymierne korzyści. Partnerstwo 
Urzędu Gminy z organizacjami pozarzą-
dowymi przyniosło 4.790.403 zł w formie 
dotacji (składano wnioski na 5 815 460 zł). 
Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, 
iż Gmina była partnerem projektów, wnio-
skodawcami były w zdecydowanej więk-
szości same organizacje. Niekwestionowa-
ną korzyścią takiego rozwiązania jest fakt, 
iż realizowane są zadania, na które jest fak-

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Wizyta studyjna w Płużnicy

tyczne zapotrzebowanie społeczne, a środki 
na te cele pozyskiwane są na zewnątrz.

Nasuwa się od razu pytanie, jak 
tego dokonano? Jak spowodowano, 
iż mieszkańcy są aż tak aktywni?
Klucza do sukcesu należy szukać aż w roku 
1998, kiedy to powołano do życia pierw-
sze stowarzyszenie Towarzystwo Rozwo-
ju Gminy Płużnica, jako wynik pracy nad 
tworzeniem strategii rozwoju gminy. Na 
zebranie założycielskie zgłosiło się aż 100 
mieszkańców gminy. Przez lata Towarzy-
stwo ewoluowało i starało się odpowiadać 
na bieżące potrzeby mieszkańców. Od dzia-
łań związanych z aktywizacją zawodową 
(prowadzenie szkoleń, liceum wieczorowe-
go i zaocznego) przez działania mające na 
celu pobudzenie przedsiębiorczości (towa-
rzystwo przyczyniło się do powstania oko-
ło 430 małych firm). Obecnie Towarzystwo 
działa już nie tylko w samej Płużnicy czy 
na terenie kraju, ale i poza jego granicami.

Istotną aktywnością Towarzystwa jest 
wspierania innych organizacji pozarzą-
dowych z gminy, pomoc w pozyskiwaniu 
funduszy, w prowadzeniu księgowości czy 
pokonywaniu codziennych trudności, co 
moim zdaniem jest powodem dużej aktyw-
ności organizacji pozarządowych i chęci do 
współdziałania z gminą.

Konsultacje społeczne – ideał 
prowadzenia dialogu społecznego
Wielu z nas myśli, że skuteczne i twórcze 
konsultacje społeczne są możliwe jedy-
nie w dużych ośrodkach. Przykład gminy 
Płużnica pokazuje, że nawet niezbyt wiel-

ka gmina może przeprowadzać konsultacje 
społeczne owocujące trafionymi i trwałymi 
inwestycjami. W Gminie Płużnica nie tylko 
konsultowane są działania ustawowo wy-
magane, ale i takie, które związane są nawet 
z drobnymi elementami infrastruktury. Po-
cząwszy od projektu drogi, termomoderni-
zacji budynków, budowę małej infrastruk-
tury turystycznej, a na budowie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi 
Królewskiej skończywszy.

Wszystkie te projekty były konsultowa-
ne z mieszkańcami, którzy mogli wyrazić 
swoją opinię lub zgłosić wniosek. Wszystkie 
zrealizowane, a wcześniej konsultowane, 
inwestycje miały bardzo dobry wpływ na 
efekt końcowy. Mieszkańcy czują się współ-
autorami zmian, inwestycji, faktycznymi 
właścicielami zbudowanej infrastruktury, 
co przekłada się na znacznie zmniejszoną 
ilość aktów wandalizmu, a także finanso-
wanie inwestycji dokładnie odpowiadają-
cej potrzebom społeczności lokalnej.

Atrakcyjność przeprowadzenia 
konsultacji społecznych 
warunkiem sukcesu.
Doświadczenia naszych gospodarzy wska-
zywały jednoznacznie, że warunkiem prze-
prowadzenia skutecznych i owocnych kon-
sultacji jest znalezienie dla nich właściwej 
i atrakcyjnej oprawy. Przykładem takich 
konsultacji może być na przykład projek-
tu plaży w Orłowie, w których organizację 
aktywnie włączyła się Młodzieżowa Rada 
Gminy Płużnica. Młodzież posprzątała 
okolice jeziora, a następnie, na podstawie 
zebranych śmieci, określiła kto faktycznie 
korzysta z tej przestrzeni. I tak na przy-
kład znalezione haczyki z żyłką świadczyły 
o obecności wędkarzy, brak pieluch infor-
mował o tym, że w chwili obecnej miej-
sca tego nie odwiedzają rodziny z małymi 
dziećmi itd. Kolejnym etapem było badanie 
potrzeb mieszkańców. Młodzież przygoto-
wała plakaty, na których umieszczone były 
zdjęcia istniejącej plaży, w nagłówku zaś 
widniał napis „Tak jest obecnie. Jak chcesz, 
by wyglądało to miejsce?” Plakaty były roz-
mieszczone w sklepach, w szkołach, urzę-
dach i wszyscy chętni mogli zapisywać na 
nich swoje propozycje. Na podstawie ze-
branych opinii stworzono tzw. mapę słów 
i ustalono jakie postulaty pojawiały się naj-
częściej. Po zakończeniu diagnozy przy-
stąpiono do projektowania. Młodzieżowa 
Rada Gminy zorganizowała „Piknik na tra-
wie”, podczas którego zapoznano uczestni-

Rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu w Kalonce. Przekazano plac budowy wykonawcy. 
Od 20 maja zaczęły się pierwsze prace przygotowawcze w obrębie skrzyżowania. Najwięk-
sze natężenia prac drogowych nastąpi od czerwca i w związku z tym prosimy Państwa 
o cierpliwość oraz przygotowanie się na uciążliwy przejazd. Przewidywane jest wprowa-
dzenie ruchu wahadłowego w tym miejscu.

Prace będą trwały 3 miesiące. Za niedogodności i utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Monika Perek

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej, skierowanej do 
mieszkańców Gminy Nowosolna. Dla Pań-
stwa potrzeb w każdy pierwszy i trzeci po-
niedziałek miesiąca w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej, ul. Brzezińska 288, 90-776 
Łódź, w godzinach 14:30-17:30 będzie 
dyżurował psycholog, świadczący pomoc 
w zakresie:

• uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
• pomoc dla rodzin osób z problemem 
 uzależnień
• pomoc osobom doznającym przemocy 
 w rodzinie
• porady rodzinne 
 (konflikty małżeńskie, itp.)
• porady wychowawcze
• kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe.

Jesteś liderem w swojej społeczności? 
A może widzisz obszary wymagają-
ce zmian i chcesz dowiedzieć się, jak 
je wprowadzić? Forum Liderów Eko-
nomii Społecznej to otwarte spotka-
nie, podczas którego podzielimy się 
z Tobą naszą wiedzą i doświadcze-
niem o prowadzeniu działań społecz-
nych, a także przedstawimy Ci kon-
kretną propozycję współpracy.

Spotkanie będzie doskonałą okazją, by 
wspólnie porozmawiać o:

– możliwościach rozwoju powiatu, 
w tym tworzenia miejsc pracy dla jego 
mieszkańców,

– zwiększeniu współpracy, zaufania… 
i zysków,

– nawiązania kontaktów, wymiany 
doświadczeń i budowania kapitału 
społecznego.

Urząd Gminy Nowosolna oraz Insty-
tut Spraw Obywatelskich Inspro za-
praszają na Forum Liderów Ekonomii 
Społecznej.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, 
którym nie obce są działania społecz-
ne. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 
czerwca 2017 roku w GPCKiE.

Wszelkich szczegółowych informacji 
udziela

e-mail: 
aleksandra.podkonska@inspro.org.pl; 
tel. 519 300 647

Gminna Biblioteka Publiczna Nowosol-
na po raz kolejny organizuje „Noc Bi-
bliotek”. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 
2017 r. (piątek) w godz.18-21.30 pod ha-
słem „Czytanie porusza”. Gościem wieczoru 
będzie p. Hubert Kułacz – aktor teatralny 
i telewizyjny, który poprowadzi warszta-
to-prelekcję z poezją Leopolda Staffa w 60 
rocz. śmierci poety. Spotkanie z aktorem za-

wdzięczamy współpracy ze Strefą Kultury 
Nowosolna.

Następnie prezentowane będą fragmenty 
z twórczości Wł. S. Reymonta w związku 
z obchodzoną w województwie łódzkim 
150 rocz. urodzin autora. W organizację 
wieczoru czynnie włączyła się młodzież 
Gminnego Gimnazjum w Wiączyniu Dol-
nym pod życzliwym okiem wychowawców, 
polonistów i pani bibliotekarki z bibliote-
ki szkolnej. Dzięki dobrej współpracy z Bi-
blioteką Szkolną Gimnazjum w Wiączyniu 
Dolnym zawsze możemy liczyć na aktywny 
udział i pomoc młodzieży w imprezach or-
ganizowanych przez GBP Nowosolna i za to 
serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do udziału w „Nocy Bibliotek”.

Dyżury w punkcie pomocy 
psychologicznej: 

Czerwiec
05.06.2017 – w godz. 14:30 – 17:30
19.06.2017 – w godz. 14:30 – 17:30

Pomoc można uzyskać również w:
• Wojewódzkim Ośrodku 
Leczenia Uzależnień w Łodzi, 
ul. Aleksandrowska 159, tel. 42 715-57-84
• Miejskim Centrum Zdrowia Pu-
blicznego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 
tel. 42 676-16-61
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia” 
801-12-00-02
• Infolinia dla rodziców, których dzie-
ci piją alkohol, „Pomarańczowa Linia” 
801-14-00-68

Katarzyna Fidos 
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Artykuł opłacony z budżetu gminy NowosolnaArtykuł opłacony 
z budżetu gminy Nowosolna

Przebudowa skrzyżowania w Kalonce

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Forum Liderów
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ków z wynikami dotychczasowych prac 
oraz rozpoczęto rekrutację do grupy robo-
czej. Mieszkańcy zakwalifikowani do dal-
szych prac reprezentowali różne grupy wie-
kowe i społeczne i byli odpowiedzialni za 
przygotowanie projektu społecznego inwe-
stycji. Prace z grupą wspierał profesjonalny 
projektant. Efektem prac był projekt zawie-
rający część opisową i projektową, w której 
znalazły się elementy infrastruktury oczeki-
wanej przez poszczególne grupy użytkow-
ników plaży (młodzieży, dzieci, wędkarzy, 
seniorów, rodzin z dziećmi). Współpraca 
władz gminy Płużnica, Młodzieżowej Rady 
Gminy Płużnica a także mieszkańców zo-
stała wyróżniona przyznaniem nagrody Su-
per Samorząd 2012.

Fundusz sołecki – sposobem 
na zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w rozwiązywanie 
lokalnych problemów.
Wraz z wprowadzeniem Funduszu So-
łeckiego nastąpił wyraźny podział zadań 
i odpowiedzialności. Podział ten został za-
proponowany przez wójta po przeprowa-
dzonych konsultacjach z sołtysami, Władze 
gminy (wójt i rada gminy) realizują duże 
inwestycje, zadania drogie i skomplikowa-
ne, natomiast sołectwa wdrażają zadania 
mniejsze dotyczące danej wsi, nieskompli-
kowane. Przedsięwzięcia takie jak: utrzy-
manie i remonty świetlic, renowacja boisk 
sportowych, modernizacja placów zabaw, 
organizacja festynów, wyjazdów i imprez 
mogą być finansowane ze środków fundu-
szu sołeckiego. Na realizację zadań władze 
gminy przeznaczają około 1,5% wydatków 
budżetu. Kwota ta ogranicza możliwości 

ponoszenia wydatków przez gminę na inne 
przedsięwzięcia, dlatego też mieszkańcy 
sołectw muszą dokładnie przeanalizować 
wszystkie potrzeby i wybrać te zadania, 
które z ich punktu widzenia są najbardziej 
istotne. Jeśli mieszkańcy zapomną o jakimś 
wydatku lub nie zdecydują się go finan-
sować w ramach funduszu sołeckiego, to 
zgodnie z ustalonym podziałem zadań nie 
ma już możliwości pokrycia go z innych 
źródeł.

Innymi słowy, wraz ze środkami władze 
gminy przekazują też odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje. Świadomość tych 
zależności rośnie z roku na rok. Wymaga 
to oczywiście konsekwencji w działaniach 
wójta i rady, ale przynosi to już wymierne 
korzyści i zadania realizowane przez sołec-
twa odpowiadają na realne zapotrzebowa-
nie mieszkańców.

Zebrania wiejskie w sprawie podziału fun-
duszu na kolejny rok odbywają się na po-
czątku września w ramach tzw. Tygodnia 
Funduszu Sołeckiego, a wybrane przez so-
łectwa zadania są publikowane na stronach 
internetowych gminy.

Podczas naszego pobytu spotkaliśmy się 
z pracownikami gminy odpowiedzialnymi 
za współpracę gminy z organizacjami poza-
rządowymi, wspieraniem przedsiębiorczo-
ści, rewitalizację gminy. Dzięki uprzejmości 
Pana Tomasza Zygnarowskiego (z-cy wójta) 
zwiedziliśmy gminne inwestycje w terenie, 
między innymi Płużnicki Park Inwestycyj-
ny, Centrum Rekreacyjno Sportowe, Gim-
nazjum Publiczne oraz tereny rekreacyjne 

                    

 

                                       

AUTOMATYKA OGRODOWA ORAZ SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA TRAWNIKA 

WERTYKULACJA – usuwanie nadmiaru filcu, który uniemożliwia wnikanie wody oraz składników 
odżywczych do gleby, co może spowodować różnego typu choroby traw. 

DOSIEW TRAWY – „odnowienie” trawnika, regeneracja, uzupełnienie miejsc w których trawa po 
zimie nie odrasta. 

AERACJA – napowietrzenie i rozluźnienie gleby trawnika, pozwala na lepsze wnikanie wody          
i nawozów. 

Nawożenie oraz nawożenie z jednoczesnym dosiewem trawy. 

Profesjonalne odkurzanie trawy – usuwa zalegające pozostałości skoszonej trawy, liście, śmieci    
i wszystko co nie jest trawnikowi potrzebne, pozostawiając soczyście zieloną murawę. 

Wszystkie zabiegi wykonywane są najwyższej klasy urządzeniami firmy Billy Goat, która jest 
wiodącym producentem specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji murawy na świecie. W naszej 
ofercie znajdziesz szeroki wybór traw oraz różnego typu nawozy, które dobieramy indywidualnie 
do potrzeb i stanu trawnika. 

Jeśli chciałbyś zautomatyzować koszenie lub podlewanie swojego ogrodu, zadzwoń do nas i 
powiedz czego oczekujesz. Jako wyłączny importer i przedstawiciel robotów koszących 
Ambrogio w Polsce oraz automatyki GreenIQ, od 2008 roku jesteśmy największą i najbardziej 
doświadczona siecią sprzedaży i instalacji robotów koszących w Polsce. 

Bezpłatnie obejrzymy Twój ogród, dopasujemy idealne rozwiązanie spełniające wszystkie Twoje 
oczekiwania zarówno w zakresie pielęgnacji jak i automatyki. 

              www.robofarma.com            + 48 602 225 260 
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W sobotę 29 kwietnia we wszystkich 9 so-
łectwach biorących udział w akcji zebrało 
się ponad 120 osób. Zebraliśmy 10 metrów 
sześciennych śmieci, czyli około 1250 kg 
odpadów, które zalegały w lasach, przy dro-
gach i na polach naszej gminy. Naszych 
mieszkańców wspierali też strażacy z OSP 
Stare Skoszewy oraz pracownicy Parku Kra-
jobrazowego Wzniesień Łódzkich. W pią-
tek okolicę sprzątały też dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia do świetlicy Dziewanna 
w Starych Skoszewach.

Mieszkańcom sołectw: Kopanka, Kalon-
ka, Stare Skoszewy, Lipiny, Natolin, Gra-
bina, Moskwa, Borchówka i Dobieszków 
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas 
i energię, sołtysom oraz radnym za koordy-
nację akcji i wsparcie, a dzieciom ze świe-
tlicy w Kalonce za przepiękne plakaty pro-
mujące akcję.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
nas jeszcze więcej.

Nasza gmina to nasze wspólne dobro, 
utrzymywane z naszych wspólnych podat-
ków. Warto o nią dbać!!!

tekst i zdjęcia: Monika Perek
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REKLAMA

Podsumowanie Społecznej Akcji Sprzątania Gminy

Nie dotykaj, nie karm, nie zabieraj!

ŚMIAŁO MOŻEMY POWIEDZIEĆ, ŻE TEGOROCZNĄ AKCJĘ NALEŻY UZNAĆ ZA WYJĄTKOWO UDANĄ

Na przełomie wiosny i lata na świat przy-
chodzi najwięcej dzikich zwierząt m.in. 
młode sarenki, dziki, lisy oraz ptaki. Pa-
miętajmy! Znalezionego przypadkowo 
w lesie małego zwierzęcia nie należy ab-
solutnie dotykać, aby nie przekazać mu 
swojego zapachu, chwytać oraz płoszyć 
a także karmić. 

Położenie gminy sprawia, że dzikie zwierzę-
ta żyją obok nas. W pierwszych tygodniach 
życia dzikich zwierząt, samica pozostaje 
z małymi cały czas w ukryciu. Odchodzi od 
nich tylko na czas karmienia. 

Dzikie zwierzęta starają się zwiększyć praw-
dopodobieństwo przeżycia swojego po-
tomstwa. Najlepszym przykładem są sarny. 
Samice rodzą młode w odosobnieniu i po-
zostawiają je w ukryciu. Jeśli sarna urodziła 
więcej niż jedno młode to rodzeństwo może 

nad jeziorami w Wielodządzu i Ostrowie. 
Mieliśmy także okazję spotkać się z Prezes 
Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, 
Panią Mirosławą Tomasik, która zapoznała 
nas z zasadami działalności Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego. Młode pokolenie re-
prezentowały także przedstawicielki Mło-
dzieżowej Rady Gminy, które opowiadały 
o działaniach Rady i ich efektach. Działa-
nie funduszy sołeckiego w praktyce mogli-
śmy obejrzeć w towarzystwie sołtys Orłowa, 
która oprowadziła nas po wsi oraz opowie-
działa o stronie praktycznej płużnickiego 
funduszu sołeckiego.

Intensywny dzień zakończyliśmy wspól-
ną kolacją, podczas której mieliśmy szansę 
wzajemnie się poznać oraz pochwalić osią-
gnięciami naszej gminy. Mamy szczerą na-
dzieję, że będziemy mogli w praktyce wyko-
rzystać wiedzę zdobytą podczas spotkania 
i być może w przyszłości znów się spotkać, 
by wymienić się doświadczeniami.

tekst i zdjęcia: Monika Perek 
w artykule wykorzystano materiały 

gminy Płużnica

być oddalone od siebie nawet o kilkaset me-
trów. Sarniej mamy nie widać, jednakże jest 
w pobliżu. Młode są pod ciągłą obserwacją. 
Takie zachowanie ma zwiększyć szanse po-
zbawionych zapachów młodych na przeży-
cie w środowisku. Jest to zupełnie naturalne 
zachowanie w świecie dzikich zwierząt. Na-
turalnym jest również „odwrócenie uwagi” 
przez matkę głośnym pokazaniem swojej 
obecności.

Młode ciągle narażone są na ataki drapież-
ników. Ich strategią obronną jest tylko i wy-
łącznie brak zapachu w pierwszych dniach 
życia. Dzięki temu drapieżniki, a nawet psy 
myśliwskie, nie mogą ich wyczuć.

Znalezionego przypadkowo w lesie małego 
zwierzęcia nie należy absolutnie dotykać, 
aby nie przekazać mu swojego zapachu, 
chwytać oraz płoszyć. W żadnym wypad-

ku nie należy również zabierać młodych. 
Zabrane ze swojego naturalnego środowi-
ska np. koźlę jest bardzo trudno wychować. 
Nigdy też później nie będzie zdolne do sa-
modzielnego życia w lesie. To nieprawda, że 
sobie bez nas nie poradzą. Nieprawdą jest 
również, że zostały porzucone. Niepraw-
dziwe jest przekonanie, że musimy je ko-
niecznie nakarmić tym, co mamy ze sobą. 
Powinniśmy je zostawić w spokoju, ominąć 
w bezpiecznej dla nich odległości, zacho-
wując się bardzo cicho i spokojnie.

Paulina Sachoń 
podinsp. ds. ochrony środowiska, 

rolnictwa i działalności gospodarczej
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9 marca 2017 r. uczniowie 
klas II i III Szkoły Podsta-
wowej w Lipinach wzię-
li udział w Ogólnopol-
skim Konkursie OLIMP 
SCHOOL. Konkurs do-

tyczył wiedzy ogólnej i obejmował część humanistyczną, 
matematyczną i przyrodniczą. Do konkursu przystąpi-
ło w sumie 153 uczniów z klas II i 167 uczniów z klas III, 
z sześciu województw. Najlepsi okazali się uczniowie klasy 
III a z naszej szkoły.

I miejsce – Piotr Michalski
II miejsce – Dominik Fijałkowski i Julia Borowska
III miejsce – Jakub Fijałkowski

Wśród uczniów klas II najlepszy wynik uzyskała uczennica 
klasy II b – Amelia Sawa.

Brawo! 

Małgorzata Wodzyńska i Małgorzata Kobza

Konkurs „Olimp School”

Pokochaj czytanie – podróże z książką
WIELKI SUKCES UCZENNICY JULII PROSTACKIEJ Z KLASY III C GIMNAZJUM IM. WŁ. ST. REYMONTA 
W WIĄCZYNIU DOLNYM NA XVI ŁÓDZKIM FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi obok 
konkursów przedmiotowych organizu-
je „Festiwal Bibliotek Szkolnych”, które-
go jesteśmy od lat czynnymi uczestnika-
mi. Tegoroczna edycja zatytułowana była 
„Pokochaj czytanie – podróże z książką”. 
Zadaniem uczestników, w kategorii szkół 
gimnazjalnych, było wykonanie prezentacji 
multimedialnej, będącej przewodnikiem po 
ulubionej książce, a tym samym zachęcają-
cej do jej przeczytania. Z naszego gimna-
zjum do etapu łódzkiego zakwalifikowały 
się prace: Mai Chałubińskiej z klasy III c, 
Julii Prostackiej z klasy III c oraz Michała 
Mitka z klasy III b.

Prezentacja Julii Prostackiej była autor-
skim przewodnikiem po powieści pt. „Gra 
o tron” amerykańskiego pisarza Geor-
ge’a R.R Martina. Slajdy opatrzone nie tyl-
ko przemyślaną rekomendacją, ale rów-
nież szkicami, które dodatkowo oddawały 
jej charakter, zachęcały do przeczytania 
książki.

Gala f inałowa fest iwalu odbyła się 
27.04.2017 roku w dawnym Pałacu Po-

znańskich, a dzisiejszym Muzeum Miasta 
Łodzi. Na uroczystość oprócz organiza-
torów, finalistów i uczestników konkursu 
ze wszystkich typów szkół, przybyli także 
przedstawiciele najwyższych władz samo-
rządowych i naukowych Łodzi. Nasza ko-
leżanka po odebraniu nagrody za I miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych została po-
proszona o zaprezentowanie pracy przed 
zgromadzonymi na uroczystości. Wystą-
pienie Julii nagrodzone zostało wielkimi 
brawami. Podziwiamy Julię, że podjęła wy-
zwanie i wymagającą publiczność zachę-
cała do przeczytania dość kontrowersyjnej 
– dla niektórych – książki pt. „Gra o tron”. 
W szczególności przekonywała tych, którzy 
wcześniej oglądali amerykański serial stwo-
rzony dla HBO i już zdążyli sobie wyrobić 
zdanie na temat omawianej sagi. Naszym 
zdaniem, Julia pewnością, profesjonalno-
ścią oraz odwagą udowodniła, że ta powieść 
bardzo różni się od fabuły przedstawionej 
w filmie. Jej zdaniem jest to jedna z najlep-
szych, najciekawszych i najlepiej skonstru-
owanych powieści fantasy. Jednym zdaniem 
– to historia, która może zachwycać, rozwi-
jać wyobraźnię, pomagać odróżniać dobro 
od zła.

Mamy nadzieję, że nie będzie to nasz ostat-
ni udział w tak prestiżowym konkursie. Je-
steśmy bowiem beneficjentami funduszy 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa”. Uzyskanie 
wysokiej dotacji na zakup nowości wydaw-
niczych bardzo motywuje do czytania, ale 
także zobowiązuje do podejmowania dzia-
łań związanych z czytaniem. Najważniej-
szym jednak jest przekonanie… nieprze-
konanych do czytania.

Maja Chałubińska (3c) 
Michał Mitek (3b)

Fot: Natalia Piechowska (kl. 3b)
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Czwartego maja w całej Polsce obchodzony 
jest dzień strażaka. Z tej okazji grupa przed-
szkolna „Pszczółek” ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Lipinach odwie-
dziła OSP w swojej miejscowości. Dzie-
ci zwiedzały remizę, przymierzały stroje 
strażaków, oglądały wozy strażackie, a na-
wet wysłuchały sygnału syreny alarmowej. 
Dowiedziały się, co należy do obowiązków 
strażaka, jak należy prawidłowo wzywać 
służby ratownicze i utrwaliły numery alar-
mowe. Wizyta w straży pożarnej wzbudziła 
w przedszkolakach ogromne emocje. Więk-
szość z nich chce w przyszłości zostać stra-
żakami. Na dowód tego po powrocie z wy-
cieczki próbowaliśmy przebrać się w szatni 
w trzy minuty – tak jak strażacy na akcję. 
Niektórym nawet się udało .

Dzień strażaka

W magicznym domu pana Poznańskiego

TORUŃ 
– miasto Mikołaja Kopernika i pierników

W poszukiwaniu 
fantastyki 
katolickiej

Maja Chałubińska, uczennica gimna-
zjum w Wiączyniu Dolnym, swoim 
opowiadaniem „Tajemnica Miłości”, 
zajęła I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie literackim „W poszukiwaniu 
fantastyki katolickiej”. 

Idea konkursu była następująca:
„Wszelkie narracje pomijające religijny 
wymiar życia człowieka są uproszczo-
ne. Fantastyka także. W tym konkur-
sie chcemy wziąć przysłowiowego byka 
za przysłowiowe rogi i zobaczyć, co się 
stanie, kiedy ktoś z założenia próbuje 
skoncentrować się na dziedzinie reli-
gijnej i robi to w najmniej szablonowy 
sposób.”

Dla Mai zwycięstwo jest tym bardziej 
cenne, że w jury zasiadał m.in. Andrzej 
Pilipiuk – uznany polski pisarz fanta-
styczny, publicysta, laureat nagrody li-
terackiej im. Janusza A. Zajdla za rok 
2002, autor serii książek o Jakubie Wę-
drowyczu, cyklu „Kuzynki” i innych.

Maju, gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów literackich i zdrowotnych, 
aby Twoje oczy przeczytały i napisały 
jeszcze wiele stron tekstu.

Redakcja

Dnia 9 maja 2017 r. uczniowie klas II i III 
Szkoły Podstawowej w Lipinach odwiedzi-
li Toruń. Wycieczkę rozpoczęli od zwie-
dzania i warsztatów pieczenia pierników 
w Muzeum Toruńskiego Piernika. Każdy 
z uczestników mógł poznać historię po-
wstania słynnych „Katarzynek” i osobiście 
upiec dekoracyjny piernik dla siebie. 

Podczas spaceru na Starym Mieście dzieci 
zobaczyły dom Kopernika, Ratusz Staro-
miejski, Krzywą Wieżę oraz pomnik słyn-
nego astronoma. 

Atrakcją była wizyta w Centrum Popula-
ryzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” 
i seans dydaktyczny pt. „Wirująca Ziemia”. 
Tam dzieci znalazły odpowiedź na pytanie, 
dlaczego mamy cztery pory roku, skąd się 
bierze dzień i noc oraz jak zmienia się niebo 
w ciągu roku. 

Na zakończenie wszyscy podziwiali Toruń 
podczas rejsu statkiem po Wiśle. 

Nie obyło się bez zakupu toruńskich pierni-
ków i pamiątkowych fotografii.

Małgorzata Wodzyńska

Serdeczne podziękowania dla Pana Wło-
dzimierza Borowskiego za poświęcony 
przedszkolakom czas.

Marta Koriat

Dnia 16 marca 2017 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Lipinach wzięli udział w „Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym – KAN-
GUR”. Uczestniczyło w nim udział 19079 
uczniów w sześciu kategoriach. Naszą 
szkołę reprezentowało 22 uczniów, w tym: 
4 uczniów w kategorii „Żaczek”, 10 uczniów 
w kategorii „Maluch”, 8 uczniów w kategorii 
„Beniamin”. 

Oto wyniki:

• Dawid Szubert z klasy VI uzyskał bardzo dobry wynik
• Weronika Janowska z klasy VI uzyskała wyróżnienie
• Roksana Schab z klasy VI uzyskała wyróżnienie

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Aneta Pecyna

Międzynarodowy Kangur Matematyczny

Mieszkańcy gminy Nowosolna uczący się 
w Gimnazjum i Liceum OO. Bernardynów 
w Łodzi są współautorami obrazkowego 
przewodnika po Pałacu Poznańskich (Mu-
zeum Miasta Łodzi). Przewodnik w for-
mie komiksu został przygotowany po pol-
sku oraz w wersji angielskiej, niemieckiej 
i francuskiej. Na uroczystej gali w dawnym 
domu największego łódzkiego fabrykanta 
uczniowie mieli okazję zaprezentować na 
żywo umiejętności językowe w scenkach 
z życia Izraela Poznańskiego. Na zdjęciu 
Tim Guns (jako fabrykant), Juliette Guns, 
Michał Kropiwnicki (jako Izrael Poznań-
ski) i Milena Marszałek w trakcie prezenta-

cji komiksu. Kolorowy przewodnik jest już 
dostępny w Muzeum Miasta Łodzi, można 
tam zajrzeć przy okazji wyprawy do sąsied-
niej Manufaktury.

Marcin Marszałek



POŻYCZKA DWUOSOBOWA

PO TAŃSZĄ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹCIE WE DWÓJKĘ

OPROCEnTOWAnIE

RRSO 9,90%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 23 997,50 zł, oprocentowanie zmienne: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%), odsetki: 
2465,87 zł, 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. O pożyczkę 
w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. 
Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.

Zapraszamy:
Łódź 
ul. Rynek nowosolna 2 

 42 641 66 75

G
PC

K
IE

 
 

11

RE
K

LA
M

A
 

 
10

Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Pierwsza wizyta partnerska szkół w Sulzfeld

W długi majowy weekend grupa 20 
uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawo-
wych w Starych Skoszewach, Lipinach, 
Nowosolnej oraz Gimnazjum w Wiączy-
niu Dolnym udała się do miasta Sulzfeld 
(Niemcy) na odbywającą się po raz pierw-
szy wizytę partnerską Szkół. Wizyta ta była 
możliwa dzięki podpisanemu w 2014 roku 
porozumieniu o współpracy między Gminą 
Nowosolna, a leżącą w obszarze Badenii - 
Wirtembergii – Gminą Sulzfeld. Współpra-
ca zawarta została ze względu na wspólną 
historię mieszkańców obu Gmin. Dzisiej-
sza Nowosolna z ośmioramiennym skrzy-
żowaniem powstała około 1802 roku. Osa-
dę tę założyli koloniści pochodzący z okolic 
miasta Sulzfeld, którzy nadali jej nazwę 
Neu-Sulzfeld.

Po długiej 13-godzinnej podróży wszy-
scy bezpiecznie dojechaliśmy do Ravens-
burghalle – nowej hali sportowej przy szko-
le w Sulzfeld. Na miejscu zostaliśmy bardzo 
miło i otwarcie powitani przez Panią Bur-
mistrz Sarinę Pfründer, Dyrektora Szkoły 
Pana Andreasa Scheya oraz uczniów i rodzi-
ców, którzy zgodzili się gościć naszą delega-
cję w swoich prywatnych domach. Następ-
nego dnia wszyscy spędzaliśmy czas wraz 
z goszczącymi nas rodzinami. Dzięki temu 
mogliśmy lepiej poznać tradycje i zwyczaje 
panujące w niemieckich domach. 1 maja to 
w Niemczech dzień wolny od pracy, w wie-
lu miasteczkach organizowane są festy-
ny, a rodziny chętnie wybierają się na wy-
cieczki. Kolejnego dnia wszyscy udaliśmy 
się do szkoły „Blanc Und Fischer Gemein-
schaftsschule”. Już od 7:30 uczestniczyliśmy 
w lekcjach niemieckiego, angielskiego oraz 
matematyki. Byliśmy pod dużym wraże-
niem wyglądu szkoły, szerokich korytarzy, 
przestronnych sal i nowoczesnych pomocy 
naukowych, a przede wszystkim sposobu 

prowadzenia zajęć. Około południa zostali-
śmy zaproszeni do Ratusza. Pani Burmistrz 
rozmawiała z nami o naszych spostrzeże-
niach związanych z pobytem, a następnie 
oprowadziła nas po całym budynku, gdzie 
mogliśmy poznać tajniki pracy wykonywa-
nej w urzędzie. Po powrocie do szkoły pre-
zentowaliśmy przygotowane wcześniej ma-
teriały o naszych szkołach. Ostatniego dnia 
wraz z niemiecką młodzieżą zostaliśmy 
zabrani na wspólną wycieczkę pociągiem 
do miasteczka Heidelberg. Tam zwiedza-
liśmy średniowieczny zamek i przepiękne 
stare miasto. Po powrocie udaliśmy się na 
pożegnalnego grilla przygotowanego przez 
rodziców i nauczycieli ze szkoły w Sulzfeld. 

Wszyscy wróciliśmy do Polski z uśmiechem 
na ustach i z wieloma dobrymi wspomnie-
niami. Teraz pozostaje nam tylko oczekiwać 
na przyjazd naszych niemieckich przyja-
ciół, który zaplanowany jest w 2018 roku. 

Refleksje uczniów – 
uczestników wizyty:

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Starych Skoszewach:

Aleksandra Stolarek: „Wycieczka do Nie-
miec bardzo mi się podobała. Poznałam 
wielu nowych ludzi i zobaczyłam dużo cie-
kawych miejsc. Rodzina, która zaprosiła 
mnie do siebie, była bardzo troskliwa i miła. 
Poznałam zwyczaje szkoły w Sulzfeld i zwie-
dzałam okolice. Bardzo polubiłam poznane 
tam koleżanki i mam nadzieję, że one rów-
nież odwiedzą nasza gminę. Wyjazd ten na 
długo zostanie w mojej pamięci.”

Aleksandra Ruszkiewicz: „Wyjazd do Nie-
miec był bardzo fajnym pomysłem. Pozna-
łam wielu nowych przyjaciół i zobaczyłam 

piękne ciekawe miejsca. Cały czas utrzymuję 
kontakt z koleżanką z wymiany. Zapamię-
tam tę podróż do końca życia!”

Wiktoria Prusinowska: „Podczas pobytu 
w Niemczech poznałam wielu nowych ludzi. 
Zapoznałam się także z ich kulturą. Świet-
nie się bawiłam. Pobyt ten będę wspominać 
przez długi czas.”

Wiktor Ciosek: „Podczas pobytu w Sul-
zfeld poznałem nowych przyjaciół. Najbar-
dziej podobała mi się wycieczka do zamku 
w Heidelbergu i do muzeum „Auto & Tech-
nik Museum”. Krajobraz był piękny, a ludzie 
pełni ciepła.”

Uczniowie Gimnazjum w Wiączyniu 
Dolnym:

Zuzanna Grzelak: „Te trzy dni były dla mnie 
niesamowitą przygodą. Dzięki nim pozna-
łam kulturę i zwyczaje naszych sąsiadów.”

Kinga Siniarska: „Wizyta w Niemczech była 
bardzo udana. Najbardziej spodobał mi się 
krajobraz niemiecki. Jestem zadowolona, że 
mogłam poznać kulturę w tym kraju.” 

Martyna Stempień: „Jestem bardzo zado-
wolona z tego wyjazdu, ponieważ mogłam 
poznać wiele zwyczajów panujących w nie-
mieckich rodzinach oraz miałam okazję 
zobaczyć jak wygląda niemiecka szkoła. 
Z pewnością mogłabym wrócić do Niemiec 
i przeżyć to wszystko jeszcze raz.”

Agata Lesiak: „Wyjazd ten bardzo nam się 
podobał i nauczyliśmy się, że warto uczyć się 
języków obcych. Cały czas była miła atmos-
fera i poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. 
Już nie możemy doczekać się kiedy dzieci 
z Sulzfeld przyjadą do Polski.”



Wyniki konkursu fotogra�cznego

Wiosna w naszej okolicy
zorganizowanego przez GPCKiE w Plichtowie 

w ramach realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego 
pt. „Odkryj swoją okolicę – odkryj siebie”.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 
podczas Święta Gminy Nowosolna 
około godziny 15.00. Prace konkursowe 
zostaną wyeksponowane podczas 
imprezy.

Kategoria I 
Dzieci  (szkoła podstawowa i młodsze)
1. Wiktor Małolepszy „Pierwsze oznaki
 wiosny”
2. Mikołaj Maćkowiak „Ślicznotka”
3. Weronika Męcina – „Zielone pole”
Wyróżnienie – Kajetan Szram – 
„Obudziłem się”

Kategoria II
Młodzież (gimnazjum i szkoła średnia 
– do 20 lat) 
1. Weronika Małolepsza „Wiosenny
 mech”
2. Aleksandra Wieczorek „Przystań”
3. Sandra Maćkowiak „Motyl na łące”
Wyróżnienie – Marta Szrajber 
„Kwitnąca forsycja”

Kategoria III
Dorośli (od 21 lat – studenci, osoby 
pracujące/niepracujące, seniorzy)
1. Aneta Maria Pogońska
 „Łakomczuch”
2. Aneta Maria Pogońska „Wysiłek”
3. Aneta Darnowska „Hop przez płot”

Jury: Lídia Correia i João Miller
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Artykuł opłacony z budżetu gminy Nowosolna

Skoszewska świetlica DZIEWANNA

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lipinach:

Mikołaj Wosiński: „Najbardziej podobał 
mi się zamek w Heidelbergu. Miło spędziłem 
czas podczas imprezy pożegnalnej. Mogłem 
zjeść pyszne kiełbaski w towarzystwie nowo 
poznanych kolegów.”

Katarzyna Godala: „W domu, w którym 
mieszkałam była taka tradycja, iż przed każ-
dym posiłkiem rodzina odmawiała modli-
twę. Zaskoczył mnie sposób funkcjonowania 
szkoły. Jest ona bardziej przystosowana do 
pracy w grupach.”

Weronika Janowska: „Uczniowie w Niem-
czech mają do dyspozycji duże biurka z pół-
kami na segregatory i książki. Mogą wycho-
dzić na korytarz podczas pracy w grupach, 
gdyż jest on zaopatrzony w ławki i krzesła.”

Świetlica wiejska DZIEWANNA działa od 
3 marca 2017 roku w Starych Skoszewach 
w budynku OSP. W ramach działalno-
ści świetlicy dotychczas prowadzone były 
warsztaty z rękodzieła – tkania na kro-
snach, szydełkowania i filcowania. Staramy 
się wykorzystywać materiały recyklingowe, 
do sadzenia roślin używamy butelek po na-
pojach, do tkania i szydełkowania wyko-
rzystujemy jednorazowe torebki foliowe, 

DZIEWANNA zaprasza młodzież i dorosłych w każdy piątek 
w godzinach 16.00–21.00. 

Świetlicę prowadzi Monika Czubaczyńska-Szram. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony  Świetlica Wiejska Dziewanna.

dzięki czemu uzyskujemy niepowtarzalne 
efekty. Na jednym z pierwszych spotkań po-
wstał ogródek ziołowo-kwiatowy. Cyklicz-
nie odbywają się projekcje interesujących 
filmów. Wspólnie ze Świetlicą POD KA-
MIENIEM braliśmy udział w zakładaniu 
ogródka przy świetlicy w Byszewach. Czę-
sto gościmy wolontariuszy EVS z Portugalii 
– Lidię i Janka.

W planach mamy warsztaty z rozpozna-
wania i stosowania dziko rosnących roślin 
jadalnych oraz farbowanie tkanin sokiem 
roślinnym. W związku ze współpracą ze 
szkołą w Starych Skoszewach oraz ama-
torską ligą tenisa stołowego chętni mogą 
uczęszczać na treningi pod okiem trenerów

GPCKiE w Plichtowie.

Jakub Gąsiorek: „Cieszę się, że zawarłem 
nowe znajomości. Mam nadzieję, że kole-
ga u którego nocowałem przyjedzie do mnie 
w następnym roku.”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 202 
z terenu osiedla Łódź – Nowosolna:

Laura Gabryjanczyk, Basia Owczarek, 
Łukasz Misiak i Filip Piliszek: „Majówka 
w Niemczech dostarczyła nam wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Poznaliśmy nowych 
przyjaciół i ich rodziny. Spotkaliśmy się 
z wielką serdecznością i gościnnością. Bar-
dzo podobał nam się dzień spędzony w nie-
mieckiej szkole. Braliśmy udział w lekcji języ-
ka niemieckiego, matematyki i angielskiego. 
Poznaliśmy niezwykle sympatycznego pana 
dyrektora szkoły. Byliśmy również gośćmi 
pani burmistrz, która oprowadziła nas po 
ratuszu. Najbardziej podobała nam się wy-

cieczka do pięknego i zabytkowego miasta 
Heidelberg. Zwiedzaliśmy tam zamek poło-
żony na wzgórzu i podziwialiśmy panoramę 
miasta. Robiliśmy również zakupy na słynnej 
Hauptstraße.

Wisienką na torcie naszej wizyty był pik-
nik i wspólne grillowanie. Długo będziemy 
wspominać chwile spędzone w Sulzfeld. Je-
steśmy niezmiernie wdzięczni organizatorom 
i opiekunom. 

Z niecierpliwością będziemy czekać na rewi-
zytę naszych niemieckich znajomych.”

GPCKiE w Plichtowie

Materiał opłacony z budżetu gminy Nowosolna



Gabinet Stomatologiczny
dr Ewa Szram

Kopanka 28b (nad delikatesami U Moniki)

SERDECZNIE  ZAPRASZAM
Rejestracja i planowanie wizyt odbywa się  telefonicznie

577 123 322
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Podczas spotkania z radnymi gminy Nowo-
solna (dzięki za zaproszenie!) patrzyłem na 
wspaniałych ludzi, autentycznie przejętych 
swoją „małą ojczyzną” i zastanawiałem 
się, czym gmina mogłaby przyciągnąć tu-
rystów? Co takiego ma na swoim terenie, 
co pozwoliłoby zainteresować ludzi, zaini-
cjować akcje, wydarzenia, służyć poznawa-
niu wiedzy o regionie, uczyć, edukować, 
dostarczać wrażeń, zaoferować przygody 
i wzruszenia? 

Gmina nie jest zbyt bogata w zabytki, ale 
ma coś, co może stać się jej ogromnym atu-
tem. To I wojna światowa i „Bitwa łódzka” 
z listopada/grudnia 1914 r. Nowosolna była 
wtedy miejscem ciężkich walk niemiecko-
-rosyjskich. W całej bitwie poległo 200 000 
żołnierzy. Szacuje się, że 1/3 spośród nich 
to byli Polacy wcieleni do armii zaborców. 
Świadectwem naszego polskiego nieszczę-
ścia jest cmentarz wojenny w Wiączyniu 
Dolnym, na którym spoczywa kilka tysięcy 
poległych. Wśród nich był Józef Skrzyczyk, 
żołnierz korpusu „Posen” z Wielkopol-
ski. Cmentarz jest wyjątkowym zabytkiem 
i świadectwem Bitwy – ufundowała go ro-
dzina fabrykanta Karla Scheiblera. To jedy-
ny taki cmentarz w województwie łódzkim, 
dopracowany architektonicznie i godny po-
równania z cmentarzami wojennymi w Ga-
licji (obecne województwa podkarpackie 
i małopolskie).

Oczywiście „Bitwa łódzka” toczyła się nie 
tylko na terenie obecnej gminy Nowosolna, 
choć to tu najczęściej przy okazji inwesty-
cji odkrywa się kolejne szczątki poległych 
sprzed 103 laty. Jest jednak coś, co sprawia, 
że właśnie gmina Nowosolna powinna stać 
się swoistym „liderem” turystyki pierwszo-
wojennej w Łódzkiem…

Tym czymś jest rzeka Miazga. Nikt już nie 
pamięta czasów sprzed ponad stu lat, kiedy 
Miazga miała pięć metrów szerokości, trzy 
głębokości i była bagnistą linią frontu. Dziś 
to niepozorny strumyczek. Dopiero w oko-
licach zbiornika w Kotlinach i ujścia do 
Wolbórki przypomina sobie chwile dawnej 
świetności i żwawo płynie jako prawdziwa 
– no, powiedzmy, jeśli nie rzeka, to rzeczka.

Miazga bierze swój początek w gminie No-
wosolna. Nie bardzo da się to zauważyć 
„w terenie”, ale fakt pozostaje faktem. Ma 
29 km długości. Płynie przez tereny pięciu 
gmin. To Nowosolna, Andrespol, Kolusz-

ki, Brójce i Czarnocin. Po 
drodze „zalicza” miejsca 
utrwalone w historii „Bi-
twy łódzkiej”: Bedoń (most, 
o który toczyły się walki), 
Justynów (las, w którym 
23 listopada 1914 r., została 
rozbita 6 Dywizja Syberyj-
ska z Chabarowska, 20 000 
zabitych w jeden dzień), 
Zieloną Górę i Bukowiec 
(miejsca ciężkich walk), 
Karpin i Kurowice (w Ku-
rowicach można oglądać 
kościół z wmurowanymi 
pociskami z I wojny), Kotli-
ny i Zamość (miejscowości, z których armia 
rosyjska atakowała oddziały niemieckie, 
przedzierające się z okrążenia na Brzeziny). 

Rzeka Miazga stanowi zatem swoisty szlak 
turystyczny śladami I wojny światowej. To 
jak gdyby naszyjnik, na który należy nani-
zać wszystkie pierwszowojenne klejnoty. 
Inicjatywa należy właśnie do gminy Nowo-
solna! Na początek – zorganizować spotka-
nie przedstawicieli wszystkich gmin „na-
nizanych” na Miazgę. Opracować wspólną 
strategię turystyczną. Zinwentaryzować po-
siadane zasoby. Nie tylko te związane z Bi-
twą! Są cmentarze ewangelickie, są – zacho-
wane do dziś – układy architektoniczne wsi 
kolonistów niemieckich (przykładem jest 
Wola Łaznowska). 

29 kilometrów to niewiele. Koszty? Żadne, 
najwyżej na wspólny folderek informacyj-
ny. Nie trzeba nawet wytyczać specjalnych 
szlaków! Wytrawni turyści i tak doskonale 
wiedzą, jak na rowerach (albo pieszo czy sa-
mochodem) przejechać od Nowosolnej do 

Zamościa. Zresztą i tak Miazga leży na tra-
sie ogólnopolskiego Szlaku Wschodnioeu-
ropejskiego Frontu I Wojny Światowej i na 
odcinkach Łódzkiego Szlaku Konnego. To 
też atut. Co dalej? Żeby naszyjnik zalśnił 
pełnym blaskiem, potrzebne są dalsze dzia-
łania. Możliwości jest mnóstwo. Rajdy mo-
tocyklowe (popularne zwłaszcza w Niem-
czech i Austrii), widowiska z udziałem grup 
rekonstrukcji historycznej, festiwale filmów 
poświęconych I wojnie światowej, między-
narodowe plenery malarskie i rzeźbiarskie, 
wycieczki, biegi szlakiem Miazgi, konferen-
cje naukowe (tu rolę centrum może odgry-
wać Gimnazjum im. Władysława Reymon-
ta w Wiączyniu Dolnym) – wszystko zależy 
od ludzi. Najważniejsze, żeby Nowosolna 
stała się ośrodkiem inicjującym współ-
pracę, współdziałanie i wcielanie w życie 
pomysłów, nawet najbardziej szalonych. 
Poznałem radnych i wiem, że sobie z tym 
poradzą! 

Michał B. Jagiełło

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE!

Zwyczaje i tradycje przekazywane z pokole-
nia na pokolenie są niezwykle ważnym ele-
mentem poczucia identyfikacji z miejscem 
zamieszkania i tworzenia lokalnej historii.

W nowoczesnym, konsumpcyjnym i wir-
tualnym świecie coraz rzadziej przywiązu-
jemy wagę do tradycji. Wszystko dziś łatwo 
kupić, ale trudniej jest stać się częścią histo-
rii – miejsca i czasu. Zamykamy się szczel-
nie w „czterech ścianach” i więcej chcemy 
brać niż dawać bezinteresownie innym. 

Nowoczesne sposoby zagospodarowania 
naszych siedlisk bardzo odmieniły oblicze 
wiejskiego krajobrazu wokół nas. Nie po-
winniśmy zapominać, że żyjemy na wsi, 
która od zawsze jest kolebką dziedzictwa 
kulturowego. Mała architektura sakralna – 
przydrożne krzyże i kapliczki od pokoleń są 
symbolami nie tylko religijnymi, ale rów-
nież przetrwania trudnych czasów i świad-
kami różnych ważnych wydarzeń. 

Właśnie w miesiącu maju, mijając kaplicz-
kę czy przydrożny krzyż, warto zastanowić 
się – jaką historię opowiada? Warto znać ich 
historię, która przekazywana przez starsze 

pokolenia, zaciera się w pamięci. W dzi-
siejszych czasach jest to niezwykle ważne, 
nie tylko ze względów religijnych, ale także 
społecznych. 

Opowiem historię najmłodszej w okolicy 
kapliczki w Janowie, poświęconej Matce 
Bożej z Medziugorie. 

Krzysztof Żaromiński – pomysłodawca, 
fundator i wykonawca był zafascynowa-
ny orędziami MB z Medziugorie odno-
szącymi się do losów współczesnej Euro-
py i świata. Po trudnym okresie swojego 
życia w 2010 roku na swojej posesji roz-
począł prace. Sąsiedzi z zaciekawieniem 
przyglądali się – jedni podziwiali, inni 
drwili. Nie prosił nikogo o pomoc. 

Z czasem, gdy dzieło nabierało kształtu – 
znajomi, rodzina, sąsiedzi wspierali radą, 
pracą, a nawet finansowo. Dwudziestego 
czwartego czerwca 2012 roku kapliczka 
została poświęcona podczas uroczystej 
Mszy Św. 

Już piąty rok, przez cały maj, na wspólnym 
śpiewaniu pieśni maryjnych przy kapliczce, 

spotykają się cztery pokolenia. Najstarsze 
osoby liczą 96 i 88 lat, najmłodsza 3 lata. Te 
spotkania, to nie tylko wspólna modlitwa, 
ale także wspomnienia, rozmowy, zabawa 
dzieci, częstowanie słodyczami. Na zakoń-
czenie, podczas ostatniego spotkania, od-
bywa się słodka uczta. Szczególnie podkre-
ślamy obecność dzieci, które bardzo chętnie 
śpiewają i słuchają wspomnień dziadków 
i pradziadków.

Może ta historia zainspiruje innych do ze-
brania informacji o „swojej” kapliczce?

Regina Piątkowska

Miazga: powrót na front Kącik tradycji i wspomnień

Firma KUBOTA w swojej ofercie posiada ponad 15 profesjonalnych miniciągników 
i kosiarek, zróżnicowanych pod względem mocy i gabarytów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kuboty w oddziale firmy POLSAD Jacek 
Korczak mieszczącej się w Rzgowie przy ulicy Rudzkiej 35A. Na wszelkie pytania 
odpowie handlowiec pod nr tel. 607 198 412, 
przemysław.michalski@polsad.net

Rosyjska mapa z działań bitewnych w rejonie Nowosolnej
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UCZNIOWSKI PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „BULA” 
– w gminie i w Polsce

Przedwakacyjna bieganina

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU PROMOCJI SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. 
WSZYSTKIE IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE GMINY LUB Z UDZIAŁEM JEJ MIESZKAŃCÓW SĄ 
WSPIERANE NA PODSTAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT GMINY NOWOSOLNA.

Tradycyjnie na przełomie marca i kwiet-
nia w Parku Staromiejskim odbył się „Wio-
senny Tryptyk Kulowy”. W turniejach Ma-
rzanna Cup, Prima Aprilis Cup i Otwartych 
Singlowych Mistrzostwach Łodzi wzięło 
udział łącznie blisko stu zawodników z ca-
łego kraju. W kwietniu organizowaliśmy 
w Centrum Handlowym „SUKCESJA” tur-
niej dla gimnazjów. Uczniowie z Wiączy-
nia wywalczyli tam dobre, czwarte miejsce. 
Wreszcie w ramach Dni Sportu Nowosol-
na przeprowadziliśmy turniej dla młodych 
piłkarzy oraz rodzinny konkurs w rzucie 
precyzyjnym. 

Turniej Centrope Cup Polska 2017 to kolej-
na impreza kulkowa organizowana w tym 
roku przez UPKS „Bula”. Tym razem pod-
jęliśmy się szczególnie trudnego zadania. 
Tak w naszej gminie jak i na terenie miasta 
nie ma miejsca, gdzie można wyznaczyć 30 
pełnowymiarowych (13 na 4 metry) bo-
isk, a tyle jest niezbędnych żeby móc roze-
grać turniej z udziałem 60 trzyosobowych 
drużyn. Wybrane zostały zatem Chęciny – 
urokliwe miasteczko słynące przede wszyst-
kim ze średniowiecznego, królewskiego 
zamku. Nieopodal, dzięki środkom z UE, 
powstało Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej. 

Aby sprostać wyzwaniu i odpowiednio się 
przygotować wyjechaliśmy w piątek rano. 
W załadowanej po dach przyczepie mu-
sieliśmy zmieścić namioty, stoły, ławki, 
oświetlenie, nagłośnienie i cały niezbędny 
do przeprowadzenia turnieju sprzęt infor-
matyczny. W drodze dołączyli do nas ko-

ledzy z gorzowskiego klubu „Słowianka” 
i cała, składająca się z trzech samochodów 
+ przyczepy, kolumna w południe dotarła 
na miejsce – Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej. Obiekt o imponującej, nowo-
czesnej architekturze doskonale wkompo-
nowany w otaczający krajobraz. Nie sposób 
opisać uroku tego miejsca, trzeba to zoba-
czyć na własne oczy. Wszak jeden obraz 
wart jest tysiąca słów. Na podziwianie wi-
doków czasu za wiele jednak nie było. Na-
sza ekipa żwawo i ochoczo zakasała ręka-
wy i zabrała się do pracy. Kilka namiotów, 
ławki, stoły, komputery, drukarki itp. Trzy-
dzieści pełnowymiarowych boisk. No i grill, 
miejsce centralne turnieju. Grill pozwolił 
nam ugościć przybywających na turniej 
graczy, a jednocześnie okazał się spoiwem 
wielu narodów.

DZIEŃ PIERWSZY
Za pobliskim zamkiem pojawiło się słoń-
ce, a w petanquowe szranki stanęły 52 dru-
żyny. Przyjechali goście z Czech, Słowacji, 
Austrii oraz cała plejada polskich graczy. 
Na boiskach wielu doskonałych fachow-
ców, wielokrotni mistrzowie Polski – mło-
de gwiazdy i doświadczeni „zjadacze” gry-
su z niejednego bulodromu. Było sportowo 
i sprawnie – 5 rund po 70 minut każda – 
i na koniec 16 najlepszych drużyn, które 
następnego dnia mają rywalizować o zwy-
cięstwo. Niespodzianek większych nie było, 
wszak to boisko weryfikuje ambicje i plany. 
Wieczór znów należał do grilla, poradził so-
bie z deszczem, integrował i pomagał pro-
wadzić długie i interesujące rozmowy.

DZIEŃ DRUGI
Najlepsi rozpoczęli zmagania w play off, 
pozostali pocieszali się w turnieju dwójek. 
Emocji nie brakowało, pojawiły się także 
pierwsze niespodzianki. Pierwszy półfinał 
bez historii – czeska ekipa ogrywa polskich 
młodzieżowców – w drugim kibice ogląda-
ją nagły zwrot akcji. Drużyna francusko-li-
skowska odrabia straty i wygrywa – 13 do 
12 – z reprezentacją Polski. Ostatnie, fina-
łowe mecze kończą się nadzwyczaj szybko: 
drużyna z Czech Veronika, Markéta i Voj-
těch doskonale puentując wygrywają z Ra-
fałem, Tomkiem i gościem z Francji Ale-
xandrem Pistre. W dubletach, podobnie 
jak w turnieju głównym, najlepszymi oka-
zali się goście z Czech Jaroslav i Kamil. Pu-
chary i nagrody wręczył gospodarz terenu 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Pan 
Robert Jaworski.

EPILOG
Gracze rozjechali się do domów, a nasza 
ekipa organizacyjna ruszyła do likwidacji 
turniejowego miasteczka namiotowego. Po 
dwóch godzinach wszystko było upchnięte 
w samochodach i my także – oczywiście po 
załatwieniu jeszcze kilku formalności mo-
gliśmy ruszyć w drogę powrotną. Mamy na-
dzieję, że spełniliśmy oczekiwania i zadbali-
śmy o to, by nikt nie był głodny czy mokry. 
O dobry nastrój tradycyjnie najlepiej za-
dbali sami uczestnicy.

UPKS „Bula” 
autorka fotek: Kinga Cieślawska

Mimo że do wakacji został już tylko mie-
siąc, imprez sportowych, gdzie będzie moż-
na sprawdzić swoją formę, czeka jeszcze 
mnóstwo. Zanim spakujemy walizki i ru-
szymy w świat, żeby w końcu odpocząć, 
warto sprawdzić jeszcze kilka wydarzeń, 
które przyciągają mnóstwo biegaczy.

Już 27 maja odbędzie się czternasta edycja 
Biegu Ulicą Piotrkowską. Trasa zawodów 
wyznaczona jest w samym centrum Łodzi, 
tak aby uczestnicy mogli zobaczyć miejsca, 
które tworzą tożsamość miasta, w tym Ła-
weczka Tuwima, Biała Fabryka oraz Pałac 
Poznańskiego. Ponadto, trasa została przy-
gotowana dla tych, którzy myślą o pobiciu 
swoich rekordów życiowych – jest po pro-
stu niezwykle szybka. Żeby zachęcić jesz-
cze więcej osób do aktywnego spędzania 
wolnego czasu, zostanie zorganizowany 
również bieg towarzyszący na 1300 me-
trów, godzinę przed startem biegu głów-
nego. Tydzień wcześniej, w sobotę 21 maja, 
odbędzie się Mini Bieg Ulicą Piotrkowską, 
skierowany dla najmłodszych zawodników. 

Organizatorzy przygotowali różne dystan-
se, w zależności od wieku dzieci.

Dzień po biegowym święcie w Łodzi, od-
będzie się Kleszczowska Dziesiątka. Jest to 
nowa impreza w kalendarzu, a odbywać się 
będzie w ramach jubileuszowych XX Dni 
Kleszczowa. Na biegaczy po ukończonych 
zawodach będą czekać imprezy towarzyszą-
ce oraz koncerty takich gwiazd jak Anna 
Wyszkoni czy Monika Lewczuk. 

Niedługo po wydarzeniu w Kleszczowie, 4 
czerwca, odbędzie się III Poddębicki Bieg 

bez Barier. W tym roku pierwszy raz bieg 
należy do Cyklu Biegów o Puchar Marszał-
ka Województwa Łódzkiego. Na uczest-
ników czeka 10-kilometrowa trasa z ate-
stem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Ambasadorem biegu jest Artur Kozłowski, 
siedmiokrotny mistrz Polski w bieganiu na 
różnych dystansach. Organizatorzy również 
nie zapomnieli o dzieciach, na które czekać 
będą trasy od 150 do 2000 metrów.

Jak widać, sezon biegowy w pełni, a wybór 
imprezy, w której chcemy wziąć udział to 
nie lada wyzwanie. Wydarzeń sportowych 
z roku na rok przybywa, ale jest to bardzo 
dobra wiadomość, ponieważ jest w czym 
wybierać. Życzę udanych wyborów oraz 
nowych rekordów. Do zobaczenia na trasie!

Bartosz Roszewski 
Stowarzyszenie 

„Biegający Na Wzniesieniach”

 

 
 

NIEDZIELA    4.06.2017 
ŚWIĘTUJ   Z   NAMI   DZIEŃ   DZIECKA  

I   PIERWSZE   URODZINY  
GOL   ACADEMY 

Okazji   do   świętowania   nigdy   za   wiele,   dlatego   łączymy 
dwa   niezwykle   ważne   wydarzenia,   czyli   Dzień   Dziecka 
oraz   Pierwsze   urodziny   GA,   w   jedną   imprezę   i 
zapraszamy   naszych   podopiecznych   oraz   wszystkie 
dzieci   do   świętowania   razem   z   nami. 

 

  

W   PROGRAMIE   IMPREZY 
M.IN.   TURNIEJ 

PIŁKARSKI,   POKAZY 
FREESBIE,   GRY   I 

ZABAWY   Z 
ANIMATORAMI 

 

NA   NAJMŁODSZYCH 
CZEKAĆ   BĘDZIE 
DMUCHANY   TOR 

PRZESZKÓD   ORAZ 
MALOWANIE   TWARZY 

 

ZAPEWNIAMY   ATRAKCJE 
NIE   TYLKO   DLA   DZIECI, 
DLATEGO   ZAPRASZAMY 

NA   MECZ  
TRENERZY   VS   RODZICE  

 

A   NA   ZAKOŃCZENIE 
WSZYSTKICH   OBECNYCH 
ZAPRASZAMY   NA   PYSZNY 
TORT.   W   KOŃCU   NIE   MA 

URODZIN   BEZ   TEGO 
SŁODKIEGO   AKCENTU. 

 

 

ORLIK   W   WIĄCZYNIU 
DOLNYM 

START      GODZ. 
12.00 

 



Na DNI SPORTU NOWOSOLNA 2017 
do gimnazjum w Wiączyniu Dolnym 
zaproszone zostały drużyny sporto-
we oraz szkoły podstawowe z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego i są-
siadów z Łodzi. Zespoły te brały udział 
w turnieju piłki nożnej, piłki siatkowej, 

bule oraz rywalizacji lekkoatletycznej. Odbyły się 
też zawody w biegach na orientację. Będąc wo-
lontariuszką, tak jak w ubiegłym roku, pomagałam 
w przeprowadzeniu imprezy w moim gimnazjum. 
Polegało to między innymi na tym, że wskazywa-
łam miejsca, w których odbywały się poszczegól-
ne rywalizacje sportowe. Sprawowałam opiekę 
nad uczestnikami święta sportu, wraz z innymi 
wolontariuszami zajmowałam się przygotowa-
niem poszczególnych nagród, rozdawaniem na-
pojów i batonów oraz dodatkowych gadżetów. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem impreza była 
bardziej widowiskowa, w związku z czym podczas 
prowadzonej zbiórki pieniędzy zgromadziliśmy 
większą pulę środków, które zostały przeznaczone 
na pomoc koleżance z naszego gimnazjum bory-
kającej się z utratą wzroku.

Aleksandra Ożga, klasa IIIC 
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym 
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Miejsce, format, rozmiar Cena
Okładka zewnętrzna, ostatnia strona, kolor, rozmiar: 115 x 190 mm 400 PLN

Okładka wewnętrzna, druga i przedostatnia str. kolor, rozmiar: 165 x 240 mm 350 PLN

Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona kolor 320 PLN

Cała strona lub artykuł sponsorowany, strona czarno-biała 250 PLN

Połowa strony, kolor, rozmiar: 165 x 120 mm 200 PLN

Połowa strony, czarno-biała, rozmiar: 165 x 120 mm 150 PLN

Podwójna ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 110 x 80 mm 60 PLN

Ramka podstawowa, czarno-biała, rozmiar: 55 x 80 mm 40 PLN

Wpis w stopce na okładce ostatnia strona (podmiot + adres + godz.) 300 PLN / rok

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

Cennik reklam i ogłoszeń w gazecie „Na Wzniesieniach” kontakt: biuro@sgn.org.pl
Postanowiłem, że zostanę gminnym dzia-
łaczem sportowym, takim chudym Grze-
gorzem Lato. Zabrałem się za utworzenie 
w Gminie Nowosolna trasy do treningów/
biegów/rajdów na orientację. Jest to 30 
słupków umieszczonych w najciekawszych 
miejscach gminy, o których prawie nikt nie 
wie, np. stary cmentarz ewangelicki w sa-
mym środku pola do którego nie ma dostę-
pu żadną drogą, stara opuszczona żwirow-
nia, gdzie prawie zawsze można zobaczyć 
jakąś zwierzynę, bagna zamieszkałe przez 
bobry, okopy w lesie, czy… opuszczona 
dziupla samochodowa.

Mapy z punktami będą ogólnodostępne 
w gminie oraz do pobrania online. Cała tra-
sa będzie miała około 60-70 km. 

Proszę się ruszyć…

Dni Sportu Nowosolna 2017 – dzień polsko-portugalski Dni Sportu Nowosolna 2017 – turnieje szkolne

Wyniki Biegu na Orientację 
„Pan Tu nie Stał”

I Radosław Rutkowski
II Bartosz Rakowski

III Daniel Stachowiak/Mariusz Iwan/ 
Kamil Sych

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I Zjednoczeni Stryków
II SP nr 202 Łódź
III Zjednoczeni Stare Skoszewy

MĘŻCZYŹNI
I Robert Knys
II Mariusz Szmerka
III Kamil Sych

KOBIETY
I Edyta Adamczyk
II Sandra Maćkowiak

Finaliści biegu na 250 m dziewcząt
I Roksana Schab SP Lipiny
II Kornelia Kleszczewska SP St. Skoszewy
III Zuzanna Brdoń SP 202

SZKOŁA CZAS
I SP202 Nowosolna 1:18:06
II Stare Skoszewy 2 1:25:17
III SP204 Andrzejów 1:32:48
IV Stare Skoszewy 1 1:36:04
V Stare Skoszewy 3 2:11:12

Finaliści biegu na 250 m chłopców
I Maksymilian Łukasik SP 204
II Michał Florczak SP St. Skoszewy
III Rafał Szczepaniak SP 204

Finaliści biegu na 800 m dziewcząt
I Martyna Maślanko SP 204
II Amelia Skibińska SP 204
III Maja Pietrzak SP 202

Finaliści biegu na 1000 m chłopców
I Adam Lesiak SP 202
II Dominik Suchecki SP 202
III Jonasz Krupiński SP 204

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I Więcej Niż Sport
II Zjednoczeni Stare Skoszewy
III SP 202 Nowosolna Łódź
IV Gol Academy
V Zjednoczeni Stryków

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I VC Nosorożec
II Osiedle Nowosolna
III Piękni i Bestie
IV Absolwenci Gimnazjum
V Gimnazjum Wiączyń Dolny

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I SP nr 202 w Łodzi (Nowosolna)
II SP w Wiśniowej Górze
III SP w Bedoniu
IV SP nr 204 w Łodzi (Andrzejów)
V SP w Starych Skoszewach
VI SP w Lipinach

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I SP nr 202 w Łodzi (Nowosolna)
II SP w Wiśniowej Górze
III SP nr 204 w Łodzi (Andrzejów)
IV SP w Starych Skoszewach
V SP w Lipinach

RODZINNE DWÓJKI
I Ambroziewicz Aksel i Dagmara
II Ciołek Mateusz i Tata
III Ambroziewicz Denis i Tata

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 
Mieszanych o Puchar Wolontariatu 
Europejskiego EVS

Wyniki Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora SP w Lipinach

Wyniki Turnieju Piłki Siatkowej 
Drużyn Mieszanych o Puchar 
Dyrektora SP w Starych Skoszewach

Turniej PETANQUE

Bieg przyjaciół

Lekkoatletyka Bieg na orientację 
po Lesie Wiączyńskim

Turniej piłki nożnej Gol Academy 
Piłkarska Akademia Mistrzów 
o puchar Wójta Gminy Nowosolna 
(kat. U-10)

Najlepsza Siatkarka: 
Ola Zawada – Osiedle Nowosolna 
Najlepszy Siatkarz: 
Jakub Florczak – Nosorożec

oprac. wyników: Ewa Szrajber 
fot. arch. GPCKiE oraz Marcin Marszałek

Połowa punktów będzie znajdowała się 
w Lesie Wiączyńskim i będzie dedykowana 
biegaczom, aby nie musieli lecieć te 70 km. 
I teraz ACHTUNG!

W niedzielę 23 kwietnia, przy okazji Dni 
Sportu w Wiączyniu odbył się bieg na 
orientację po części tej trasy. Jest to tylko 7 
blisko rozmieszczonych punktów. Długość 
optymalnej trasy wynosi 8 km. Z dziewię-
cioletnim, marudzącym Tymonem, mar-
szem przeszliśmy trasę w niecałe półtorej 
godziny. 

Zachęcam do ruszenia z domu. 

Maciej „Lato” Lebiedowicz

Wolontariusze EVS (na wesoło)



 

 

 

 

 

 

 

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
zaprasza na 

Sobótki - Noc Kupały  

z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Wczesnośredniowiecznej 
GAWRA 

Byszewy - Majątek  
24 czerwca 2017 od godz.16.00 

W programie: wioska słowiańska, zabawy plebejskie,  
warsztaty z tkania krajek i szycia strojów wczesnośredniowiecznych, 

pokaz kowalstwa, nauka pieśni na Noc Kupały,  
kulinaria wczesnośredniowieczne: „dżem ze świni” 

pieczenie podpłomyków i proziaków, kwaśna polewka słowiańska. 
Plecenie wianków,  

Korowód z pochodniami i wiankami nad staw w Byszewach. 
OGNISKO 

 

 

 

 

 

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

Na Wzniesieniach – gazeta mieszkańców gminy Nowosolna
Stare Skoszewy 19, 92-701 Łódź 35, tel/fax 42/648 41-09, e-mail: biuro@sgn.org.pl
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