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XII MAJÓWKA SAMORZĄDOWA 21 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO podsumowanie

W bieżącym roku Samorząd Gminny obchodzi 21- lecie istnienia, a mieszkańcy gminy
Nowosolna oraz zaproszeni goście spotkali się już po raz dwunasty w dniu 29 maja na Majówce
Samorządowej pikniku rodzinnym zorganizowanym w Gminno Parkowym Centrum Kultury i
Ekologii w Plichtowie na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, aby świętować
Dzień Samorządowca ustanowiony przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r. dla
uczczenia pierwszych wyborów samorządowych w III Rzeczpospolitej, które odbyły się 27 maja
1990 roku. Świętowaliśmy też Dzień Matki i Dzień Dziecka. To właśnie dla dzieci w tym
przygotowaliśmy najwięcej atrakcji. Pomysłodawcą organizowania w naszej gminie Majówki
Samorządowej jest wieloletni samorządowiec, pełniący szóstą kadencję funkcję Wójta Gminy
Nowosolna Pan Tomasza Bystroński.

Jak co roku w organizacji gminnego święta samorządowców wsparły nas zaprzyjaźnione
instytucje i firmy. Dziękujemy za wsparcie finansowe i organizacyjne: Wójtowi oraz Radzie
Gminy Nowosolna, Ministerstwu Obrony Narodowej, Staroście Łódzkiemu Wschodniemu,
Zarządowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Łodzi, oraz Okręgowi Wędkarskiemu
Nowosolna, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Andrespolu, Dyrekcji Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich, Firmom: ONNINEN Sp. z o.o., DALKIA Łódź, NIBCO, Blachy Pruszyński,
WCS Grupa Budowlana, Heros Van, Vito, Rekabet, PozBruk, Restauracji Los Esposos .
Podziękowania za objęcie imprezy patronatem medialnym kierujemy do TVP Łódź, Portalu
Społeczności Lokalnej nowosolna.info i TV TOYA.

Piękny, słoneczny Majówkowy dzień poprzedził sobotni przyrodniczo – turystyczny amatorski
indywidualny rajd rowerowy na orientację pn. „Leśne ostępy wokół Łodzi” współorganizowany
przez Dyrekcję PKWŁ, GPCKiE w Plichtowie, UG Nowosolna i Łódzki Klub Turystów Kolarzy
PTTK z okazji XV-lecia PKWŁ oraz Międzynarodowego Roku Lasów 2011.

W niedzielę jak co roku o godz. 12.00 w Sanktuarium Maryjnym w Starych Skoszewach
odprawiona została Msza Św. w intencji Samorządu Lokalnego. Oprawę muzyczną Mszy
zapewnił Kaszubski zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie” oraz Zespół „Byszewianie” a w
plenerze Majówkę rozpoczął XII Bieg Żołnierski o Puchar Ministra Obrony Narodowej. Ogółem
na starcie biegu stanęło około 130 osób. W klasyfikacji generalnej w Biegu Żołnierskim o
Puchar Ministra Obrony Narodowej I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze Starych Skoszew.

1/3

Majówka Samorządowa 2011
środa, 15 czerwca 2011 11:13

Podczas Majówki tradycyjnie już rozegrany został także Turniej Gry w Bule o Puchar Wójta
Gminy Nowosolna, przeprowadzony przez UPKS Bula.

Część artystyczna Majówki rozpoczęła się o godz. 13.30 występami mieszkańców gminy
Nowosolna: Parafialnej Orkiestry Dętej ze Starych Skoszew, gminnych zespołów śpiewaczych
„Wiączynianka”, „Byszewianie”, „Seniorki z Kalonki” oraz dzieci ze szkoły podstawowej w
Lipinach. Po oficjalnym rozpoczęciu Majówki przez Wójta Gminy Nowosolna, powitaniu
przybyłych gości i wręczeniu Pucharów i nagród za Bieg Żołnierski, na scenę wkroczyli piraci
którzy autorskim pokazem sztuki cyrkowej wprowadzili wszystkich w radosny nastrój. Dalsza
część zabawy dla dzieci trwała już poza sceną w czterech portach pirackich, a także na placu
zabaw i w sali GPCKiE gdzie odbywały się zabawy i konkursy dla najmłodszych dzieci.

Mieszkańcy gminy mieli wyjątkową okazję poznania kultury kaszubskiej, nauki kaszubskiego
alfabetu, a także sztuki wciągania nosem tabaki. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
przeprowadzony przez pana Jarosława Arkuszyńskiego – mistrza rzemiosła artystycznego z
Człuchowa pokaz sztuki garncarskiej podczas którego nie tylko dzieci ale i dorośli mogli
samodzielnie wykonać gliniane naczynie. Miłośnicy malarstwa mogli podziwiać obrazy
namalowane przez mieszkanki naszej gminy podczas warsztatów malarskich odbywających się
w GPCKiE.

Swoimi występami majówkę uświetniła uzdolniona muzycznie młodzież – uczniowie gimnazjum
w Wiączyniu Dolnym, a liczne światowe przeboje zaprezentował wysokiej klasy, pełen
profesjonalizmu zespół coverowy „BROOKLYN COVERBAND”. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna z lokalnym zespołem „ POLANO”. Były też segwaye, zjeżdżalnie, trampolina,
karuzele, kramy z zabawkami, a dla wszystkich małych i dorosłych oferta gastronomiczna.

Podziękowania za zaangażowanie i wsparcie przy organizacji Majówki kierujemy do wszystkich
wymienionych wyżej instytucji i firm, pracowników GPCKiE w Plichtowie, pracowników Urzędu
Gminy Nowosolna, gminnych organizacji pozarządowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lipinach za przygotowanie przepysznej grochówki strażackiej i Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Starych Skoszew za pomoc przy obsłudze parkingu, Uczniowskiemu Parafialnemu Klubowi
Sportowemu „BULA”, Gminnej Radzie Kobiet za wsparcie i pomoc przy organizacji pobytu
zespołu Chmielanie w gminie Nowosolna, oraz wszystkim indywidualnym mieszkańcy gminy
którzy włączyli się do pomocy w przygotowanie i przeprowadzenie Majówki.
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Wszystkim serdecznie dziękujemy, a już dzisiaj zapraszamy wszystkich na lokalne święto
samorządowców - Majówkę Samorządową 2012 do Gminno Parkowego Centrum Kultury i
Ekologii w Plichtowie w ostatnią niedzielę maja 2012r.

Renata Niedzielska – Dyrektor GPCKiE w Plichtowie
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