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Drodzy Sąsiedzi i Czytelnicy
Wigilia to szczególny moment, w czasie którego dzielimy się nie tylko
opłatkiem, ale przede wszystkim czułością, radością i szczęściem.
Przebywając z bliskimi, chcemy im to powiedzieć w sposób szczególny,
niezwykły, który odda chociaż namiastkę tego, co nosimy w sercu.
Przy choince, w blasku świec, dajmy się ponieść świątecznej aurze i złóżmy sobie życzenia pełne życzliwości.

OD REDAKCJI
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Korzystając z okazji życzymy Wam

Nadziei,
Filiżanki pachnącej kawy,
Piękna muzyki i zwolnienia oddechu,
Nadrobienia dystansu do tego co wokół,
Chwil z kolędą, śmiechem i wspomnieniami,
Ciepłych, rodzinnych, pogodnych Świąt i odpoczynku,
Własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,
Wygodnych bamboszy przy pachnącej choince i sypiącym iskrami
kominku.
Wesołych Świąt !
W imieniu Zarządu SGN
oraz redakcji „Na Wzniesieniach”
Witold Wiśniewski i Jakub Sikorski

OD REDAKCJI
Redaktor Naczelny
Jakub Krzysztof Sikorski

Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce ostatni tegoroczny numer naszej gazety. Proszę nam wybaczyć dwumiesięczną nieobecność, ale
jak miałem okazję powiedzieć to naszym radnym na listopadowej sesji, finanse mają ostateczny i decydujący głos w być
albo nie być naszego wydawnictwa.
Na stronach tego wydania możecie Państwo zapoznać się z najbardziej dla nas palącymi problemami – uciążliwości autostrady A1 i zmian w Studium Zagospodarowania Gminy. Ten ostatni temat rozpalił naszych radnych i publiczność na
sesji Rady. Polecam także Państwa uwadze podsumowanie prac naszego Wójta i Urzędu Gminy, a jest się czym pochwalić. Pierwszy raz od dwudziestu lat zobaczyłem tak oczyszczone pobocza przy drogach, a o reszcie możecie poczytać we
wspomnianym podsumowaniu. Poza stałymi rubrykami, takimi jak SPORT i TURYSTYKA czy KĄCIK HR znajdziecie
Państwo wiele świątecznych akcentów, od procesji Trzech Króli poczynając, na tradycjach kulinarnych widzianych oczami Oli Danowskiej kończąc. Jeżeli ktoś z czytelników nie znalazł jeszcze właściwego prezentu pod choinkę, to polecam
propozycję Kasi Nenczak w artykule Świąteczny Prezent.
Ja ze swej strony mam zaszczyt pożegnać się z Państwem jako redaktor naczelny „Na Wzniesieniach”. Moje obowiązki
zawodowe zmuszają mnie do zakończenia blisko dwuletniej, ekscytującej przygody redakcyjnej, poza tym czas ustąpić
miejsca nowej myśli.
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Życzę miłej lektury.

DRODZY MIESZKAŃCY
Przed dwoma laty dzięki Waszym głosom, zostałem wybrany na Wójta Gminy Nowosolna.
W wyniku wyborów samorządowych, które
odbyły się w listopadzie 2014 roku, rozpoczął
się okres wytężonej pracy na rzecz dobra Naszej Gminy i jej Mieszkańców. Z perspektywy tego czasu mogę stwierdzić, że część zadań założonych przeze mnie do zrealizowania
w okresie kadencji została już zakończona,
a część z nich jest rozpoczęta lub jest w fazie
przygotowawczej.

Z URZĘDU
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W okresie ostatniego roku udało mi się zrealizować następujące zadania:
• przebudowa sieci wodociągowej Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec (w zakresie ul.
Bukowej),
• przebudowa sieci wodociągowej Kopanka
– Wódka – Kalonka (w zakresie ulicy Żytniej
w Wódce oraz w drodze wewnętrznej od ul.
Jaśminowej do drogi z kostki tzw. Maćkowiaka, wraz z odtworzeniem nawierzchni
w technologii dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego),
• wykonanie punktu pomiarowego na
układzie przepompowni ścieków w Natolinie, celem transmisji danych do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, umożliwiającej zrzut ścieków pochodzących z terenu Gminy Nowosolna,
• wykonanie wiat przystankowych w ilości 8 szt. w następujących miejscowościach:
Wiączyń Dolny, Byszewy, Plichtów, Stare
Skoszewy, Niecki i Kalonka,
• wykonanie odcinka ulicy Żytniej w miejscowości Wódka (w technologii dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego),
• przebudowa drogi gminnej nr 106310E
w miejscowości Natolin w zakresie podniesienia nośności drogi i jej poszerzenia,
• modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E
w Wiączyniu Dolnym (inwestycja realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym Łódzkim Wschodnim),
• budowa ścieżki rowerowej Ksawerów –
Lipiny o długości 1,3 km w technologii nakładki asfaltowej,
• przebudowa drogi wewnętrznej w Kalonce (teren przekazany przez ANR – inwestycja
w zakresie tyczenia i profilowania),
• wykonano I etap zakresu prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy
Nowosolna celem oszczędności w kosztach
utrzymania obiektu,
• wykonano docieplenie gzymsów wraz
z wykonaniem docieplenia stropów i wykonania podłogi technologicznej w budynku
Szkoły Podstawowej w Lipinach zgodnie
z zaleceniami PINB,
• budowa oświetlenia drogi powiatowej nr
1151E (do ul. Gajcego) w miejscowości Wiączyń Dolny – etap I,
• wykonano przyłącze energetyczne do placu Centrum wsi Teolin,

• zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Moskwa,
• zakupiono samochód do obsługi dróg –
przekazany do użytkowania ZGKGN,
• wykonano altany sołeckie w miejscowościach Lipiny, Grabina i Borchówka (wraz
z elementami wyposażenia),
• wyposażono place sołeckie w infrastrukturę zgodną z złożonymi przez sołectwa
wnioskami do realizacji z zakresu Funduszu
Sołeckiego,
• wykonano dokumentacje projektowe
dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych
w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Nowosolna w sołectwach
Kopanka, Byszewy, Kalonka, Wódka, Nowe
Skoszewy, Borchówka, Rosyjka, Dobieszków,
• wykonano dokumentacje projektowe
dla potrzeb realizacji inwestycji z zakresu
termomodernizacji obiektów edukacyjnych,
użyteczności publicznej oraz komunalnych
Gminy Nowosolna tj. Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Lipinach, budynek Urzędu Gminy oraz budynek
komunalny w Wiączyniu Dolnym,
• wykonano dokumentacje przebudowy
dróg gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Nowosolna w miejscowości Bukowiec, Kalonka, Natolin,
• ogłoszono przetarg na wykonanie ul.
Bukowej w Bukowcu oraz na wykonanie ul.
Magnoliowej w Kalonce, gdzie przekazano
już wykonawcom teren i plac budowy,
• ogłoszono przetarg na wykonanie drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ul.
Głównej do drogi powiatowej nr 1148E
w miejscowości Kalonka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
wpłynęła tylko jedna oferta, która nie tylko
znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Nowosolna na 2016
r., ale również wykroczyła poza kosztorys
inwestorski opracowany dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. W zakresie
przedmiotowej inwestycji podjąłem rozmowy ze Starostwem Powiatowym Łódzkim
Wschodnim celem zaplanowania realizacji
inwestycji w 2017 r. powiększonej dodatkowo o odcinek drogi powiatowej nr 1148E
w miejscowości Kalonka w kierunku Łodzi
(ul. Marmurowa oraz brakujący odcinek ul.
Aksamitnej),
• wykonano wiele zadań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa i ruchu drogowego
na terenie Gminy Nowosolna min. poprzez
montaż luster, progów zwalniających, wysp
pinezkowych, dowieszenie lamp oświetleniowych i wiele innych.
Pozyskaliśmy też dofinansowanie z funduszy
europejskich na wdrożenie projektu systemu
e-administracji, którego celem jest zwiększenie wykorzystanie e-usług administracji publicznej poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w gminie.

Całkowita wartość
projektu wynosi: 356 246,78 zł.
Dofinansowanie
z UE wynosi: 216
625,28 zł. Mam
nadzieję, że ten
projekt przyczyni
się do jeszcze lepszej obsługi mieszkańców w kierowanej przeze mnie jednostce.
W celu poprawy infrastruktury drogowej złożyliśmy 9 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania pn. „Inwestycje związane
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętych PROW na
lata 2014-2020. Wnioski te zostały pozytywnie
zaopiniowane i zakwalifikowane na listę rankingową dofinansowania. Jednakże z uwagi na
ograniczone środki, którymi dysponuje Urząd
Marszałkowski w Łodzi odmówiono w chwili
obecnej wypłaty wsparcia.
Ostatnie dwa lata to okres dużych zmian
w obrębie samego urzędu, a w szczególności
polityki informacyjnej gminy. W mijającym
roku została uruchomiona nowa strona www.
Moim nadrzędnym celem jest, by urząd stał
się dla Państwa jednostką przyjazną, transparentną i otwartą.
Podpisałem porozumienie z Instytutem Spraw
Obywatelskich „Inspro”, z którym mam nadzieję współtworzyć inicjatywy skierowane do
organizacji pozarządowych i grup lokalnych.
Na ukończeniu są też prace mające na celu
wprowadzenie programu inicjatywy lokalnej w ramach, której będzie można zgłaszać
i współrealizować wnioski z zakresu zadań
publicznych. Jest to bardzo ciekawy projekt, za
który nasza gmina wraz ze Stowarzyszeniem
Aktywny Natolin otrzymała nagrodę Super
Samorząd 2016. Pierwsze wnioski w tym trybie będzie można zgłaszać już w 2017 roku.
W 2016 roku Gmina Nowosolna otrzymała
także nagrodę od Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Terytorialnej, Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za zajęcie
5 miejsca w ogólnopolskim rankingu samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość za lata 2003 – 2015. To sukces nas
wszystkich i efekt ciągłej i nieustającej pracy
na rzecz gminy wszystkich jej mieszkańców.
Drodzy Mieszkańcy, działając jako Wójt Gminy Nowosolna dokładam wszelkich możliwych starań, podejmuję rozmowy z innymi

samorządami, instytucjami i organizacjami, gdyż moim głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Chciałbym abyśmy wszyscy byli dumni z naszej Małej Ojczyzny.

W przyszłym roku mam zamiar kontynuować
politykę zrównoważonych inwestycji, poszukiwania nowych źródeł współfinansowania
tychże i wspierania inicjatyw obywatelskich.
Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zaan-

gażowanie oraz liczę na dalszą, efektywną
współpracę z mieszkańcami oraz Radnymi
Gminy Nowosolna.
Z wyrazami szacunku
Piotr Szcześniak

OBALMY MIT
Co roku w Szkole Podstawowej w Starych
Skoszewach organizowana jest uroczystość
ślubowania uczniów klasy pierwszej. Odbywa się ona w rocznicę nadania szkole imienia
Króla Władysława Jagiełły. W tym roku była
to już dziesiąta rocznica.
18 listopada pierwszaki były od rana bardziej
zestresowane niż zwykle. To był dla nich ważny dzień i pierwszy występ przed szerszą publicznością. Odświętny strój, przepiękna scenografia, kamery i błyski fleszy. A dodatkowo
jeszcze własna rola do odegrania. To dla sześcio- i siedmiolatków nie lada wyzwanie. Do
końca nie było wiadomo czy trema nie sparaliżuje całego występu.
Cóż… To niesamowite, bo cała uroczystość
przebiegła fantastycznie, bez jakichkolwiek

potknięć czy pomyłek. Okazało się, że dzieciaki dzielnie przeszły wszystkie testy i zadania, które przygotowali dla nich starsi koledzy, przepięknie odegrały swoje role, a także
z godnością i powagą złożyły swoje pierwsze
w życiu ślubowanie. Następnie każde z nich
zostało pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej Szkoły w Starych Skoszewach przez
panią Dyrektor Zofię
Okońską. Najmłodsi
uczniowie otrzymali również przepiękne
dyplomy i upominki.
Dzięki ogromnej pracy i niesamowitemu
podejściu Wychowawczyni – pani Ani Majki - dzieciaki wypadły

znakomicie, każde wiedziało jaką ma rolę do
odegrania. I niech tu kto powie, że sześciolatki
nie potrafią się skoncentrować czy usiedzieć
w jednym miejscu przez dłuższą chwilę.
Agata Głowacka

Fot.: A. Głowacka

ZMIANY W STUDIUM

Pierwszy obszar przewidziany do opracowania zmiany studium to część terenu miejscowości Natolin (obszar na północ od drogi krajowej nr 72), położony poza granicami
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
oraz jego otuliny, przy drodze krajowej nr 72,
w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z autostrady A1 oraz planowanej do realizacji obwodnicy Brzezin. Oddana do użytkowania
autostrada A1 znacznie spotęgowała zainteresowanie terenami przeznaczonymi pod
różne formy działalności gospodarczej na
tym obszarze. Realizacja autostrady A1 odgrywa kluczową rolę w tworzeniu konkurencyjnych warunków rozwojowych tego miej-

Drugim obszarem wskazanym do opracowania zmiany studium jest część terenu miejscowości Byszewy. Wskazane na załączniku
graficznym do uchwały dwa obszary stanowią głównie własność Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Gminy Nowosolna. W dniu
15 stycznia 2016 r. Gmina Nowosolna nabyła w drodze nieodpłatnego przekazania od
Agencji Nieruchomości Rolnych działki o nr
ew.: 47, 45/12, 49/2 w celu stworzenia m. in.
miejsca o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Gmina Nowosolna zobowiązana jest
w ciągu 10 lat od daty nabycia przedmiotowych działek do rozpoczęcia realizacji inwestycji zgodnych z celem przekazania. Aktualne przeznaczenie terenu w studium jako

tereny rolne, łąk i lasów wymaga zatem stosownych zmian. Podobnie nieruchomość
gminna, na której znajduje się hydrofornia
w Byszewach, w aktualnie obowiązującym
studium została przeznaczona pod tereny
produkcyjne. Rozważana przez organy gminy realizacja na tym terenie budynków socjalnych oraz administracyjnych także wymaga
wprowadzenia zmian do obowiązujących dokumentów planistycznych.
Trzecim obszarem przewidzianym do opracowania zmiany studium jest część miejscowości Stare Skoszewy, przeznaczona pod usługi
oświaty wraz z terenami przyległymi po stronie północnej. Gmina Nowosolna nabyła sąsiadujące nieruchomości gruntowe położone
na północ od szkoły celem ich zagospodarowania zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
tej placówki edukacyjnej.
Wzbogacenie kierunków zagospodarowania
terenów objętych zmianą umożliwi realizację
zamiarów inwestycyjnych. Nowe kierunki
wyznaczone w zmianie Studium będą wytycznymi do sporządzanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla tych
obszarów, ustalając szczegółowe sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazanie w Studium nowych kierunków rozwoju
pozwoli wykorzystać potencjał poszczególnych proponowanych do zmiany miejsc.
Renata Nastaga UGN
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Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla: części obszaru miejscowości Natolin,
części obszaru miejscowości Byszewy oraz
części obszaru miejscowości Stare Skoszewy
wiąże się przede wszystkim z koniecznością
wprowadzenia do jego treści zmian wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych gminy.

sca. Do Urzędu Gminy Nowosolna wpłynęły
dwa wnioski o zmianę zapisów Studium uwarunkowań oraz obowiązującego planu miejscowego. Pierwszy złożyła firma Jones Lang
LaSalle – firma doradcza specjalizująca się
w dziedzinie nieruchomości i zarządzania
inwestycjami. Z drugim wystąpiła firma Panattoni Developement Europe sp. z o.o. Obie
firmy zainteresowane są realizacją w miejscowości Natolin centrów logistycznych. Zapisy
aktualnie obowiązujących dokumentów planistycznych: studium i planu miejscowego nie
pozwalają realizować inwestycji tego typu na
terenie całej gminy, w tym również na terenach położonych poza PKWŁ, przeznaczonych w dokumentach planistycznych pod tereny produkcyjno-usługowe.

Z URZĘDU

W dniu 30.11.2016 roku Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania częściowej zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
w miejscowościach Natolin, Byszewy i Stare
Skoszewy.

AUTOSTRADA A1 – SZANSE CZY ZAGROŻENIA
HAŁAŚLIWY PROBLEM
Budowę Autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn śledziliśmy z dużym zaciekawieniem i nadzieją, że wykonana infrastruktura drogowa wpłynie pozytywnie
na zrównoważony rozwój naszej Gminy.
Bliżej, szybciej umożliwimy sobie komunikację z siecią połączeń autostradowych,
krótsza droga do Warszawy, szybciej nad
polskie morze etc. Jednakże dzień otwarcia autostrady tj. 01.07.2016 r. zmienił rzeczywistość wokół Nas. Uruchomiony odcinek A1 (Stryków-Tuszyn) stał się bolączką
mieszkańców Naszej Gminy w szczególności tych, których zagrody gospodarstw domowych zlokalizowane są
w jej pobliżu. Nieustanny
hałas zarówno w dzień,
jak i nocy uniemożliwia
mieszkańcom niezakłócone funkcjonowanie dnia
codziennego.

Z URZĘDU
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D o GDDKiA wpły wa
szereg pism i postulatów
w zakresie nadmiernego
hałasu. Tylko od mieszkańców naszej gminy
wpłynęło 268 skarg i wniosków dotyczących hałasu
emitowanego przez ruch
kołowy na autostradzie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U.
2014, poz.112) w przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne
normy hałasu zostały podwyższone i wynoszą 61 dB
w dzień i 56 dB w nocy.
Konsekwencją tej zmiany
było zmniejszenie ilości
ekranów akustycznych wzdłuż odcinka autostrady A1 ,
W dniu 17 sierpnia 2016 roku Gmina Nowosolna od GDDKiA otrzymała zapewnienie, że wszystkie zgłoszone przypadki
będą poddane gruntownej analizie i zbadane pod kątem emisji ponadnormatywnego
poziomu hałasu. W przypadku wykazania
przekroczenia norm, zostaną podjęte dalsze
działania mające na celu doprowadzenie do
sytuacji zgodnej z rozporządzeniem ministra środowiska.

W komunikacie ogłoszonym w dniu 14 listopada 2016 roku oddział łódzki GDDKiA
informuje, iż zakończył już etap pomiarów
w wytypowanych punktach pomiarowych.
Badania odbywały się na trzech odcinkach:
- odcinek pierwszy Węzeł Łódź Północ –
Węzeł Brzeziny – wytypowano 20 punktów
pomiarowych,
- odcinek drugi Węzeł Brzeziny – Węzeł
Łódź Górna – wytypowano 18 punktów
pomiarowych,

- odcinek trzeci Węzeł Łódź Górna – Węzeł
Tuszyn - wytypowano 7 punktów pomiarowych.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyniki, iż w 8 miejscach zostały przekroczone normy hałasu. Jednym z tych
punktów jest teren naszej gminy gdzie odnotowano przekroczenia poziomu hałasu
i jest to miejscowość Natolin.

GDDKiA wezwała wykonawców do przedstawienia programu naprawczego i niezwłocznego wdrożenia go w życie.
Pragnę zapewnić, że działając jako Wójt
Gminy Nowosolna dokładam wszelkich
możliwych starań, aby zapewnić spokojne
i godne życie mieszkańcom, nie pozostanę
obojętny na apele, które będą płynęły z terenu gminy w zakresie uciążliwości sąsiedztwa Autostrady A1.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż sprawa braku ekranów akustycznych na auto-

stradzie A1 dotyczy nie tylko mieszkańców
naszej gminy. Na uciążliwy hałas skarżą się
także inni mieszkańcy nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu wschodniej obwodnicy Łodzi.

Wójt Gminy Nowosolna
Piotr Szcześniak

HAŁAS NA A1 NOWOSOLNA

Czemu Stowarzyszenie SGN
i mieszkańcy mówią „dość”?
Dlaczego autostrada tak nagle stała się takim gorącym tematem dla Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowosolna (SGN) i wydawanej przez SGN „Gazety Na Wzniesieniach”? Jednymi z głównych działań statutowych stowarzyszenia są:
— podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych terenu,
— popularyzowanie w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego
i kulturowego,
a autostrada swym hałasem niszczy te walory,
przegania zwierzęta, a co najgorsze, zmusza też
ludzi do decyzji o sprzedaniu wymarzonego
domu, budowanego w cichej i spokojnej okolicy. Bo dom może nadal jest wymarzony, tylko
hałas nie do wytrzymania, nawet przy zamkniętych oknach.
Duża część dotkniętych negatywnie autostradą postanowiła walczyć o swoje prawa z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad (GDDKiA).
Niektórzy zaczęli kierować skargi pojedynczo,
niektórzy sprzymierzyli się w konkretnym celu
budowy ekranów dźwiękochłonnych jako Stowarzyszenie „A1- budowa ekranów akustycznych” (www.facebook.com/stowarzyszenieA1).
Efektem tych działań był m.in. pomiar poziomu
hałasu przez GDDKiA w miejscach pokazanych
na mapie.
Czy GDDKiA poprawnie mierzy hałas ?
Co wynika z pomiarów? W trzech punktach
pomiarowych hałas przekroczył dopuszczalne
normy, w pozostałych miejscach był bardzo wysoki, ale „w normie” (dlaczego norma jest w cudzysłowie za chwilę). To bardzo dobrze, że pomiary pokazały drastycznie szkodliwy wpływ
dla mieszkańców, ale są bardzo duże zastrzeże-

— dobór punktów pomiarowych - wykonany
bez konsultacji z mieszkańcami, a więc można
sądzić, że dobierano „korzystne” dla pomiarów
miejsca;
— dobór warunków pogodowych - urządzenia
pomiarowe były czasem przenoszone w ciągu
dnia, możliwe, że ze względu na niekorzystne
warunki pogodowe (prawdopodobnie wiatr
wiejący od autostrady lub dużą wilgotność
powietrza, które sprzyjają roznoszeniu się
dźwięku);
— ustawianie urządzeń pomiarowych za naturalnymi lub sztucznymi przeszkodami dla
dźwięku (drzewo lub budynek na drodze pomiaru może wpływać na niewielkie tłumienie
hałasu i nieprzekroczenie „normy”)
— jesienną porę pomiarów - minął już wakacyjny szczyt komunikacyjny, więc jest mniej
samochodów, a na drzewach są jeszcze liście;
zimą drzewa bez liści mniej tłumią hałas).
Dlaczego wszyscy są w szoku?
Jak to się stało, że autostrada nagle stała się takim problemem? Z tego, co mi wiadomo, samo
umiejscowienie planowanej trasy było sprytnym zabiegiem GDDKiA na przełomie wieków.
Wykorzystano fakt, że wygasł plan zagospodarowania przestrzennego i przy braku nowego
planu po prostu wrysowano drogę w optymalnym miejscu.
Starsi mieszkańcy Gminy może wiedzą coś
o wątpliwościach związanych z umiejscowieniem autostrady, ale w tamtych czasach może
mniej się przejmowano skutkami budowy: kraj
nadal „na dorobku”, równy i gładki asfalt to marzenie, są ekrany dźwiękochłonne, a perspektywa realizacji bardzo odległa…
W 2012 drastycznie (czterokrotnie!!!) podniesiono dopuszczalne normy hałasu m.in. dla terenów zabudowy jednorodzinnej o 6 dB (decybeli). Z dopuszczalnych 55 dB w dzień zrobiło
się 61 dB, a w nocy z dopuszczalnych 50 dB podniesiono normę do 56 dB. Za wikipedią 50 dB to
poziom szumu w biurach, który zamieniono na
60 dB, czyli poziom dźwięku emitowany przez
odkurzacz.
Jakie to ma konsekwencje? Odnosząc poziom
hałasu do codziennego życia i zdrowia:
— 50 dB powoduje zakłócenia odbioru mowy;
— 55 dB może powodować zaburzenia snu;
— 60 dB może powodować skurcz naczyń
krwionośnych.
Różnica w dźwięku na poziomie 6 dB oznacza,
że poziom dźwięku zwiększył się czterokrotnie!
Dlatego „norma” jest w cudzysłowie.
W związku z podniesieniem dopuszczalnych
norm nie trzeba już budować zabezpieczeń
przed hałasem (wałów ziemnych, ekranów
itp.) w wielu miejscach, a dodatkowo dźwięk
się mocno roznosi ze względu na pagórkowaty
charakter terenu.

Marzenia o kohabitacji z autostradą dobiła betonowa nawierzchnia autostrady, która przy prędkości 110 km/h może generować już dwukrotnie
większy poziom hałasu.
Co jeszcze będzie się dziać?
Na podstawie wyników pomiarów GDDKiA
zleciła wykonawcom działania naprawcze.
Z ostatnich doniesień Stowarzyszenia „A1- budowa ekranów akustycznych” wynika, że wykonawcy prowadzą własne pomiary. Patrząc
na podobną historię z północnej Polski skutecznych rozwiązań nie należy się spodziewać
wcześniej, niż w połowie 2017 roku. Nie wiadomo też, jakie i gdzie będą realizowane zabezpieczenia przed zbyt dużym natężeniem dźwięku,
jednak nie możemy przestawać w dążeniu do
uświadamiania innym, jaki negatywny wpływ
ma hałas na #A1Nowosolna. „Gazeta Na Wzniesieniach” intensywnie informuje o działaniach
antyhałasowych na fejsbuku, ale niektórzy z odbiorców są zmęczeni tą akcją. Pojawił się taki
komentarz:
Meteo Brzeziny: W końcu to autostrada. To normalne, że jadące auta hałasują. Skoro przeszkadza Wam hałas, to przestańcie jeździć swoimi
autami po miastach. Tam też mieszkają ludzie
i też jest głośno i nikt nie narzeka.
Jako mieszkańcy mamy nadzieję, że poziom hałasu wkrótce spadnie. Proszę się nie dziwić, że
nie rozumiemy tego stanowiska „Meteo Brzeziny”, a niepochlebne odpowiedzi mogą wynikać
z faktu, że przy natężeniu dźwięku o poziomie
75 dB narasta wrogość i agresja...
W nowym roku życzmy sobie wspólnego zrozumienia i spokoju, a kolęda „Cicha noc” niech
znów będzie prorocza.

Marcin Marszałek
– w imieniu Stowarzyszenie SGN
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Obiektywnie trzeba przyznać, że są też udogodnienia tej trasy: dojazd do wschodniej części Łodzi i do dworca Łódź Widzew znacznie
się polepszył, szybciej osiągalny stał się Gdańsk,
Warszawa i Katowice. A co najważniejsze, wg
mieszkańców ruch na powiatówce Stare Skoszewy-Byszewy zmniejszył się o kilkadziesiąt procent, bo droga przestała być wschodnią obwodnicą Łodzi, jej rolę przejęła A1.

nia co do metodyki pomiarowej w innych miejscach. Ludzie obserwujący pomiary zwracali
uwagę na:

Z URZĘDU

Wielkie otwarcie - 1 lipca 2016:
sukces czy początek horroru?
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na
otwarcie autostrady A1, a jak już została oddana do użytku, to duża część mieszkańców gminy
zdążyła ją momentalnie znienawidzić. W zasadzie nie chodzi o autostradę, tylko o hałas, jaki
generuje, hałas, który roznosi się się po naszych
wzniesieniach i uroczym Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich i nęka domy nawet w odległości 2-3 kilometrów. Dodatkowo „sąsiedzi”
autostrady oprócz zbyt dużego natężenia dźwięku dostają jeszcze luxami po oczach bądź to ze
świateł przejeżdżających samochodów, bądź od
zlokalizowanego w Starych Skoszewach parkingu - Miejsca Obsługi Podróżnych.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ KRÓLEM
KAŻDY MOŻE WYKONAĆ Z PAPIERU KORONĘ, UPIĄĆ CZERWONĄ , ZIELONĄ
BĄDŹ NIEBIESKĄ SZARFĘ, ZROBIĆ KOTYLION, GWIAZDĘ LUB SKRZYDŁA ANIOŁA.
KAŻDY MOŻE STANĄĆ W ORSZAKU TRZECH KRÓLI.
Święto Trzech Króli zwane też Świętem Epifanii lub Dniem Objawienia Pańskiego Kościół
Wschodni ustanowił już w III, a Zachodni
w IV wieku. Wydarzenia opisane w Ewangelii św. Mateusza mówią o wędrówce mędrców, magów wschodu, prowadzonych przez
gwiazdę do Betlejem, gdzie na świat przyszło
dzieciątko zrodzone w stajence. Każdy z nich
złożył Dzieciątku Jezus – Zbawicielowi Świata,
bogate dary: mirrę, kadzidło i złoto, by oddać
mu pokłon i cześć.
W nawiązaniu do tego wydarzenia sprzed
ponad 2000 lat zrodziła się bożonarodzeniowa tradycja która od 8 lat przybrała na sile
w związku z ustanowieniem 6 stycznia dniem
wolnym od pracy. W miastach, miasteczkach i wioskach tego dnia wyruszają orszaki symbolizujące wędrówkę 3 króli. Kacper,
Melchior i Baltazar wraz ze swymi dworami,
rycerzami, gwiazdorami, aniołami i rodzimymi pastuszkami ruszają w drogę, by powitać
Pana, radować się, śpiewać kolędy i wystawiać jasełka. Tak też będzie i w naszej gminie. Księża proboszczowie z Kalonki, Starych
Skoszew i Osiedla Nowosolna zapraszają do
uczestnictwa w orszakach, które wyruszą zaraz po południowej mszy, by po uroczystym
przemarszu, spotkać się w Plichtowie na tere-

nie GPCKiE. Każda parafia będzie prowadzić
orszak innego króla. Kalonka – w barwach
zielonych – to świta azjatyckiego króla Melchiora IX. Afrykański król Baltazar IX, wraz
ze swym orszakiem w kolorze czerwonym,
wyruszy z Nowosolnej. Europę w niebieskich
szatach poprowadzi ze Starych Skoszew król
Kacper IX.
W Plichtowie około godziny 15 pokłonią się
oni Świętej Rodzinie i uczczą żywą szopkę
symbolizującą narodziny Pana w ubogiej stajence. Będziemy się wspólnie radować, śpiewać kolędy i raczyć się ciepłym posiłkiem. Na
zakończenie uroczystości wystąpi wspaniała
Hania Rybka z kapelą góralską. Postarajmy się,
by ten świąteczny dzień był okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych, pokoleniowych i do-

brosąsiedzkich. Niech atmosfera zrozumienia
i pojednania towarzyszy nam przez cały 2017
rok. Bądźmy dla siebie dobrzy, a świat wokół
nas na pewno przybierze jaśniejsze barwy.
Czego Państwu z całego serca życzę.
Małgorzata Kamińska-Bruszewska
P.S. Gorąca prośba organizatorów, by osoby
posiadające odpowiednie zwierzęta zgłosili
możliwość ich udziału w „ żywej szopce”
proboszczom w parafii.

Fot.: Archiwum UGN

Z WIZYTĄ W SULZFELD

GPCKIE
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W dniach 14-16 października 2016 roku delegacja składająca się z przedstawicieli gminy
Nowosolna odwiedziła z wizytą roboczą gminę partnerską Sulzfeld w kraju związkowym
Badenia–Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe. Nasza delegacja została wyjątkowo ciepło
przyjęta przez mieszkańców Sulzfeld. Goszczono nas w prywatnych domach, zapewniono bogaty plan spotkań, które były okazją do
wymiany doświadczeń, inspiracji i ciekawych
rozwiązań. Po długiej i męczącej podróży zostaliśmy podjęci uroczystą kolacją w Dworku
Badeńskim.
W dniu następnym zwiedziliśmy szkołę „Blanc und Fischer”. Byliśmy pod dużym
wrażeniem organizacji nauczania w szkole,
indywidualnego programu edukacji dostosowanego do potrzeb konkretnych uczniów,
systemu pracy i organizacji świetlicy szkolnej. Nie bez znaczenia było także wyposażenie szkoły w funkcjonalne i ergonomiczne
meble, przestronne sale i nowoczesne pomoce naukowe. Podczas spotkania sporo dowiedzieliśmy się o warunkach pracy niemieckich
nauczycieli, wymaganiach rodziców oraz

oczekiwaniach wobec kadry nauczycielskiej.
Następnie odwiedziliśmy siedzibę miejscowej
straży pożarnej, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z wyposażeniem jednostki i warunkami pracy strażaków. Nie zabrakło także spotkań z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy
oprowadzali nas po swoich winnicach (region
znany jest z produkcji win, znajduje się w nim
100 ha winnic, a Sulzfeld jest największą winiarską wsią w północnej Badenii). Z przyjemnością słuchało się o wzajemnej współpracy podmiotów gospodarczych i pracy na
rzecz społeczności lokalnej. Do miejscowej
spółdzielni winiarskiej należy 325 członków
i wciąż przybywa nowych, młodych zainteresowanych winiarstwem. Sulzfeld utrzymuje
także dobre kontakty partnerskie z regionem
Avize we francuskiej Szampanii i z kalifornijskim El Cajon.
Wieczór spędziliśmy na inauguracji Oktoberfest. Rzeczywistość przerosła nasze, nawet najśmielsze, oczekiwania jakie mieliśmy
wobec lokalnej imprezy. Praktycznie wszyscy
mieszkańcy byli obecni tego dnia w specjalnie
na tę okazję przygotowanym namiocie. Nieza-

leżnie od wieku, zawodu, obowiązków – wszyscy czuli konieczność przebywania tego dnia
razem. Udaną zabawę gwarantowały miejscowe zespoły, złożone z członków lokalnej społeczności. Przez wiele godzin słuchaliśmy, nie
tylko tradycyjnych utworów ludowych, ale też
ciekawych aranżacji współczesnych hitów,
znanych z list przebojów. Trudno jest nam
opisać tę atmosferę wspólnoty, którą chyba
wszyscy odczuwaliśmy.
W niedzielę uczestniczyliśmy w Mszy Świętej
i odbyliśmy ostatnie przed wyjazdem spotkania z naszymi gospodarzami. Wizyta w Sulzfeld okazała się bardzo inspirująca, mamy
wiele spostrzeżeń i przemyśleń.
Rodzą się pierwsze pomysły jak to owocne spotkanie przełożyć na realne działania
w przyszłości. Już teraz możemy powiedzieć,
iż w maju 2017 roku planowana jest wizyta
dzieci z terenu gminy Nowosolna w Sulzfeld.
Będzie to kolejny krok w budowaniu naszych
relacji partnerskich.
Monika Perek-Jura UGN

LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – PROJEKT
EKOLOGICZNO-ARTYSTYCZNY
DLA DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE ZOSTAŁO
PARTNEREM ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY I PRZYSTĄPIŁO DO REALIZACJI NOWEGO
PROJEKTU EKOLOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ”
Inauguracja projektu Łódzkiego Domu Kultury odbyła się 6 grudnia 2016 roku w obecności honorowego patrona przedsięwzięcia
Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana
Witolda Stępnia i Pana Wiesława Łukomskiego - zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz licznych
partnerów ŁDK czyli ośrodków kultury i bibliotek z regionu.
Projekt będzie realizowany w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2017 roku. Już teraz
serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach
20 osób - dzieci i młodzież z terenu gminy Nowosolna, w wieku od 7 do 12 lat.
Warsztaty będą realizowane na Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, w Łódzkim Domu Kultury oraz w GPCKiE w Plichtowie.
Dzieci uczestniczyć będą w warsztatach ekologiczno-artystycznych:
1. Tkanina 1: Warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych (miejsce: Akademia Sztuk
Pięknych w Łodzi). Prowadzenie: przedstawiciel Pracowni Zagadnień Scenograficznych
ASP.

czenie w pracy z dziećmi. Warsztaty animacji prowadzone będą na terenie GPCKiE
w Plichtowie - partnera projektu.

TAJEMNIC – EKOLOGIA” zainspirowanego
książką Agnieszki Frączek „Sprężynek na tropie tajemnic – EKOLOGIA”.

6. Warsztaty wokalno-aktorskie ukierunkowane będą na odegranie ról w spektaklu „NA
TROPIE TAJEMNIC – EKOLOGIA” (miejsce:
GPCKiE w Plichtowie – partner projektu).

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Prowadzenie warsztatów aktorskich: pedagog,
przedstawiciel Filharmonii Łódzkiej lub Akademii Muzycznej w Łodzi.
7. Warsztat/prelekcja o idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska (miejsce: GPCKiE w Plichtowie –partner projektu). Prowadzenie: przedstawiciele organizacji
i fundacji ekologicznych: Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polski
Klub Ekologiczny itp.
Wszystkie działania merytoryczne projektu
ukierunkowane będą na stworzenie ekologicznego spektaklu teatralnego „NA TROPIE

Dzieci zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy wraz z rodzicami do GPCKiE w Plichtowie. Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat projektu,
warunków uczestnictwa dziecka w projekcie
i terminów realizacji działań projektowych.
Informacji udzielamy również pod nr
tel.: 42 237 15 11, 519 150 012
oraz na stronie internetowej
www.gpckie.pl

Renata Niedzielska
Dyrektor GPCKiE w Plichtowie

2. Tkanina 2: Warsztat z projektowania ubiorów metodą aplikacji (miejsce: Łódzki Dom
Kultury).
Prowadzenie: Artysta plastyk, realizatorka
warsztatów ekologiczno-plastycznych z wieloletnim doświadczeniem.
3. Tkanina 3: Warsztat praktycznej realizacji kostiumów i elementów scenograficznych
z surowców odzyskanych. Prowadzenie:
przedstawiciel Pracowni Zagadnień Scenograficznych ASP (miejsce: GPCKiE w Plichtowie – partner projektu).

Fot.: Archiwum UGN

OŚWIATA

5. Warsztat z animacji filmowej ukazujący
idee recyklingu i upcyklingu odzyskanych
(miejsce: GPCKiE w Plichtowie – partner
projektu). Zajęcia poprowadzi absolwent
PWSFTviT w Łodzi, osoba mająca doświad-
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4. Warsztat ze scenografii ekologicznej – inspiracja architekturą biomorficzną (miejsce:
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury
i Urbanistyki). Prowadzący: przedstawiciel
Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

PROJEKT „ODKRYJ SWOJĄ OKOLICĘ
– ODKRYJ SIEBIE”
W październiku 2016 roku została zawarta
umowa finansowa pomiędzy Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ o przyznaniu środków finansowych
na realizację projektu „Odkryj swoją okolicę
- odkryj siebie”.
Kwota dofinansowania wynosi 8220,00 Euro.
Wolontariat Europejski umożliwia młodym
ludziom w wieku 17-30 lat pracę za granicą na zasadach wolontariatu. Wyjazdy w ramach EVS trwają od 2 do 12 miesięcy. Projekty wolontariatu obejmują realizację zadań,
w których uczestniczy od 1 do 30 wolontariuszy, którzy mogą pracować samodzielnie
lub w grupie. Wolontariusze wykonują swoją
pracę nieodpłatnie w pełnym wymiarze czasu pracy na rzecz społeczności lokalnej w innym kraju niż miejsce zamieszkania. Może
to być kraj Unii Europejskiej jak i spoza niej.
W projekcie wolontariatu biorą udział zawsze dwie lub trzy organizacje: przyjmująca,
koordynująca i wysyłająca. EVS pomaga wolontariuszom zdobyć przydatne doświadczenie zawodowe. Młodzi ludzie rozwijają swoje
kompetencje i zainteresowania, uczą się kreatywności, poznają inną kulturę, język, obyczaje i środowisko.
Od połowy stycznia 2017 roku do połowy lipca 2017 roku, czyli przez okres 6 miesięcy będziemy gościć dwóch wolontariuszy, z Portugali oraz z Hiszpanii. Wolontariusze zostaną
wysłani przez partnerów projektu – organizacje: ProAtlântico – Associação Juvenil z Portugalii oraz Ayuntamiento de Cuenca z Hiszpanii.

Kulturę Hiszpanii i Portugalii będzie można poznawać w ramach działań zaplanowanych w projekcie spotkań z wolontariuszami,
warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
czy też zajęć językowych.
W ramach projektu organizowany jest szereg
działań, m.in.
• prowadzenie fan page’a na portalu społecznościowym facebook z informacjami
o działaniach w ramach projektu;
• wystawy fotograficzne w GPCKiE;
• warsztaty dotyczące kreatywności, filmu,
fotografii i historii najbliższej okolicy– forma organizacji zajęć zależna od wolontariuszy – zajęcia w GPCKiE w Plichtowie;
• zajęcia językowe (j. hiszpański i portugalski) – warsztatowe – dla dzieci oraz młodzieży/dorosłych w GPCKiE w Plichtowie
(zajęcia dla dzieci w formie gier, zabaw tematycznych i zajęć kreatywnych umożliwiających poznanie podstawowych słówek, zajęcia dla dorosłych/młodzieży – poznawanie
słownictwa, zwrotów połączone z edukacją
w zakresie kultury danego kraju);
• warsztaty w świetlicach zlokalizowanych
na terenie gminy Nowosolna – realizacja
zagadnień związanych z głównymi tematami
projektu oraz zainteresowaniami wolontariuszy;
• warsztaty o kreatywności i kulturze dla
dzieci ze szkół podstawowych znajdujących
się na terenie gminy Nowosolna;

• warsztaty dla młodzieży dotyczące wolontariatu, Wolontariatu Europejskiego
oraz wartości europejskich odbywające się
w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym;
• Dzień Hiszpański i Dzień Portugalski
w GPCKiE w Plichtowie – przybliżanie lokalnej społeczności kultury innych krajów;
• przygotowanie broszury opisującej najbliższą okolicę – broszura ze zdjęciami (broszura w języku angielskim);
• zajęcia z wolontariuszami w czasie
trwania ferii zimowych 2017 w GPCKiE
w Plichtowie;
• spotkanie podsumowujące realizację
projektu i działań w nim prowadzonych na
zakończenie projektu.
Warto zauważyć, iż w styczniu 2016 roku
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status organizacji Przyjmującej, Wysyłającej i Koordynującej
Wolontariatu Europejskiego i zostało zarejestrowane w europejskiej bazie organizacji EVS
(akredytacja przyznana została na okres 3 lat).
Oznacza to, że w dalszym ciągu GPCKiE będzie gościć wolontariuszy EVS, ale także będzie wysyłać młodych ludzi z naszej gminy,
najbliższej okolicy oraz inne chętne osoby
jako wolontariuszy za granicę. Zachęcamy do
zgłaszania się do naszego ośrodka.
Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy zapisy na zajęcia językowe (j. portugalski i j. hiszpański) w biurze GPCKiE
w Plichtowie (tel. 42 237 15 11, 512 150 012,
e-mail: info@gpckie.pl) – planowany początek zajęć: druga połowa stycznia 2017 bądź
luty 2017. O terminach pozostałych zajęć
i działań planowanych w ramach projektu
będziemy informować na bieżąco na stronach: www.gpckie.pl, oraz na specjalnie dedykowanym fan page’u dotyczącym projektu:
https://www.facebook.com/EVSinPlichtow/.
Udział we wszystkich zajęciach i działaniach
realizowanych w ramach projektu „Odkryj
swoją okolicę - odkryj siebie” w ramach Wolontariatu Europejskiego i Programu Erasmus+ jest nieodpłatny.
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Głównymi tematami projektu „Odkryj swoją
okolicę - odkryj siebie” są: kreatywność i kultura, nauczanie i uczenie języków obcych oraz
edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie.

Ewa Kielich
Fot.: Archiwum UGN

DNI SENIORA 2016 W GMINIE NOWOSOLNA
Stało się już tradycją, że w gminie Nowosolna
jesienią każdego roku odbywają się spotkania w ramach Dni Seniora. Jest to wspaniała okazja do spędzenia czasu w gronie sąsiadów, znajomych z najbliższej okolicy czy też
szkolnych lat. Co roku takie spotkania połączone są również z występami artystycznymi przygotowanymi przez dzieci ze szkół czy
też zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy.

W tym roku Dni Seniora zostały zorganizowane 22 października 2016 roku w OSP Wiączyń–Malownicza dla seniorów z Wiączynia
Dolnego, 19 listopada 2016 roku w GPCKiE
dla mieszkańców Byszew, Janowa i Plichtów
oraz 24 listopada w Szkole Podstawowej w Lipinach dla seniorów z Lipin, Ksawerowa, Teolina, Natolina, Moskwy oraz Polika i Paprotni.
Wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy

O DNIU SENIORA
W LIPINACH

Fot.: Archiwum Sołectwa

24 listopada 2016 roku, zgodnie z tradycją
Szkoły Podstawowej w Lipinach, odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Seniora. Wspaniali Seniorzy jak zawsze licznie przybyli
na tę uroczystość. Mieli okazję obejrzeć występy dzieci przygotowane przez nasze koło

Fot.: E. Kielich

Fot.: Archiwum Sołectwa

za przybycie na organizowane spotkania, za
poświęcony czas i już teraz zapraszamy na
kolejne takie wydarzenia w następnym roku
życząc jednocześnie naszym seniorom pogody ducha oraz mnóstwa uśmiechu na każdy
dzień.
Ewa Kielich
teatralne i wokalne. Były wiersze, piosenki,
układ taneczny, a przede wszystkim szczery, kochający uśmiech dzieci. Uczniowie podziękowali najstarszym mieszkańcom okolicy za mądrość, wiedzę oraz doświadczenie
przekazywane młodszym pokoleniom. Po
występach zaproszeni goście uczestniczyli
w poczęstunku i spędzili czas w miłej i ciepłej atmosferze.

SZLACHETNA PACZKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH SKOSZEWACH
dziękować wszystkim osobom, które wsparły
akcję „Szlachetna Paczka” zarówno finansowo
jak i rzeczowo. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie udałoby się zrealizować tego
przedsięwzięcia!
Z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

Podsumowując nasz świąteczny prezent liczył… 42 podarunki o łącznej wartości ponad 4 tysięcy zł. 10 grudnia 2016
podobnie jak w całej Polsce nasza
świąteczna paczka trafiła do rodziny. Mamy nadzieję, że ten „gest
miłości wobec drugiego” sprawił,
że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będę jednymi z piękniejszych Świąt!
W imieniu Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach pragniemy po-

Fot.: Archiwum Szkoły w Skoszewach

Monika Ruszkiewicz
Edyta Szeląg
SP w Starych Skoszewach

11

Święta Bożego Narodzenia to cudowny, magiczny czas, w którym spełniają się marzenia
i nadzieje. To również czas, w którym nie tylko otrzymujemy, ale przede wszystkim dajemy radość innym. To dzielenie się radością
z innymi, postanowiliśmy w tym roku urzeczywistnić poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. Wybrana
przez szkołę rodzina ze Strykowa miała wiele potrzeb, które dla większości ludzi są zwyczajnymi podstawowymi artykułami dnia
codziennego. Po prostu są, a jeśli czegoś zabraknie, idziemy do sklepu i kupujemy! Dla
naszych podopiecznych były to często rzeczy nieosiągalne! Cała społeczność szkoły
postanowiła zaangażować się w pomoc rodzinie. Każdy na miarę swoich możliwości.
I tutaj znów nie zawiedli nas rodzice naszych
uczniów! Dzięki ich wsparciu zarówno finansowemu (zebraliśmy 2 230zł!!!) jak i rzeczowemu udało się zaspokoić wszystkie potrzeby

wybranej rodziny. Najważniejsze było piętrowe łóżko z pełnym wyposażeniem (materace,
pościel, koce, poduszki, kołdry), które dzięki
hojności naszych darczyńców udało się zakupić. Oprócz tego zostało zakupionych lub
ofiarowanych przez rodziców mnóstwo artykułów niezbędnych do normalnego, godnego życia: odzież, trwała żywność, środki czystości, pomoce szkolne dla dzieci, zabawki,
książki itp.

AKTUALNOŚCI

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest
miłości wobec drugiego” – Papież Franciszek

PRZYJAŹŃ I TURYSTYKA
Każdy człowiek na świecie potrzebuje kontaktów z drugim człowiekiem, zarówno takich
zwyczajnych, codziennych jak i tych bardziej
bliskich, przyjaznych. Spotkania z innymi
jak i przygodę z poznawaniem świata zaczynamy już od wczesnego dzieciństwa, od tzw.
„piaskownicy”. Tam nawiązujemy pierwsze

Fot.: J. Kurzejamski

kontakty, znajomości, pierwsze wspólne zabawy. Później wszyscy planujemy jakoś swoją
przyszłość połączoną ze zwiedzaniem świata,
rozwijaniem swoich pasji i zamiłowań, próbujemy prowadzić zdrowy styl życia i czerpać
z życia jak najwięcej.
A jak najłatwiej i najlepiej połączyć przyjaźń,
turystykę, sport i podróże? Zwyczajnie, trzeba
tylko trochę odwagi, dobrego humoru, paliwa do baku i ruszamy na Słowację pod kie-

rownictwem Józka Kurzejamskiego. Wybieramy Okręg Orawski, bardzo blisko naszej
granicy. A dlaczego? Bo tam jest wszystko
to, czego potrzebujemy. Wyjątkowo przyjaźni i gościnni ludzie. Wiodący bardzo spokojny i sielski styl życia. Wszystko w cudownej
harmonii z przyrodą i ekologią. Piękne krajobrazy, konie mechaniczne zamienione na żywe,
owce a nawet lamy pasące
się wśród zielonych, górzystych terenów, typowo
słowiańskie klimaty. Są to
miejsca, które z Józkiem
zobaczyło już wielu jego
znajomych. Wszyscy jednakowo zachwycają się
tym jakże swojskim, ciepłym i jakże podobnym do
polskiego rejonem. Jest on
wręcz wymarzony dla miłośników turystyki rowerowej, pieszej czy też amatorów wspinaczki górskiej.
Ale nie tylko okres letni zachwyca w tamtych
stronach. Zimą jest tam wymarzone miejsce
do „białego szaleństwa”. Narciarstwo zjazdowe jak i biegi narciarskie są ulubioną formą
spędzania wolnego, zimowego czasu mieszkańców Słowacji ale również mieszkańców innych państw, którzy chętnie tam przybywają.
Orawa to nie tylko miejsce dla narciarzy. Na
jej terenie znajduje się wiele pięknych zabytków architektonicznych, które można spotkać

w każdej prawie miejscowości. Najwspanialszy, to oczywiście Zamek Orawski (Oravski
Hrad) wznoszący się na okazałej skale nad
rzeką Orawa. Pnie się on do góry aż na 112
metrów ponad taflę jej wody i jak na stary zamek przystało, posiada on w własną legendę
z czartem w roli głównej. Ciekawym miejscem tuż obok jest również Klin, wieś leżąca w powiecie Namiestów, w której znajduje
się ogromny i piękny pomnik Jezusa. Pomnik
ten wznosi się na wzgórzu, na wysokości prawie 700 metrów. Ręce Jezusa skierowane są
w stronę Orawy co oznacza, że będą ją zawsze
chronić.
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia,
być może w ciszy i spokoju narodzą się nowe
pomysły związane z poznawaniem bliskich
i przyjaznych nam miejsc, do zobaczenia których nie potrzeba pokonywać wielu tysięcy kilometrów. A może jakaś nasza lokalna grupa
miłośników jazdy po „białym puchu” byłaby
chętna do nawiązania bliższych kontaktów
ze Słowacją? Wspólne spotkania na stokach,
wyprawy do Zamku Orawskiego, wieczorne
biesiadowanie mogłoby zaowocować nawiązaniem wielu nowych przyjaźni, które mogą
przetrzeć turystyczne szlaki pomiędzy Gminą Nowosolna a Regionem Orawskim. Miejmy nadzieję, że razem uda się nam rozpalić
iskierkę zainteresowania w poznawaniu tej
strony świata.
Edyta Szeląg

GRAFIKALIA
Tradycyjnie już, jak co roku, dzieci i młodzież ze świetlic
wiejskich w Byszewach i Kalonce uczestniczyli w warsztatach graficznych podczas III Festiwalu Grafiki „Grafikalia”
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie
we współpracy z Łódzkim Domem Kultury.
Uczestnicy poznali i wykonali prace w technice monotypii,
linorytu i druku wypukłego. Wyróżniona praca Andrzeja Stachowiaka ze świetlicy w Byszewach znalazła się na
okładce katalogu Festiwalu.

AKTUALNOŚCI
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Gratulujemy !!!

Fot.: Archiwum UGN

Monika Czubaczyńska

FUNDUSZE SOŁECKIE Z DOPINGIEM

Tak naprawdę o wycenę wykonania chodnika, drogi, ogrodzenia placu, latarnii, rowu
odwadniającego, wymiany drzwi/okien
w budynkach sołeckich czy utwardzenie placu kostką trzeba pytać Urząd Gminy - te działania muszą być uzgodnione z odpowiednimi
służbami gminnymi. Dopiero potem można
głosować nad wydatkiem. Urząd podaje też
ramy cenowe dla poszczególnych usług.
Łyżka dziegciu dla Plichtowa i Byszew
Od lat postuluję budowę chodnika, który połączyłby Janów/Natolin, Plichtów i Byszewy
i zwiększyłby bezpieczeństwo mieszkańców
i osób korzystających z działań GPCKiE. Od
krzyżowki Natolin/Janów do majątku Byszewy jest to ok. 1600 metrów. Inicjatywę popierają wszyscy, łącznie z radnymi, więc do tego
można wykorzystać fundusz sołecki - zakładając, że cena metra chodnika z obrzeżami

to ok. 100 zł potrzeba 160 tys. na realizację.
Fundusz Byszew i Plichtowa to rocznie razem
40 tys. zł, z gminnym dofinansowaniem (zwanym potocznie turbodopalaczem) byłoby 80
tys. W dwa lata mógłby powstać chodnik. Super! Tylko, aby dostać dofinansowanie trzeba
było przeznaczyć jakieś pieniądze sołeckie na
projekt. Na zebraniu mieszkańców Plichtowa
postulowałem, abyśmy dorzucili się do projektu chodnika, natomiast wg Urzędu Gminy
nie można przeznaczyć na projekt pieniędzy
gminnych, bo droga jest… Powiatu. Szach-mat. Znowu. Zostawiam otwarte pytanie: co
zrobić, aby ten chodnik powstał?
Podsumowanie: planowanie popłaca
Jeśli któreś z sołectw zaplanowało inwestycję
w publiczną infrastrukturę, ma już projekt
i konsekwentnie dąży do jego realizacji, to od
Urzędu Gminy dostanie „podwójne doładowanie”. Pozostali mogą myśleć, jak zmienić
przeznaczenie środków sołeckich w 2017 roku
i przygotować dokumentację, aby skorzystać
z tego bonusu w 2018 roku.
Marcin Marszałek
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Druga latarnia „gratis”
Dlaczego do tematu wracam? Wójt Gminy
Nowosolna przedstawił koncepcję wspierania zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Tzw. zadania „inwestycyjne”, dot. oświetlenia placów i ulic, rozbudowy lub przebudowy
drogi, budowy chodnika i inne tego typu zadania, mogą dostać drugie tyle pieniędzy od
gminy, co przeznaczy sołectwo. Czyli jeśli
fundusz sołecki zdecyduje się przeznaczyć na
latarnię 4500 zł (koszt uśredniony), to drugą
latarnię wybuduje gmina.

Ograniczeniem jest ilość pieniędzy w funduszu sołeckim, dla przykładu jeśli sołectwo ma
do dyspozycji 20 tys. i przeznaczy wszystko na
remont drogi, to od Gminy dostanie nie więcej niż drugie 20 tys. Za 40 tys. można utwardzić jakieś 100-150 metrów drogi (w zależności od lokalnych warunków). To strasznie
mało… ale inwestycje można rozłożyć na lata
i co roku dodawać kolejne 150 metrów. Co
więcej, jeśli budowa jest w interesie dwóch
sołectw, to można połączyć siły i w ciągu roku
zbudować np. 300 metrów drogi.

AKTUALNOŚCI

À propos sołeckiej karczmy
W ubiegłym roku zwróciłem uwagę na bardzo
krótkowzroczne wykorzystywanie funduszy
sołeckich w naszej gminie, które służą często
do rozpoczęcia długotrwałych i kosztownych
wydatków (głównie dotyczyło to budowy lub
rozbudowy sołeckich budynków). Dyskusja,
która przetoczyła się po artykule utwierdziła
mnie w przekonaniu, że ogólnie mam rację,
ale... większość mieszkańców nie ma czasu
brać udziału w zebraniach wiejskich. O przeznaczeniu funduszu decydują Ci, którzy realnie dbają o to, co się dzieje w okolicy ich domu
i martwią się głównie o swoje potrzeby. I ja
ten wysiłek doceniam - w skali mikro trzeba
samodzielnie zadbać o ławeczkę, rów melioracyjny czy latarnię. Pozostałym życzę, aby
przestali narzekać na dziury w drodze i przyszli na zebranie, aby dostać wsparcie sąsiadów
i funduszu sołeckiego.

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…”
– GMINNE OBCHODY 98. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Tegoroczne gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Warszewika w Sanktuarium Maryjnym
w Skoszewach Starych. W uroczystym pochodzie wszyscy obecni udali się później na
miejscowy cmentarz pod zbiorową mogiłę
żołnierzy Armii „Łódź” poległych w czasie

Fot.: E. Szrajber

kampanii wrześniowej, gdzie wartę honorową pełnili strażacy z OSP w Skoszewach oraz
poczty sztandarowe gminnych szkół, gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych i Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Przy
zbiorowej mogile żołnierzy odegrany został
Hymn Narodowy wykonany przez Parafialną
Orkiestrę Dętą ze Starych Skoszew. Po uroczystym przemówieniu wygłoszonym przez

Wójta Gminy Nowosolna pana Piotra Szcześniaka, delegacje władz samorządowych,
szkół gminnych, organizacji pozarządowych,
zespołów śpiewaczych, ochotniczych straży
pożarnych a także mieszkańców gminy złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do budynku
pobliskiej szkoły na krótką patriotyczną lekcję
historii w wykonaniu koła teatralnego „Parawan” – uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach. Podczas części artystycznej można
było obejrzeć również wystawę przygotowaną przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Grupa Łódź”. Całość obchodów
zakończył poczęstunek - tradycyjny żur skoszewski przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich ze Starych Skoszew.

Fot.: Bożena Kosuda

Ewa Szrajber

NAJŁADNIEJ UDEKOROWANA CHOINKA
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Starych Skoszewach przystąpili do konkursu na „Najładniej udekorowaną choinkę” zorganizowanego przez Centrum Handlowe M1 w Łodzi. Polega on na najładniejszym,
najoryginalniejszym udekorowaniu styropianowej choinki dostarczonej do
szkoły przez Organizatora.
W konkursie wygra ta choinka i szkoła, na którą zagłosuje największa liczba
osób odwiedzających CH M1 w dniach od 03 do 18 grudnia 2016 roku .
Do konkursu Organizator wytypował, według tylko sobie znanego klucza,
9 łódzkich szkół podstawowych i SP im. W. Jagiełły w Starych Skoszewach.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo zaangażowali się w wykonanie
pięknych ozdób i wspólne ubieranie choinki, a „praca” ta dostarczyła wszystkim wiele radości. Nasza choinka, oznaczona numerem 3, może wygrać jedną
z następujących nagród:
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Nagroda I stopnia: profesjonalny, mobilny sprzęt nagłaśniający wraz z oświetleniem;
Nagroda II stopnia: profesjonalny projektor z ekranem;
Nagroda III stopnia: zestaw muzyczny Party Power Bass o dużej mocy muzycznej.
Po zakończeniu głosowania i rozstrzygnięciu konkursu CHOINKA zostanie
przewieziona do szkoły i będzie zdobić jej świetlicę.
Wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w powstanie zielonego drzewka
i trzymają za nie kciuki, życzymy powodzenia w głosowaniu!!!
Edward Krawczyk

Fot.: Archiwum Szkoły w Skoszewach

ŚWIĄTECZNY PREZENT

Wybrałam dla Was powieść Kristin Hannah
„Słowik” - lekturę, od której trudno się oderwać i którą czyta się na jednym oddechu,
mimo że jest dosyć obszerna. To znakomite
połączenie romansu, historii i przygody.
Inspiracją do napisania powieści były prawdziwe wydarzenia z życia Andrei de Jongh,
belgijskiej bojowniczki ruchu oporu, która pomagała w stworzeniu jednej z pierwszych dróg przerzutowych dla zestrzelonych
alianckich pilotów. Akcja toczy się w latach
1940-1945 w okupowanej przez hitlerowców
Francji. W książce nie ma bogato zdobionych
scen batalistycznych. Jest za to codzienne życie dwóch sióstr w wojennej rzeczywistości,
są skomplikowane relacje między nimi i ich
ojcem. Jest przemoc pomieszana z miłością.

Mamy więc pozornie banalną historię z prostym podziałem na bohaterkę „dobrą” i „złą”,
i jeszcze gorszego ojca. Tymczasem czytając
prawie 600-stronicową powieść, karta po karcie przekonujemy się, jak bardzo można się
mylić, oceniając kogokolwiek pochopnie. Bo
czy na szali zasług ważniejsze okaże się uratowanie 117 alianckich pilotów zestrzelonych
nad terytorium okupowanej Francji, czy życie garstki żydowskich dzieci. Czy lepsi są Ci,
którzy otwarcie i głośno sprzeciwiają się okupantom, czy może Ci, którzy samotnie, dzień
po dniu, po cichu i bez rozgłosu prowadzą
swoją wojnę. W powieści „Słowik” nawet
ojciec sióstr oraz niemiecki kapitan okazują
się być postaciami niejednoznacznymi i niepoddającymi się prostej ocenie. Bohaterowie
„Słowika” są ludźmi z krwi i kości – podejmują najważniejsze decyzje pod wpływem impulsu, popełniają błędy, których przyjdzie im
żałować do końca życia, zakochują się i nienawidzą. W niecodziennych okolicznościach
usiłują toczyć swoje codzienne życie.

na była czym innym niż dla nich. Kiedy się
skończyła, nie brałyśmy udziału w paradach,
nie dostawałyśmy medali. (…) W czasie wojny robiłyśmy to, co do nas należało, a gdy się
skończyła, pozbierałyśmy kawałki i zaczęłyśmy życie od nowa” – mówi jedna z bohaterek na podsumowanie książki. Kristin Hannah opowiedziała o wojnie widzianej oczami
kobiet i prowadzonej przez kobiety. To niezwykła mieszanka przyziemnej codzienności, w której trzeba walczyć o kawałek chleba dla córki, i heroicznej walki z okupantem.
Bez patetyzmu, wielkich słów i adnotacji historycznych.
Po uroczystej Wigilii i Świątecznym śniadaniu, po całej tej przedświątecznej gorącej
krzątaninie warto abyśmy znaleźli chwilę
spokoju, chwilę dla siebie, chwilę dla książki –
tej o której wspomniałam albo jakiejkolwiek
innej. I tego życzę wszystkim czytelnikom Na
Wzniesieniach.
Kasia Nenczak

„Opowiadanie historyjek to działka mężczyzn. (…) Kobiety żyją dalej. Dla nas ta woj-

ŚWIĄTECZNY PREZENT
W Gdańsku Wrzeszczu znany aktor,
co Heroda grał w jasełkach,
kupiony świąteczny prezent
zapakował do pudełka.
adres zaś napisał maczkiem,
opatrzył pocztowym znaczkiem,
jeszcze domek aż po komin przybrał
w maleńkie światełka.

Jack Haczyk
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Chcę Wam drodzy Czytelnicy „Na Wzniesieniach” zaproponować prezent ponadczasowy
i uniwersalny. Taki, który każdemu sprawi radość: książkę. Tak, tak - książkę.

Są też ludzie – podejmujący dobre lub złe decyzje, niezależnie od tego, po której stronie
zostali w tej wojnie postawieni.

ŚWIĘTA

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Czekamy na nie z niecierpliwością, ale im bliżej pierwszej gwiazdki, tym
bardziej radosne oczekiwanie zamienia się
w paniczną gonitwę myśli: co jeszcze muszę
zrobić, komu jeszcze kupić prezent? I jaki??

NIE TYLKO KARP
O WIGILIJNYCH STOŁACH NASZYCH PRZODKÓW
Wszystkie potrawy wigilijne mają swoją symbolikę. Ich liczba miała oznaczać
dostatek i obfitość jedzenia w przyszłym
roku, więc o różnorodność na stole dbali wszyscy. Ludowy zwyczaj głosił, że nie
powinno zabraknąć potraw z wody (ryby)
i z ziemi, a zatem z pola (kapusta, mak i potrawy z mąki, a zatem też opłatek), z ogrodu (śliwki, jabłka), z lasu (grzyby).
Najważniejsza na staropolskim stole była
właśnie ryba, gdyż jej znak rysowany na
piasku czy ścianach domów był ukrytym
hasłem, jakim posługiwali się chrześcijanie,
aby się wzajemnie rozpoznawać w czasach
prześladowań. Dlaczego właśnie ona, a nie
krzyż? Greckie słowo Ichtys (ryba) powstało przez zestawienie pierwszych liter wyrażenia: „Iesous Christom Theou Huios Soter” – Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawca.

w kuchni żydowskiej i właśnie zakonnej –
gdyż to zakonnicy jako pierwsi zakładali
stawy rybne. Od średniowiecza liczba dni
postnych była tak ogromna, a klasztorne
cele tak zimne, że trzeba było mnichom
dostarczyć konieczną porcję białka. Karp
był smaczną alternatywą wobec bobrzych
ogonów (dopuszczanych przez prawo kanoniczne w czasie postu, jako „rybia” część
zwierzęcia), których smak był podobno odrzucający. Prawdą jest jednak, że na wigilijnych stołach naszych przodków o wiele
częściej od karpia pojawiały się inne ryby
– przede wszystkim śledzie. Solone można było bez problemu transportować znad
morza, bez obawy o ich zepsucie. Często jadano też to, co udało się złowić: płocie, liny,
a jak się poszczęściło – szczupaki. Na stołach magnatów i szlachty pojawiły się łososie z rusztu i sandacze w galarecie.

również dziś nie może jej zabraknąć w innych rolach: farszu do pierożków lub duszonej z grochem czy grzybami. Wszakże
dary lasu: smażone kapelusze borowików
czy grzybki w barszczu, były równie koniecznym elementem wieczerzy.
Barszczyk czerwony, zgodnie z tradycją,
miał zapewnić długowieczność i nieprzemijającą urodę – gdy dziś porównamy to
przekonanie z danymi o krwiotwórczej roli
buraków, trzeba przyznać, że założenia naszych przodków nie były bezpodstawne.
Wśród wigilijnych słodkości nie mogło zabraknąć miodu i bakalii. Od najdawniejszych czasów miód symbolizował radość
i dostatek – a wszakże wiemy nie od dziś,
że słodki smak poprawia nastrój. Orzechy były drogie, więc uważano, że są godną ozdoba wigilijnego stołu. Ponadto panowało przekonanie, że to najlepszy lek na
ból zębów. Ziarna maku w ludowej symbolice oznaczały płodność, zatem na wigilijnych stołach nie mogło zabraknąć nie tylko makowców, ale także klusek i ciasteczek
z makiem – na zdrowie dla przyszłych rodziców. Brak maku na stole w przekonaniu
naszych pradziadów mógł być zapowiedzią
nieszczęścia.
Aby to wszystko razem nie zaszkodziło, nasi
przodkowie od dawna wierzyli w moc suszonych śliwek – czy to w kompocie, czy
w cieście. Jako symbol długowieczności
i zdrowia (co nie jest bezpodstawne w świetle dzisiejszych danych) musiały zaistnieć
w wigilijnym menu.

ŚWIĘTA
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Gdyby szczerze zweryfikować gusta naszych przodków, nie wszystko, co jedli na
co dzień, było bardzo zdrowe, jednak większość wigilijnych potraw broni się sama –
ich dobroczynne właściwości potwierdza
już nie tylko tradycja, ale też nauka.
Dlatego też ryba jako symbol chrześcijaństwa musiała pojawić się na każdym stole,
nawet u najbiedniejszych. I wbrew pozorom, nie był to zawsze karp. Chociaż do polskiego jadłospisu wprowadzili go cystersi
jeszcze w XII wieku, na stołach wigilijnych
karp pojawia się dopiero od kilkudziesięciu lat. W okresie PRL-u był po prostu najłatwiej osiągalny, więc siłą rzeczy zaistniała nowa tradycja. Wcześniej karp zaistniał

Ryby na talerzu pojawiały się w towarzystwie kapusty – od najdawniejszych czasów
docenianej ze względu na zdrowotne właściwości. I to w czasach, gdy nikt nie słyszał o tym, że proces kiszenia, jakiemu poddawana jest kapusta, jest bardzo korzystny
dla naszej flory bakteryjnej. Zgodnie z ludowym przekazem, zjedzenie kapusty w Wigilię miało być gwarancją witalności i oddalenia wszystkich chorób. Z tego też względu

Aleksandra Danowska

DAJ SIĘ ZNALEŹĆ!
Sposobów poszukiwania i zdobycia
pracy jest wiele.
Najbardziej popularny i skuteczny to
oczywiście „z polecenia”. Pracę można dostać również
z ogłoszenia w Internecie czy prasie, złożenie aplikacji w sekretariacie firmy lub przesyłanie CV drogą
elektroniczną. Po złożeniu CV zostaje czekanie, aż pracodawca zaprosi na spotkanie rekrutacyjne. Propozycję pracy można
otrzymać po, pozytywnie ocenionym, stażu
lub praktyce u danego pracodawcy.
Szczególnie w dobie przekształcania się
rynku pracy z rynku pracodawcy w rynek

poszukują. Oczywiście próbują ich pozyskać wśród znajomych, na targach pracy,
uczelniach, w szkołach zawodowych czy
w prasowych rubrykach „szukam pracy”.
Pracodawcy szukają pracowników również w Internecie, na portalach takich jak
praca.pl, gazetapraca.pl, Linked In, Golden
Line, XING, a nawet facebook czy tweeter.
Przeszło 2 mln osób w Polsce posiada konto
na Linked In i blisko 95 % rekruterów używa
tego portalu do poszukiwania pracowników.
W związku z tym, warto założyć swój pracowniczy profil zawodowy na portalach
społecznościowych czy zawodowych. Profil utworzony na portalu, to elektroniczna
informacja o właścicielu profilu. Na Linked
In, Golden Line czy praca.pl, zamieszcza się
informacje jak w regularnym CV (wykształ-

informacje i był prawidłowo uzupełniony.
Profil powinien być kompletny oraz zawierać rzetelne informacje oraz aktualne, oficjalne zdjęcie.
Należy również zadbać o szatę graficzną,
poprawność stylu i pisowni. Jeśli jest możliwość zamieszczenia logo organizacji lub
firm, z którymi się współpracowało, warto
to zrobić.
Opłaca się dokładnie poznać mechanizmy
funkcjonowania portalu, aby jak najlepiej
wykorzystać jego potencjał. Dzięki aktywnemu profilowi, można nie tylko „wpaść
w oko” nowemu pracodawcy, ale również
pozyskać ciekawe kontakty biznesowe, informacje branżowe z obszarów, które dotyczą naszej pracy, czy prowadzonej działalności gospodarczej.
Większość aktywności na portalach związanych z pracą dla pracownika jest bezpłatna.
Można więc zyskać dużo wiedzy bez ponoszenia kosztów. Trzeba tylko zainwestować
czas i zaangażowanie. Jeśli profil jest już założony, warto regularnie go odwiedzać, min.
co trzy dni, aby wiadomości, które będą do
nas kierowane, nie pozostawały zbyt długo
bez odpowiedzi. Warto ustawić sobie powiadomienie o otrzymaniu wiadomości na telefonie. Jeśli zależy nam na skróceniu dystansu komunikacyjnego można, bezpośrednio
na profilu zamieścić numer telefonu i adres
e-mail, lub skype.

Z uwagi na powyższe zmiany, pracodawcy, aby pozyskać do swoich organizacji odpowiednich pracowników aktywnie ich

cenie, doświadczenie, umiejętności, kompetencje, zainteresowania). Możemy „pokazać” swoich zawodowych znajomych,
zamieścić nazwy grup branżowych, do których dołączyliśmy. Można też opublikować
referencje od poprzedniego pracodawcy,
znajomego z pracy czy klienta.
Profile można tworzyć na wszystkich portalach, które dają taką możliwość. Warto jednak zadbać o to, aby każdy założony
i udostępniony profil, zawierał właściwe

Posiadanie konta nie daje gwarancji znalezienia pracy, ale pozwala nawiązać cenne
kontakty oraz daje możliwość wyznaczenia
nowej drogi zawodowej, czego w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczęcia
Nowego 2017 roku Państwu życzę.
Liza Stolarczyk
hrsolo@hrsolo.pl

KĄCIK HR		

pracownika. Pracodawcy coraz dotkliwiej
odczuwają brak rąk do pracy, coraz trudniej
znaleźć odpowiednio wykwalifikowanego
pracownika. Kompetentne osoby są doceniane przez pracodawców, u których aktualnie pracują i w związku z tym nie poszukują nowej pracy, nie odpowiadają więc na
publikowane oferty.
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Na profilu warto też umieścić gotowe standardowe CV, które pracodawca będzie mógł
pobrać przez jedno „kliknięcie”. Jeśli chcemy, aby nasz Internetowy profil był traktowany poważnie i wydał się interesujący dla
pracodawców, przygotujmy go rzetelnie
i poprawnie. Na bieżąco rozszerzajmy grono zawodowych kontaktów, zbierajmy referencje, pozyskujmy potwierdzenia kompetencji.

ZIMOWA LIGA SGN PIŁKI NOŻNEJ
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Nowosolna (SGN), Urząd Gminy Nowosolna i Szkoła Podstawowa w Lipinach zapraszają do udziału w rozgrywkach halowej ligi piłki
nożnej.
— rozgrywki rozpoczną się w styczniu 2017
i potrwają do końca zimy
— rozgrywki będą odbywać się w soboty po
południu w hali sportowej w Lipinach
— mecze rozgrywane będą w rundach,
w systemie każdy z każdym (1 mecz tygodniowo)
— planowany czas meczu 2x20 minut
— na boisku gra 5 osób (4 + bramkarz)
— minimalny skład drużyny to 6 pełnoletnich zawodników (maksymalnie 10), opłata
wpisowa do ligii 10 zł od zawodnika
— zawodnicy ubezpieczają się samodzielnie
— liga wstępnie planowana jest na 10 drużyn

Dodatkowe informacje sukcesywnie ukazywać się będą na fejsbuku (facebook.com/ZimowaLigaSGN)
Do rozgrywek mogą zgłaszać się drużyny
z gminy Nowosolna oraz spoza terenu gminy.W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji do ligi decyduje w pierwszej kolejności
liczba mieszkańców gminy Nowosolna w drużynie, następnie decyduje kolejność zgłoszeń.
Na początku stycznia 2017 zostanie opublikowany szczegółowy regulamin i harmonogram
rozgrywek.
Drużyny można zgłaszać e-mailowo do końca grudnia 2016 na adres biuro@sgn.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać:

— imię, nazwisko kapitana + dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)
— imię, nazwisko każdego zawodnika
— liczbę mieszkańców z gminy Nowosolna
w drużynie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmiany warunków działania Zimowej Ligi
SGN.
Zapraszamy wolontariuszy do pomocy przy
organizacji rozgrywek (pilnowanie przebiegu
rozgrywek, wykonywanie zdjęć i filmów, publikowanie informacji w imieniu organizatora,
wspieranie zawodników).
Marcin Marszałek
Łukasz Krawczyk

— nazwę drużyny

SPORT I REKREACJA		
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ZIMOWY SEN BIEGACZY
Grudzień to miesiąc, w którym wielu biegaczy planuje odpoczynek od sezonu pełnego
startów. To odpowiedni czas na zaplanowanie
przerwy w treningu, ponieważ nie istnieje organizm, który byłby w stanie znosić narastające obciążenie bez żadnego odpoczynku. To
też magiczna pora Świąt Bożego Narodzenia,
pełna radości i spokoju, kolorowa i pachnąca.
To właśnie w grudniu odbywa się wiele imprez biegowych, w których zawodnicy startują w czerwonych strojach, z długą siwą brodą,
niczym legendarny Święty Mikołaj, niosąc prezenty oraz organizując zbiórki dla osób, które
potrzebują pomocy w tym szczególnym czasie.
Mimo że pogoda nie sprzyja, biegaczom niestraszny jest mróz i śnieg pod stopami.
Już na początku grudnia w Łodzi organizowany jest Łódzki Bieg Mikołajów. Impreza pod
patronatem Prezydent Miasta Łodzi, Pani
Hanny Zdanowskiej, odbędzie się w tym roku
po raz pierwszy. Trasa biegu wiedzie przez Las
Łagiewnicki. Na zawodników czekać będą
dwa dystanse, 10,5 oraz 21 kilometrów. Każdy z uczestników otrzyma w pakiecie koszulkę

techniczną, która swoim wyglądem przypomina strój Świętego Mikołaja. Podczas wydarzenia wolontariusze Fundacji Pomocy Dzieciom
„Kolorowy Świat” przeprowadzą zbiórkę słodyczy, które później trafią do ich podopiecznych. Dla biegaczy, którzy chcą sprawdzić się
w zimowych, ekstremalnych warunkach, pole-

boją się pokonywania własnych słabości, walki
z przeszkodami, zmagania się z zamarzającą
wodą i błotem. Koniec roku nie może obyć się
bez Biegu Sylwestrowego. Ostatni bieg w 2016
roku odbywa się w Lesie Łagiewnickim, na odcinku 10 kilometrów. Wizytówką wydarzenia
są zawodnicy, którzy startują w kolorowych
przebraniach.
Jak widać, imprez w tym okresie nie brakuje
i biegacze nie zapadają w sen zimowy! Wszystkim osobom, zarówno tym biegającym, jak
i tym, którzy wolą spędzać wolny czas w inny
sposób, życzę, żeby ten najpiękniejszy w roku
czas był pełen radości i miłości wśród bliskich.
Żeby w tym szczególnym okresie nikt z Was
nie był sam, a wszelkie problemy i troski odeszły razem z magią Świąt Bożego Narodzenia.

cam drugą edycję Bitwy o Łódź, która organizowana jest w kompleksie Stacji Nowa Gdynia,
na granicy Łodzi oraz Zgierza. Do pokonania
jest 10-kilometrowa trasa, pełna wymagających przeszkód. To propozycja dla osób, które mimo surowych, zimowych warunków, nie

Wesołych Świąt!
Bartosz Roszewski

MOTO-MIKOŁAJE
Już tradycyjnie, czwartego grudnia członkowie naszej nowosolniackiej grupy MOTOBIKER, udzielili wsparcia dzieciom
w potrzebie. Pogoda nie była raczej filmowa, niemniej siedem maszyn z załogami
dzielnie reprezentowało nasz Team. Tym
razem odwiedziliśmy Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Krokusowej. Po krótkiej
konsultacji z kierownictwem pogotowia zamiast słodyczy zawieźliśmy dzieciom dwie
Trambambule – czyli stoły „piłkarzyków”.
Miło było widzieć uśmiechy na twarzach
dziewczyn i chłopaków i ich przejęcie podczas rozpakowywania podarunków. Serdecznie dzięki za moto-datki.

To zimowe wydarzenie zamknęło dla nas
tegoroczny sezon. A był to sezon udany.
Nasze koleżanki i koledzy byli w Alpach,
Salzburgu, Grossglokner, nad włoskim jeziorem Garda i szwedzkim Vattern. Byliśmy na Teneryfie - gdzie z wulkanicznych
szczytów Santiago del Taide można poczuć
bryzę oceanu.
Moto-Fani , życzę Wam w przyszłym roku
równie udanych wrażeń i bezpiecznych powrotów, no i spotykamy się wiosną na torze
– doskonaląc umiejętności.
Jakub Sikorski

POST SCRIPTUM
Niestety kolegi Radka nie ma już wśród nas……………………..
Wspominając go, cieszmy się każdą chwilą, każdym przejechanym kilometrem,
każdym kończącym się dniem.
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Fot.: J. Sikorski

Dzielnicowy gminy Nowosolna dyżur w każdy
wtorek w godz. 10:00 -14:00 w GPCKiE
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

