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Od redakcji…

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer biuletynu “Za jednym STERem...”. Cieszymy się ze wszystkich pozytywnych głosów, 
które docierają do nas. Dobry odbiór biuletynu jest dla nas niezwykle ważny. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag                                 
i komentarzy. Po tym jak szybko rozchodzi się wersja drukowana biuletynu oraz jak często pobierana jest wersja elektroniczna 
pisma (ostatni numer ponad 350 razy), widać potrzebę wydawania takiego periodyku, a to mobilizuje nas do pracy nad kolejnymi 
numerami. Cieszymy się, że przychodzi do nas coraz więcej tekstów! Przy tym, jak i przy poprzednim numerze musieliśmy – 
niestety – wybierać materiał, tak by każdy znalazł coś dla siebie! I tak dowiemy się, o tym co kształtowało nasze tereny, o tym 
jak przedsiębiorczości uczy się młodzież, ale i o szykowanym przez nas naborze wniosków na działania PROW “Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco przedstawiamy Państwu zaproszenia na rozmaite wydarzenia 
kulturalne, sportowe itp., które mają miejsce na terenie naszych gmin! W wakacje będziemy szczególnie zwracali uwagę na 
publikacje atrakcji dla naszych najmłodszych czytelników! Tak więc zapraszamy do działu aktualności na naszej stronie!

Ponownie zapraszamy Państwa do współpracy! Jeśli wiecie o czymś niezwykłym co dzieje się na terenie naszych gmin, znacie 
ciekawe a mało znane miejsce, pieczecie ciasto lub przygotowujecie potrawę, jakiej inni nie znają lub chcecie opowiedzieć nam 
nieco o przeszłości naszych terenów, zapraszamy na nasze łamy!

Czekamy na Wasze teksty i zdjęcia.

Można je przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lgd-ster.pl
Inna droga to wysłanie pocztą lub osobiste dostarczenie materiałów nagranych na nośnik CD bądź DVD na adres:

Stowarzyszenie LGD STER
ul. Rokicińska 125 lok. 26

95-020 Andrespol

(W przypadku wysyłki pocztowej prosimy dopisać na kopercie hasło: „Biuletyn”)

Życzymy przyjemnej lektury!

Teksty nie podpisane pochodzą od redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, korekt redakcyjnych i skrótów 
w nadsyłanych tekstach. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.
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Projekty	Wiśniowej...	z	LGD	STER	u	boku!

W tym roku szkolnym uczniowie z 
Gimnazjum w Wiśniowej Górze biorą 
udział w projekcie pod hasłem: „Rozwój 
zainteresowań uczniów gimnazjum drogą 
do kariery”. W ramach realizacji tego 
projektu dwie grupy z klasy Ie nawiązały 
współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „STER”, które zrzesza 
gminy Andrespol, Brójce, Rokiciny i 
Nowosolna.

W ramach współpracy uczniowie 
zapoznali się ze strategią działań 
stowarzyszenia, promowali logo LGD 
podczas dwóch konkursów oraz 
pomagali w rozdawaniu biuletynów 
„Za jednym STERem...”. LGD „STER” 
ufunduje nagrody dla zwycięzców 
konkursów. Zwycięzcy 
w konkursie związanym 
z projektem „Sekrety 
kuchni – tradycja czy 
nowoczesność”, w którym 
biorą udział uczniowie 
klas pierwszych naszego 
gimnazjum, otrzymają 
książki kucharskie.  Dzięki 
nim z pewnością zadziwią 
nas jeszcze niejedną 
potrawą. Natomiast 
uczniowie trzecich klas 
szkoły podstawowej 
zawalczą o maskotki 
– pluszowe zwierzaki, 
które mogą wygrać dzięki 
pracom plastycznym 
przygotowywanym w 
ramach projektu „Bezpańskie zwierzęta 
– jak możemy im pomóc?”.

Oprócz tego, nasza szkoła 
– we współpracy z LGD „STER” –  
przeprowadziła konkurs pod hasłem: 
„Razem możemy więcej...”  dla uczniów 
z gimnazjów w czterech gminach: 
Andrespol, Brójce, Nowosolna i 
Rokiciny. Jego  celem było zapoznanie 
młodych mieszkańców tych gmin ze 
strategią rozwoju LGD „STER”, a 
także projektowanie własnych działań. 
Uczniowie mieli okazję się przekonać, 
że prawdziwa siła tkwi we wspólnym 
działaniu. W finałowym starciu, po 
przejściu  eliminacji szkolnych, wzięły 
udział 6-osobowe zespoły. Było o co 

walczyć, do wygrania były atrakcyjne 
nagrody – zarówno dla szkół, jak i 
indywidualne. Jak się okazało, byliśmy 
tu pionierami – nikt takiego konkursu 
jeszcze nie organizował! Potwierdził 
to Pan Michał Kosmowski – Naczelnik 
Wydziału Wdrażania Departamentu 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
który zasiadł w jury konkursu. Wygrała 
drużyna Gimnazjum w Wiączyniu 
Dolnym (Gm. Nowosolna) – szkoła 
w nagrodę otrzymała komputer typu 
netbook. Miejsce drugie zajęła drużyna z 
Gimnazjum w Wiśniowej Górze, nagrodą 
dla szkoły był tablet. Ex equo na miejscu 
trzecim uplasowały się reprezentacje 

Gimnazjum w Popielawach i Gimnazjum 
z Kurowic – szkoły te mogą się 
cieszyć nowoczesnymi urządzeniami 
wielofunkcyjnymi (skaner, fax, drukarka, 
kopiarka), pracującymi w technologii 
laserowej! Zawodnicy indywidualnie 
otrzymali ponadto pamięci flash 16 GB 
o wysokim standardzie bezpieczeństwa 
danych. Dodatkowo drużyna zwycięska 
otrzymała odtwarzacze multimedialne 
ufundowane przez Urząd Marszałkowski 
w Łodzi. 

Działania związane z projektem 
„Sekrety kuchni – tradycja czy 
nowoczesność” także ruszyły pełną 
parą. 18 kwietnia odbyła się wycieczka 
do Grodziska na VI Wystawę Stołów 

Wielkanocnych. Wystawę zaszczyciło 
wielu znamienitych gości, m. in. starosta 
powiatu. Po tradycyjnym poświęceniu 
pokarmów miała miejsce oczekiwana 
przez wszystkich degustacja, chociaż 
wystawa była wspaniałą ucztą nie 
tylko dla podniebienia, ale i dla oka. 
Uczniowie mogli też zobaczyć pokazy 
pieśni, tańców i ludowych obrzędów 
wielkanocnych przygotowane m. in. 
przez zespół „Tęcza” z Domu Kultury w 
Wiśniowej Górze.

W ramach realizacji projektu 
uczniowie przeprowadzili także rozmowy 
na temat zdrowego sposobu odżywania 
z panią Małgorzatą Lis, nauczycielką 
z Gimnazjum w Wiśniowej Górze, 

która od kilku lat prowadzi 
zajęcia z zakresu edukacji 
zdrowotnej. Odwiedzili 
również Koło Gospodyń 
Wiejskich w Andrespolu. 
Przewodnicząca koła, 
pani Wiesława Otto, 
przekazała uczniom wiele 
ciekawych informacji na 
temat potraw regionalnych 
oraz rodzajów miodu, 
sposobów wypiekania 
chleba. W najbliższych 
dniach planowane jest 
wspólne pieczenie chleba, 
które ma być zwieńczone 
poczęstunkiem. Druga 
grupa projektowa, 
„Bezpańskie zwierzęta – jak 

możemy im pomóc?”, planuje wyjazd 
do schroniska oraz rozmowy w sprawie 
bezpańskich psów w naszej gminie. 

Uczniowie wykazują wielkie 
zaangażowanie w realizację projektów, 
na pewno nie zabraknie też chętnych 
do wzięcia udziału w zapowiadanych 
konkursach. Projekty i konkursy pokazują, 
że młodzi ludzie chcą być aktywni, 
pragną rozwijać swoje zainteresowania. 
Wystarczy tylko pokazać nam drogę.

Agata Kubryn, Anna Wachowiec

dziennikarki „Expressu Wagarowicza” 
gazetki szkolnej Gimnazjum                  

w Wiśniowej Górze
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Eko	i	leśnie	z	samorządem...	czyli	majówka	
w	Nowosolnej!

Piękna pogoda i radosna atmosfera 
towarzyszyły mieszkańcom gminy 
Nowosolna oraz przybyłym do Plichtowa 
gościom podczas Eko-Leśnej XIII 
Majówki Samorządowej, która odbyła 
się 27 maja 2012 r. w Gminno Parkowym 
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
na terenie Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 

Oprócz 22-lecia istnienia samorządu 
lokalnego i obchodzonego dokładnie 
w dniu 27 maja Dniu Samorządowca, 
świętowano również Dzień Matki i Dzień 
Dziecka. 

Majówka odbyła się po raz drugi na 
terenie Gminno Parkowego Centrum 
Kultury i Ekologii w Plichtowie, ale po raz 
pierwszy odbyła się jako EKO-LEŚNA 
Majówka Samorządowa, bowiem do 
organizacji Majówki, obok Dyrekcji Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
włączyło się Nadleśnictwo Brzeziny z/s w 
Kaletniku oraz Leśnictwo Miejskie w Łodzi. 
Oprócz eko-leśnego stoiska edukacyjno-
promocyjnego, przygotowanego 
przez współorganizatorów, były też 
inne leśne atrakcje: koncert Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy z 
Świnic Warckich, pieczone dziki i bigos 
myśliwski.

Aura była wyjątkowo łaskawa. 
Piękne, bezchmurne niebo sprzyjało 
dobrej zabawie, a różnorodność atrakcji 

sprawiła, że każdy mógł znaleźć dla 
siebie coś interesującego – począwszy od 
atrakcji sportowych, poprzez artystyczne 
aż po kulinarne. Zarówno rodzice, jak i 
dzieci – wszyscy mieli doskonałą okazję 
świętowania minionego Dnia Matki i 
zbliżającego się Dnia Dziecka.

O godz. 12 w Sanktuarium Maryjnym 
w Starych Skoszewach odbyła się Msza 
Święta w intencji samorządu lokalnego, 
dla uczczenia 22 rocznicy pierwszych 
wyborów samorządowych w III 
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły 
się dokładnie w dniu 27 maja 1990 roku.

Również o godz. 12 wystartowali 
uczestnicy XIII Biegu Żołnierskiego. 
O Puchar Ministra Obrony Narodowej 
walczyło 151 zawodników z 10 szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

W Kategorii Open wystartowało 
6 mężczyzn i 3 kobiety. Natomiast w 
kategorii dzieci do lat 6-ciu wzięło udział 
7-ro dzieci. Łącznie w biegu wzięło udział 
167 osób. Puchar zdobyło Gimnazjum w 
Kurowicach.

Zwolennicy gry w BULE mogli 
się sprawdzić podczas X Otwartych 
Mistrzostw Gminy Nowosolna o Puchar 
Wójta Gminy Nowosolna i konkursie 
rodzinnym, zorganizowanych i  
przeprowadzonych przez UPKS BULA w 
Kalonce.

W sali wewnątrz budynku GPCKiE 

Leśnictwo Miejskie w Łodzi, 
Nadleśnictwo Brzeziny i Park 
Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich przygotowali  
eko-leśne stoiska promocyjno-
edukacyjne. Stoiska promocyjne 
i informacyjne prezentowali 
również Stowarzyszenie LGD 
STER, Gmina Nowosolna, 
Wojsko Polskie oraz sponsorzy 
Majówki. Można było również  
podziwiać wystawę ceramiki 
artystycznej – p. Anny Zabelskiej 
oraz malarską o tematyce 
„Park Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich pędzlem malarza”, 
autorstwa malarek z koła 
malarskiego działającego przy 
GPCKiE w Plichtowie.

Po godzinie 13  na 
scenie rozpoczęła się część 

artystyczna. Po uroczystym wręczeniu 
nagród i Pucharu MON uczestnikom 
biegu żołnierskiego przez Wójta 
gminy Nowosolna oraz płk. Janusza 
Sawickiego z Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Łodzi i mjr. Macieja 
Kwiatkowskiego z Wojewódzkiej 
Komendy Uzupełnień, o godz. 15.00 
nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie 
imprezy. Pani Renata Niedzielska – 
Dyrektor GPCKiE w Plichtowie powitała 
gości, współorganizatorów, sponsorów, 
mieszkańców oraz wszystkich, którzy 
skorzystali z zaproszenia i zaprosiła do 
dalszej, wspólnej zabawy. Na powitanie 
Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
Hubertusy z Świnic Warckich na 
rogach myśliwskich odegrał powitalny  
hymn myśliwski. Okolicznościowe 
przemówienia wraz z Panem Tomaszem 
Bystrońskim – Wójtem Gminy Nowosolna 
wygłosiło kilku honorowych gości. 
Po gromkich brawach dla kolejnych 
mówców, przyszedł czas na brawa 
dla artystów, którzy kolejno umilali 
publiczności majówkowy czas.

Na placu wokół budynku GPCKiE w 
Plichtowie czekało jeszcze wiele innych 
atrakcji: widowiskowy pokaz sztuki 
toczenia na kole garncarskim, gdzie każdy 
miał możliwość wykonania własnoręcznie 

4

LGD

Andrespol • Brójce • Nowosolna • Rokiciny
Za jednym STERem...

Atrakcji w Plichtowie nie było końca...



z gliny naczynia ceramicznego, plac 
zabaw, malowanie buziek, animacje w 
stylu „Bardzo dziki zachód” – kowbojka, 
meksykanin, śmieszny Indianin i kowboj, 
pokaz walki rycerskiej średniowieczną, 
białą bronią przez Grupę Rekonstrukcji 
Historycznych, szczudlarze, oraz 
kramarze z watą cukrową i balonami. 

Przepyszną  grochówkę strażacką 

przygotowali wspólnie druhowie i 
druhny z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipinach, za co składamy im 
serdeczne podziękowania. Największą 
atrakcją kulinarną był bigos myśliwski 
i pieczony dzik. Dziękujemy paniom z 
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich 
za pomoc przy organizacji „leśnego” 
poczęstunku. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji Eko-Leśnej 

XIII Majówki Samorządowej 2012 
– współorganizatorom, sponsorom, 
organizacjom pozarządowym, artystom i 
tym, którzy z niej skorzystali serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za rok, jak 
zwykle w ostatnią niedzielę maja.

Gminno Parkowe Centrum Kultury
 i Ekologii w Plichtowie
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8 maja 2012 r. w ramach innowacyjnego 
projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Rozwój zainteresowań 
uczniów gimnazjum drogą do kariery 
– odbył się wyjazd do Warszawy. 37 
gimnazjalistów z Kurowic uczestniczyło 
w zajęciach Młodzieżowej Akademii 
Przedsiębiorczości, które zostały 
zorganizowane w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Warszawie.

Czego dotyczą Młodzieżowe 
Akademie  Przedsiębiorczości?  
Najlepszą odpowiedzią jest poniższe 
stwierdzenie, które stanowi esencję 
stosowanego podejścia, wyrażoną w 
planowanym do osiągnięcia celu:

„Uczestnicy mają przekonanie, że 
przedsiębiorczość może przynieść 
korzyści im samym i otoczeniu, a postawa 
przedsiębiorcza jest dla nich dostępna, 
ponieważ jest sposobem myślenia i 
działania, który można realizować w 
różnych sferach.”

Sesje przedsiębiorczości kierowane są 
do młodzieży, która musi dostać konkretny  
i docierający  na różnych poziomach 
percepcji przekaz, przemawiający 
przede wszystkim do wyobraźni. Dlatego 
ważną częścią zajęć jest prezentacja 
wybitnych jednostek, które osiągnęły 
dzięki odwadze, przedsiębiorczemu 
myśleniu i własnej determinacji sukces 
w życiu zawodowym. W tym kontekście 
prowadzący zajęcia zwracają uwagę 
na główne determinanty i czynniki 
sukcesu w przedsiębiorczym działaniu, 
wspierając zajęcia zastosowaniem 
metod aktywizujących uczniów w postaci 
burzy mózgów i dyskusji.

Podczas zajęć uczniowie mają 
również okazję na rozpoznanie własnych 
potencjałów, wykonując ciekawe 
ćwiczenia indywidualne. Etap ten jest 
ważny w kontekście tego, że młodzież 
w tym wieku ma często problemy z 
rozpoznaniem własnym mocnych stron 
i tego, co stanowi tak naprawdę jej siłę 
przetargową. Zajęcia mają za zadanie 
budować pierwszy krok do szerokiego  
myślenia o możliwościach działań w 
różnych sferach życia oraz budować 
świadomość  szeroko rozumianych 
zasad i wartości życiowych.

Najważniejszym i cieszącym się 
największym zainteresowaniem 
elementem zajęć podczas Młodzieżowej 
Akademii Przedsiębiorczości  są 
ćwiczenia grupowe, w czasie których 
uczniowie, podzieleni w grupy, mogą 

ćwiczyć przedsiębiorczość w praktyce 
(ćwiczenie – projekt Wyspa). Jest to 
nie tylko okazja do pracy zespołowej, 
ale także sposobność argumentowania, 
obrony własnego zdania, twórczej krytyki 
i trening kreatywności.

Podsumowaniem sesji są ćwiczenia 
zespołowe z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, określające korzyści 
z bycia przedsiębiorczym dla samych 
uczniów, jak i otoczenia, w jakim 
funkcjonują.

Monika Biernacka, Justyna Drzazga, 
Ewa Patora, Teresa Stawiana

Gimnazjum Kurowice

W Akademii przedsiębiorczości

Przedsiębiorcza	młodzież...	z	Kurowic!



W strategii LGD STER, w rozdziale 
opisującym warunki geograficzne 
możemy przeczytać krótką notkę:

„Zasadnicza rzeźba terenów ma 
charakter polodowcowy. Decydujące dla 
powstania współczesnej rzeźby terenu 
było zlodowacenie środkowopolskie, 
które pokryło obszar płaszczem osadów 
czwartorzędowych. Na obszarze gmin: 
Andrespol, Brójce i Rokiciny przeważa 
rzeźba płasko-równinna, a teren 
jest stosunkowo mało urozmaicony 
konfiguracyjnie i wysokościowo. Gmina 

Rokiciny położona jest na równinie 
Koluszkowskiej stanowiącej swoisty 
„półwysep” Wyżyny Łódzkiej. Pod 
względem morfologicznym stanowi 
lekko pofalowaną równinę wyniesioną 
średnio 180-220 m n.p.m. Najwyższe 
wysokości ok. 230 m n.p.m. występują 
w rejonie Justynowa-Janówki, najniższe 
w dolinie Miazgi w rejonie Kotlin (ok. 190  
m n.p.m.) oraz na wschód od Popielaw 
(180,5 m n.p.m.). Osiągane tu wysokości 
względne na obszarze tych trzech gmin 
pozwalają na stwierdzenie, że jest to 
obszar prawie płaski”.

Aż chciałoby się dodać „płaski – czyli 
nudny”, a tymczasem nuda ta jest tylko 
pozorna, jeżeli zagłębimy się na chwilę 
w przyczyny powstania tego krajobrazu 
i ich niewidoczne na pierwszy rzut oka 
konsekwencje.

Nad nami 3000 m lodu
Każdej zimy co bardziej niecierpliwi 

mieszkańcy zastanawiają się czy i kiedy 
ona się skończy. Być może mają w pamięci 
zatrważające nauki ze szkoły średniej 
o zlodowaceniach, czyli glacjałach 

poprzedniego okresu geologicznego 
zwanego plejstocenem. Mniej więcej w 
połowie tego okresu, ok. 240 000 lat temu 
(J. Jania, 1996) stało się tak, że pewnej 
zimy spadł wyjątkowo obfity śnieg i latem 
nie stopniał. W rok później sytuacja się 
powtórzyła i doszło do zlodowacenia 
zwanego południowopolskim. Tworzący 
się w ten sposób lądolód wtargnął na 
teren niemal całej współczesnej Polski. 
Oparł się o nasze góry, które obdarzył 
alpejskimi lodowcami, słynną Ślężę 
k. Wrocławia pozostawił nunatakiem, 
a teren naszego LGD odizolował od 
reszty świata pokrywą lodu sięgającą 

nawet 3000 m (J. Jania, 1996); nawet 
jeżeli to oszacowanie podzielimy przez 
3, żeby odebrać całej sytuacji nieco 
dramatyzmu, i tak pozostaje 1000 m lodu 
nad nami. To wówczas lodowiec zmienił 
starsze podłoże (to utworzone główne 
w mezozoiku – jurze) i naniósł nowy 
materiał, głownie wydarty Półwyspowi 
Skandynawskiemu, skąd pochodził.

Przez chwilę (kilka tysięcy lat zwane 
interglacjałem mazowieckim) było nawet 
cieplej, lodowiec się cofnął, ale tylko 

po to, by wrócić i dokonać kluczowych 
zmian w rzeźbie naszego terenu. Znowu 
przyszła mroźniejsza zima, większe 
opady śniegu i zza północnego horyzontu 
zaczęło wyglądać niebieskoszare 
cielsko lądolodu. Tym razem nazwano 
go zlodowaceniem środkowopolskim. I 
kiedy już był na wysokości Łodzi (Stoki) 
– zatrzymało się – wypuszczając dwa 
loby dalej na południe: tzw. lob Widawki 
i lob Rawki. 

A na nasz teren już nie dotarł. Musiało 
wyglądać to jak rozległa dolina otoczona 
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Wzgórza w okolicy Plichtowa

Twórczy	lód...



dookoła lodem. Lądolód jednak bardzo 
intensywnie zmieniał okoliczny krajobraz 
– stworzył wyraźne wypiętrzenie – 
północny stok tzw. Wyżyny Łódzkiej (w 
naszej Strategii zwanej mezoregionem 
Wzniesień Łódzkich), Wysoczyznę 
Rawską, dynamiczną rzeźbę obecnego 
Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkim. Dynamika tej rzeźby, tak 
malownicza, gdy tylko wybierzemy się 
do sąsiednich gmin na północ, wynika z 
akumulacyjnej (budującej) działalności 
zatrzymanego tu lądolodu (M. 
Klimaszewski, 1994). Ale i ten lądolód 
dokonał swych dni. Topniejące z niego 
wody odpływały na południe, budując 
nasz „płaski” krajobraz i przynosząc nam 
grube serie piasków i żwirów, tworząc 
w ten sposób równinę nachyloną lekko 
na południe. Równinę tę eksperci – 
geomorfologowie nazywają „obszarem 
zasypania glacifluwialnego”. Dla nas jest 
ona codziennym widokiem za oknem.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie: 
co zatrzymało lądolód u bram naszego 
terenu? Złożyły się na to dwa elementy: 
mniejsze „dostawy” śniegu na północy i 
kształt starszego podłoża. W mezozoiku 
było ono niecką, jednak w trzeciorzędzie 
stanowiło już wypiętrzenie i to nie 
banalne, skoro zatrzymało pochód 
lądolodu, który Lobem Widawki dotarł 
ok. 30 km przed Częstochowę... Tu 
warto uruchomić wyobraźnię – gdyby 
nie zlodowacenie środkowopolskie, to 
tajemnicze starsze podłoże mogłoby 
dziś wyglądać na naszym terenie np. 
jak współczesna Wyżyna Krakowsko-
Częstochowska. Trochę żal...

Lądolód odwiedzał tereny Polski 
jeszcze kilkukrotnie, ale zatrzymywał 
się o wiele dalej na północ i nie 
miał już tak kluczowego wpływu na 
otaczający nas krajobraz. Spowodował 
natomiast powstanie najbliższego nam, 
najwyższego wzniesienia na północy – 
Wzgórz Dylewskich k. Ostródy (312 m n. 
p. m.)

Wielki dział
Dokąd spływa deszcz, który spadł 

wczoraj po południu? To zależy. 
Jeżeli padał akurat na ul. Rokicińskiej 
w Andrespolu, ale bliżej przejazdu 

kolejowego, to popłynął prawdopodobnie 
do Odry, ale wystarczy, że padało bliżej 
Urzędu Gminy – to popłynął do Wisły. Tak 
się stało, że na naszym płaskim terenie 
przebiega dział wodny pierwszego rzędu, 
czyli taki, który rozdziela dwa główne 
dorzecza ww. rzek. „Prawdopodobnie”, 
bo działy wodne na terenach nizinnych 
są znacznie bardziej nieobliczalne, niż 
te wyraźne, w górach (A. Byczkowski, 
1996). 

Po pierwsze wcale nie jest pewne, 
gdzie dokładnie jest dział, bo wypukłości 
terenu są tak subtelne, że dział ten 
równie dobrze może przebiegać przez 
dawny Andrzejów (między przejazdami 
kolejowymi). Na pewno jeszcze gdzieś w 
okolicach Nowosolnej. Proszę sprawdzić 
podczas spacerów.

Po drugie, wspomniany wcześniej 
lądolód pozostawił w podłożu materiał 
o różnej przepuszczalności i różnym 
ułożeniu. To ułożenie warstw poniżej 
decyduje do którego dorzecza tak 
naprawdę spłyną wody opadowe. Należy 
tu zaznaczyć, że podczas spaceru 
będziemy szukać powierzchniowego 
działu wodnego, podczas gdy podziemny 
– wynikający z budowy warstwowej 
podłoża i tamtejszych nachyleń, może 
być odchylony od powierzchniowego 
nawet o kilometry (A. Byczkowski, 1996).

I to nic w porównaniu ze zmianami 
w działach wodnych wprowadzonymi 
przez człowieka. Antropopresja, 
zawsze bardzo widoczna w stosunkach 
wodnych, powoduje zmiany w działach 
wodnych w niemal nieograniczonym 
zakresie. Są to zmiany najczęściej 
lokalne (np. budowa kanalizacji z tzw. 
odprowadzeniem burzowym, gdzie 
poprzez zastosowanie przepompowni 
woda deszczowa jest odprowadzana z 
pominięciem naturalnych działów), aż 
po tak spektakularne „przerzuty wody” 
jak rurociąg Bronisławów – Łódź, liczący 
ponad 40 km.

Gdzie rzeki?
Po sąsiedzku jest LGD MROGA – 

ma w nazwie piękną rzekę o wyżynnym 
charakterze w górnym odcinku: duże 
wcięcia doliny, kręte koryto, znaczne 

spadki, dobre zasilanie wodami 
podziemnymi. A my? STER w nazwie, 
a wody jak na lekarstwo. Główną rzeką 
naszego terenu jest oczywiście Miazga. 
Wypływa z tzw. węzła hydrograficznego 
w okolicach Nowosolnej i Moskulik. Z 
tego samego węzła wypływają dopływy 
Bzury, Warty i Pilicy. Pozostałe cieki na 
naszym terenie mają charakter okresowy, 
a nawet epizodyczny. 

Skąd  ta hydrologiczna niesprawiedliwość? 
Oczywiście przez wspomniany lądolód, 
a dokładnie przez to, że zatrzymał się i 
topił, i nanosił również wyżej wspominane 
piaski i żwiry. Te okazały się podłożem tak 
przepuszczalnym dla wód opadowych, że 
wody te szybciej wnikają do głębszych 
warstw niż spływają. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że przez ten sam lądolód 
nasza Miazga jest najstarszą rzeką w okolicy. 
Ona istniała już wtedy, gdy wszelkie Mrogi 
i Bzury były jeszcze wodami nieznanego 
przeznaczenia, kotłującymi się pod 
lądolodem.

Dobra przepuszczalność podłoża 
ma oczywiście swoje zalety. Np. 
w kranach mieszkańców Gminy 
Andrespol „źródłem wody są zasoby 
wód podziemnych (poziomu jurajskiego 
i czwartorzędowego), ujmowanych 
za pomocą studni głębinowych, 
zlokalizowanych na terenie gminy” 
(Gminny program ochrony środowiska 
dla Gminy Andrespol, 2005). Ten sam 
deszcz, który spływa dynamicznymi 
rzekami północnych stoków Wyżyny 
Łódzkiej, na naszym terenie wnika 
spokojnie w podłoże. Zasila w ten 
sposób głębsze pokłady, oczyszcza 
się naturalnie (może przyjmuje nieco 
za dużo żelaza, ale to typowe w takich 
warunkach geologicznych), daje ująć 
się w system wodociągowy i w efekcie 
pojawia się w naszym codziennym życiu, 
w przysłowiowej szklance herbaty, czy 
przedpołudniowej kawie. 

Takich właśnie chwil na kawę, herbatę 
i spacery po działach wodnych życzę 
cierpliwym Czytelnikom, którzy dotrwali z 
lekturą do tego miejsca.

Miłosława Hyży
Członek Rady Stowarzyszenia LGD 

STER, geograf – hydrolog
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Wysportowani,	zdrowi...	w	Rokicinach!

Sport jest nieodzownym elementem 
życia wielu osób. Jest dziedziną życia 
społeczności lokalnej, którą trzeba 
zorganizować, zagospodarować i 
wspierać.

Sport uczy istotnych wartości i 
umiejętności życiowych: pewności siebie, 
pracy w zespole, poczucia wspólnoty, 
dyscypliny i szacunku, i zasad fair play. 
Samorząd gminy Rokiciny, dostrzegając 
to, postanowił postawić na sport oraz 
na stworzenie warunków i możliwości 
rozwijania i propagowania aktywnego 
spędzania czasu wśród mieszkańców 
gminy.

Przede wszystkim podjęto starania 
mające na celu stworzenie bazy 
sportowej, czego efektem było otwarcie 
pierwszego boiska „Orlik” w Łaznowie. 
Wydarzenie to miało miejsce 25 kwietnia 
2012 r.

Wśród zaproszonych gości był 
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Pan Marek Mazur, który 
pierwszym golem ochrzcił orlikowi 
bramkę. Pozostali zaproszeni również 
nie dali plamy, pokonując młodego 
bramkarza; wśród nich celnymi 
strzałami mogli pochwalić się: Dyrektor 
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi Pan Ryszard Kaliński, Członek 
Zarządu Powiatu Pan Andrzej Wodziński, 
Prezes Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Piotrkowie Tryb. Pan Stanisław 
Sipa.

Boisko od początku jego budowy 
budziło ogromne zainteresowanie, co 
nadal potwierdzają oblegający je tłumnie 
mieszkańcy. Przedstawicielom Urzędu 
Gminy  udało się jednak zarezerwować 
boisko na towarzyski mecz piłki siatkowej 
z reprezentacją Gminy Brójce, który 
odbył się 29 maja 2012 r. w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu.

Organizacją i koordynacją zajęć na 
boisku zajmuje się dwóch animatorów 
sportu, którzy nie tylko zapewniają 
bezpieczeństwo korzystającym, ale 
również motywują do uczestnictwa w 
rywalizacji sportowej, m.in. zgłaszając 
drużyny do Orlikowej Ligi Mistrzów 
czy organizując „Festyn Rekreacyjny z 
okazji Dnia Dziecka”, promując rodzinną  
aktywność sportową. 

Łaznowski Orlik to pierwszy otwarty 
obiekt sportowy w gminie, na kolejną 
inaugurację oczekują sala gimnastyczna 
przy Publicznym Gimnazjum w 
Popielawach, miasteczko ruchu 
drogowego, bieżnia i korty tenisowe przy 
Szkole Podstawowej w Rokicinach oraz 
boisko sportowe w Rokicinach-Kolonii. 

Wszystkie te obiekty  zostaną 
otwarte już w tym roku. Gmina 
może się pochwalić także 
kolejnym dofinansowaniem 
otrzymanym z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi 
oraz z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w wysokości ok. 883 
tys. zł na budowę drugiego 
„Orlika” w Rokicinach-Kolonii.

Jednak nie tylko budowa 
obiektów sportowych  będzie  
wpływać na popularyzację 
aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu. PIERWSZY 
EKOLOGICZNY RAJD PO 
ZIEMI ROKICIŃSKIEJ pod 
nazwą „O CZYM SZUMIĄ 
WIERZBY?” był jedną z 
akcji zachęcających do 
niebanalnego spędzenia 

niedzielnego popołudnia.
W związku z obchodami Światowego 

Dnia Ziemi, Gminny Ośrodek Kultury w 
Rokicinach,  przy współpracy ze Szkolnym 
Kołem PTSM „Łaziki” z Łaznowa pod 
kierownictwem Pani Urszuli Mazur – 
Stasiak oraz Koordynatora Projektu 
– Panią Monikę Stasiak, zorganizował 
pieszy rajd po malowniczych terenach 
gminy. Nie była to jednak zwykła 
wycieczka, ale coś w rodzaju połączenia 
biegu na orientację z grą miejską. W 
trasę ruszały kilkuosobowe drużyny 
z mapą i krzyżówką  przygotowaną 
przez organizatorów. Po drodze na 
uczestników czekały różnorodne zadania 
zręcznościowe, logiczne i plastyczne, 
punktowane przez nadzorujących je 
wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum 
w Popielawach. Drużyny musiały m. in. 
pokonać tor przeszkód z zawiązanymi 
oczami, odnaleźć 10 gatunków drzew 
w cisowskim lesie, stworzyć plakat, 
mający poprawić wizerunek bobra w 
społeczeństwie, zebrać jak najwięcej 
śmieci i odpadów oraz wypełnić 
ekologiczny quiz. Rajd zakończyło 
oficjalne wręczenie nagród i dyplomów 
oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku.
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Uczniowskie	Judo...	gdzie?	W	Justynowie!

Inną sportową imprezą promowaną 
przez UG Rokiciny był I GMINNY 
BIEG i MARSZ NORDIC WALKING 
zorganizowane 20 maja 2012 r. 
w Rokicinach-Kolonii  w ramach 
ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. 

Konkurencja odbyła się w kilku 
kategoriach wiekowych, każda grupa 
miała inny odcinek do przebiegnięcia, 
najdłuższa trasa mierzyła ok. 3 km. Był 
to dystans dla najstarszych zawodników, 
którzy pobiegli w grupie OPEN, łączącej 
kobiety i mężczyzn. 

Najlepszym zawodnikom zostały 
wręczone puchary i medale, a reszta 
uczestników otrzymała pamiątkowe 
dyplomy i koszulki z logo akcji i herbem 
Gminy Rokiciny.

W marszu Nordic Walking 
uczestniczkami były same kobiety. 
Wśród „piechurek” znalazła się również 

Pani Barbara Robak – Wójt Gminy 
Rokiciny, będąca gorącą zwolenniczką 
zdrowego i sportowego trybu życia. 
Panie dzielnie pokonały 3-kilometrową 
trasę, wspierając się dziarsko kijkami,  
i tak jak i wszyscy zawodnicy, zostały 
uhonorowane pamiątkowymi nagrodami. 
Ten dzień pozostawił  w każdym z 
uczestników satysfakcję, a zebranym 
dał radość kibicowania w tak pięknej 
rywalizacji.

Następną sportową imprezą w 
Rokicinach będzie planowany na lipiec 
2012 r. gminny turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz turniej sołectw, 
połączony z rodzinnym kibicowaniem.

Działalność sportowa i rekreacyjna w 
gminie Rokiciny opiera się również na 
współpracy ze szkołami i działającymi na 
tym terenie stowarzyszeniami, takimi jak 

kluby piłkarskie – Ludowy Klub Sportowy 
„POLONIA” Rokiciny oraz Klub Sportowy 
„TĘCZA” Janków, a także młody kolarski 
Klub Sportowy „DYNAMIKA” Popielawy.

Działalność tychże klubów ma na 
celu umożliwienie mieszkańcom udziału 
w rywalizacji sportowej, podnoszenie 
ich kondycji fizycznej poprzez 
uczestnictwo w treningach sportowych, 
a także upowszechnianie aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu.

Inwestując w sport, Gmina Rokiciny 
promuje ideę szeroko pojętej kultury 
aktywnego wypoczynku, mającą na celu 
umocnienie zdrowego stylu życia 

w świadomości społecznej.

Karolina Kielich

UG Rokiciny

Judo to piękny sport pochodzący z 
Japonii. Wywodzi się z pradawnych sztuk 
walk, między innymi z jiu-jitsu. Twórcą 
judo był profesor Uniwersytetu w Tokio 
Jigoro Kano, który zebrał najciekawsze 
chwyty i rzuty nadające się do walki 
sportowej. Judo jako sztuka walki opiera 
się na trzech elementarnych zasadach: 

rozwój ciała, zręczność w walce, rozwój 
umysłowy i moralny.

W judo występuje ogromne bogactwo 
ruchowe, równomiernie rozwijane są 
wszystkie partie mięśniowe. W związku 
z tym jest polecane jako sport dla 
harmonijnego rozwoju dziecka.

Trenując judo wszechstronnie 

rozwijamy i poznajemy swoje 
możliwości psychofizyczne. To sport  o 
szczególnych pozytywnych walorach 
wychowawczych. Uczy wytrwałości 
i determinacji,  współpracy z innymi, 
szacunku dla starszych, radzenia sobie 
z niepowodzeniami, ale też cieszyć się 
sukcesami sportowymi i życiowymi. 
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Wszechstronność judo powoduje, 
że jest to idealna dyscyplina dla dzieci 
i młodzieży. Dlatego też Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „JUSPORT” 
przy Szkole Podstawowej w Justynowie 
słynie z sekcji judo! W Justynowie 
naukę judo zaczynają już przedszkolaki 
w wieku 5-ciu lat. Zajęcia odbywają 
się w formie zabawy na macie, które 
mają ukształtować prawidłową sylwetkę 
dziecka i jednocześnie przygotować je do 
ukierunkowanego treningu sportowego.

Wielu rodziców naszych zawodników 
trenowało judo podczas mojej pracy w 
Pałacu Młodzieży w Łodzi. W 1998 roku, 
kiedy zacząłem pracę jako nauczyciel 
wf-u w Justynowie, to między innymi moi 
dawni wychowankowie przekonali mnie 
do założenia klubu judo. Zainteresowanie 
judo rosło z każdym rokiem. Zawodnicy 
i zawodniczki z naszego klubu zaczęli 
odnosić znaczące sukcesy na matach 
krajowych i za granicą. Jesteśmy 
jednym z najlepszych klubów judo w 
województwie łódzkim. W kategorii dzieci 

i młodzików wielokrotnie wygrywaliśmy 
indywidualnie i drużynowo

Łódzką Ligę Szkolną. Również 
w tym roku Szkoła Podstawowa w 
Justynowie zajęła I miejsce w punktacji 
szkół naszego województwa w Lidze 
judo dzieci. II miejsce w tej punktacji 
zdobyła dzięki naszym zawodnikom 
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 
Te sukcesy to efekt bardzo dobrej 
pracy szkoleniowej i organizacyjnej. 
Poza piszącym te słowa, filarem sekcji 
judo jest Pan Zbigniew Soszka trener 
judo i dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Justynowie w jednej osobie! Śmiało 
można powiedzieć, że Gmina Andrespol 
judo słynie. W naszym klubie trenuje 
obecnie około 100 zawodników i 
zawodniczek. Nasi wychowankowie 
systematycznie podnoszą swoje 
umiejętności i zdobywają kolejne 
kolory pasów. Kolory pasów to stopień 
wtajemniczenia w znajomość judo. W 
kolejności od najmniejszego to kolor 
biały, żółty, pomarańczowy, zielony, 

niebieski, brązowy. Są to stopnie 
szkoleniowe kyu. Wyżej to stopnie 
mistrzowskie dan (kolor czarny). Naszym 
marzeniem, jak każdego sportowca, 
jest udział w Olimpiadzie, wszak judo to 
dyscyplina olimpijska, w której Polacy 
odnoszą najwyższe sukcesy, ale zanim 
to nastąpi, cieszymy się z każdego 
sukcesu naszych wychowanków.

Podczas wakacji organizujemy 
obozy sportowe w atrakcyjnych 
miejscach. W tym roku w Czaplinku 
(woj. Zachodniopomorskie) uczestniczyć 
będzie 43 zawodników.

We wrześniu zapraszamy na treningi 
wszystkich chętnych.

Stanisław Hilt

trener judo, założyciel sekcji judo w 
Justynowie, prezes klubu

kontakt: 600-851-937

Miło nam poinformować, że w ostatnim okresie zakończyliśmy dwa konkursy, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Pierwszy           
z nich „Razem możemy więcej...” był konkursem z zakresu znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju naszego Stowarzyszenia. 

Kto wygrał? To znajdziecie Państwo w artykule: „Projekty Wiśniowej... z LGD STER u boku!”. Kolejnym konkursem, w 
którym nagrody już rozdano, był konkurs plastyczny „Moja Eko-Gmina”. Jego celem była promocja i wspieranie zachowań 
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez zwrócenie uwagi na problematykę 
ekologiczną w ujęciu lokalnym. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęły 262 prace! Jury nie miało 
więc łatwego zadania. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali cenne nagrody rzeczowe – listę zwycięzców można 
znaleźć na naszej stronie internetowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: WITAJ WIOSNO.
W drodze losowania nagrodę, w postaci pamięci przenośnej 16GB, otrzymuje Pani Monika Turzyńska z Andrespola.

Na wakacje planujemy kolejny konkurs, tym razem fotograficzny!

Temat będzie nieco trudniejszy niż w roku ubiegłym, będzie wymagał pomysłowości...ale i czasu jest sporo. 

Konkurs zatytułowaliśmy „Tradycja i kultura regionu w moim obiektywie”.

Potrwa od 1 lipca do 21 września 2012 r. Tytuł konkursu jest jednocześnie jego tematem. Czekamy na zdjęcia, które utrwalają 
walory kulturowe i tradycje regionu naszego LGD. Karta zgłoszeniowa oraz dokładny regulamin konkursu będzie, w czasie jego 
trwania, dostępny na naszej stronie internetowej! Zapraszamy do udziału. Podobnie jak w roku ubiegłym czekają atrakcyjne 
nagrody!
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LGD

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania STER 
w dniach 9 – 31 lipca 2012 r. 

prowadzi nabór wniosków na działania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Szczegółowe ogłoszenie o naborze, wraz ze wszystkimi niezbędnymi, dokumentami 

znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.lgd-ster.pl

Jesteś mieszkańcem gminy Andrespol, Brójce, Nowosolna lub Rokiciny?

Chcesz założyć firmę lub rozwinąć swoją dotychczasową działalność?

Jesteś rolnikiem i chcesz zmienić profil swojej działalności?

Potrzebujesz na to funduszy?

To świetnie!

Informacje można uzyskać w siedzibie biura Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy 

Działania „STER”, 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125, lok. 26, od poniedziałku do 

piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 lub pod numerami tel.: 511 088 025 – Sebastian 

Derda – Kierownik biura, 694 566 929 – Rafał Frankiewicz – Koordynator projektów,  

bądź drogą elektroniczną: biuro@lgd-ster.pl



KONKURS...
Tym razem nie przygotowaliśmy dla Państwa krzyżówki, a wakacyjne zadanie krajoznawcze. Należy rozpoznać 
budynek na zdjęciu, podać jego nazwę oraz gdzie się znajduje. Oczywiście obiekt leży na terenie naszego LGD.

Rozwiązania należy wysyłać na nasz adres e-mail lub pocztą tradycyjną.
Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania – czeka na niego atrakcyjna nagroda niespodzianka!

Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania “STER”
ul. Rokicińska 125, lok. 26,  95-020 Andrespol

e-mail: biuro@lgd-ster.pl
 www.lgd-ster.pl


