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Od redakcji…

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer biuletynu “Za jednym STERem...”! Rok 2012 ustępuje powoli miejsca 2013, święta 
Bożego Narodzenia  nastrajają nas do pogodnego patrzenia w przyszłość i wyglądania końca zimy – nadejścia wiosny. W 
tym wspaniałym okresie pragniemy złożyć Państwu najgorętsze życzenia – by moc Dzieciątka dawała nadzieję, a rodzinna 
atmosfera dostarczała uśmiechu, nie tylko na Święta, ale i cały Nowy Rok 2013!

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco przedstawiamy Państwu zaproszenia na rozmaite wydarzenia 
kulturalne, sportowe itp., które mają miejsce na terenie naszych gmin!

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”)

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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Rokiciny	Kołami	Gospodyń	stoją...

Święta Bożego Narodzenia 
w tradycji polskiej to najbardziej 
uroczyste i wzruszające święta w 
roku. To czas pełen radości, spotkań 
z rodziną, wspólnego kolędowania. To 
właśnie wtedy zapominamy o sporach, 
kłótniach i nieporozumieniach, a 
każdy z nas chce stać się lepszy. 
Dla dzieci są to chyba najpiękniejsze 
chwile, w których atmosfera baśni 
urzeczywistnia się szczególnie  w 
wieczór wigilijny, gdy pod pięknie 
ubraną choinką, w świetle kolorowych 
światełek znajdują prezenty, o których 
marzyły. W ten niezwykły wieczór 
łamiemy się opłatkiem. To bardzo 
wzruszający moment, kiedy życzymy 
sobie wszystkiego najlepszego, a 
serca nasze otwierają się na innych, 
mniejszych, chorych, starszych i 
potrzebujących. 

Grudzień to również wyjątkowy 
miesiąc w kalendarzu naszej szkoły. 
Wszyscy uczniowie, nauczyciele w 
sposób szczególny przygotowują się do 
świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny 
nastrój udziela się wszystkim. Na 
korytarzach pojawiają się choinki 
ubrane w ozdoby zrobione przez 
dzieci. Ścienne gazetki zamieniają się 
w świąteczne, z których możemy wiele 
dowiedzieć się o tradycjach związanych 
z tymi magicznymi świętami. Klasy 
zostają udekorowane różnobarwnymi 
lampkami, w oknach zauważamy 
mikołaje, gwiazdki, łańcuchy. I wreszcie 
choinki, pod którymi prezenty pojawiają 

się już 6 grudnia. To wtedy w naszej 
szkole odbywają się klasowe Mikołajki.

Z niecierpliwością też czekamy na 
ostatni dzień przed przerwą świąteczną, 
kiedy wśród blasku kolorowych 
lampek i śpiewu kolęd odbywają się 
klasowe wigilie. Przypominają one 
prawdziwe wieczerze w naszych 
domach. Na stołach pojawiają się 
wspaniałe potrawy: pierogi, smażona 
ryba, kapusta z grzybami i różne 
ciasta, przygotowane przez naszych 
wspaniałych rodziców. Dla dzieci jest 
to bardzo ważne, że w tej uroczystości 
uczestniczą także ich rodzice.

 Już od wielu lat zwyczajem naszej 
szkoły jest organizowanie przez 
rodziców uczniów klas szóstych 
uroczystej Wigilii, na którą zaproszeni 
zostają dyrektorzy naszej szkoły, 
wychowawcy, pani katechetka oraz 
księża z naszej parafii. 

Jeszcze jedną bardzo ważną 
tradycją w naszej szkole jest otwieranie 
naszych serc na ludzi, którym możemy 
w tych dniach pomóc naszym ciepłym 
uśmiechem, kolędą, wierszem, czy 
drobnym datkiem. Co roku dzieci 
przeprowadzają akcje charytatywne na 
rzecz potrzebujących, rozprowadzają 
kalendarzyki, własnoręcznie zrobione 
kartki świąteczne i przepiękne ozdoby, 
z których dochód przekazują na 
potrzeby łódzkich domów dziecka. 
Od wielu lat Szkoła przystępuje do 
akcji „Góra Grosza”, by każdy mógł 
wrzucić choćby jedną monetę na rzecz 

potrzebujących. Działania  te spotykają 
się  z dużym zainteresowaniem ze 
strony rodziców i lokalnej społeczności, 
a sumy zebrane podczas takich akcji 
są coraz większe.  

Ale nie tylko taka forma niesienia 
pomocy jest popularna w naszej szkole. 
Co roku uczniowie przygotowują 
„Jasełka”, koncerty kolęd i chętnie 
wyjeżdżają, by pokazać je chorym 
dzieciom oraz ludziom starszym i 
samotnym. Odwiedziliśmy już ICZMP 
w Łodzi, łódzkie domy dziecka oraz 
Dom Opieki „Zacisze” w Łaznowskiej 
Woli. Przedstawienia te  przyniosły 
wszystkim wiele radości, zarówno 
chorym dzieciom, jak i pensjonariuszom 
domu opieki. 

Wiele radości odczuwa się 
wówczas, kiedy daje się innym coś od 
siebie, szczególnie chorym dzieciom, 
starszym i przygnębionym ludziom, 
którzy chcą choć na chwilę zapomnieć 
o swoim trudnym położeniu. Święta 
są dobrym czasem na tego rodzaju 
przemyślenia i refleksje. My jednak 
już wiemy, że chcemy bezinteresownie 
pomagać ludziom nie tylko przed 
świętami, ale zawsze mieć dla nich 
otwarte serca…

Ewa Zauder                                     
Beata Hetig – Jastrzębska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego    
w Kurowicach

W	Kurowickiej	szkole	dbałość	o	tradycję...

W Gminie Rokiciny od lat tradycję 
kultywują – realizując powyższe 
wołanie naszego Wielkiego Rodaka – 
Koła Gospodyń Wiejskich, stojąc na 

straży dawnych obyczajów. Starannie 
przechowują wszystkie sekrety 
regionalnych potraw,  przekazywane z 
pokolenia na pokolenie tajniki robótek 

ręcznych czy zdobienia pisanek, 
przywracają świeżość  babcinym 
koronkom i nadają nowego znaczenia 
dawnym obrzędom. 

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów,
jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza –

miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją,
potwierdzone przez prawdę wieków…”

Błogosławiony Papież Jan Paweł II
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Na terenie Gminy Rokiciny działa 
siedem kół z sołectw: Łaznów, 
Popielawy, Nowe Chrusty, Rokiciny, 
Stare Chrusty, Michałów i Wilkucice,  
z czego ostatnie to  beniaminek, 
który dołączył do grona w tym roku. 
Dzięki nim w świetlicach wiejskich 
tętni życie. Panie spotykają się na 
wspólnym gotowaniu i śpiewaniu, 
organizują potańcówki i warsztaty dla 
mieszkanek, a także wyjazdy do kina 
czy teatru. Nie tylko wymieniają się 
wiedzą we własnym gronie, ale chętnie 

przekazują swoje umiejętności innym, 
prowadząc zajęcia z bibułkarstwa 
czy goszcząc na spotkaniach z 
młodzieżą. Gospodynie również 
aktywnie uczestniczą we wszystkich 
gminnych wydarzeniach  oraz 
lokalnych inicjatywach, dbając przede 
wszystkim o klimat i  stronę kulinarną 
uroczystości. Nie rzadko jednak 
same  tworzą program artystyczny, 
prezentując swoje umiejętności 
aktorskie i wokalne. Tak było na 
„Święcie Kukurydzy” w Popielawach, 
zorganizowanego w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, realizowanych przez Lokalną 
Grupę Działania STER. Przygotowane 
na tę okazję dowcipne przyśpiewki o 
kukurydzy i odegrany skecz uwydatniły  

niewątpliwe talenty wśród  pań z Koła 
Gospodyń  z Popielaw.

Koła Gospodyń to nasza duma i towar 
eksportowy na wszystkich oficjalnych 
imprezach regionalnych. Corocznie 
panie reprezentują Gminę Rokiciny 
na powiatowych wydarzeniach, które 
rozpoczynają Powiatowe Ostatki 
organizowane przez naszą gminę. 
Nasze KGW niejednokrotnie stają w 
szranki z przedstawicielkami innych 
gmin, zdobywając czołowe miejsca w 
różnorodnych konkursach. Tegoroczne 

sukcesy świadczą o wartości i 
potencjale  naszych Kobiet. 

Jako pierwsze swoje zdolności 
manulane prezentowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Łaznowa pod przewodnictwem Anety 
Waszczykowskiej. Umiejętności 
artystyczne naszych kobiet i wykonane 
przez nie palmy wielkanocne zostały 
docenione przez jury, czego efektem 
było zdobycie II miejsca na IX 
Powiatowym Konkursie Pisanek i Palm 
Wielkanocnych w Gminie Będków. 

Na kolejnej powiatowej imprezie, 
XI Konkursie Kulinarnym Potraw 
Regionalnych w Czerniewicach, 
do prezentacji swoich dań zgłosiło 
się 13 gmin, wśród nich Koło 
Gospodyń Wiejskich z Popielaw pod 

przewodnictwem Pani Marzanny 
Ruszkiewicz.

Nasze gospodynie do konkursu 
przygotowały garnek żniwiarza oraz 
pasztet warzywny, za co zyskały 
uznanie komisji konkursowej, 
zdobywając II miejsce. Natomiast na 
„Święto Ziemniaka” w Brzustowie panie 
przygotowały pyszną zapiekankę oraz 
dowcipną „Reklamę kartofla”, czym 
zasłużyły na wyróżnienie. 

Zalety miodu na V Powiatowym 
Miodobraniu w Żelechlinku przedstawiło 

śpiewająco Koło Gospodyń ze Starych 
Chrust. Panie prowadzone przez 
Małgorzatę Woźniak przygotowały 
również wiele smakołyków, wśród 
których rewelacyjny karczek w miodzie 
zrobił furorę i wywalczył I miejsce dla 
reprezentacji gminy.  

Następną powiatową  imprezą, w 
której  brały udział panie z KGW, były 
Sobótki w Smardzewicach. Celem 
przedsięwzięcia była integracja 
mieszkańców poprzez promocję 
lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Udział w uroczystości wzięło 10 
gmin. Wszystkie reprezentacje 
przywiozły wykonane przez siebie 
wianki sobótkowe, które wzięły udział 
w konkursie na najładniejszy wianek. 
Naszą gminę reprezentowało KGW z 
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Michałowa pod przewodnictwem Pani 
Barbary Makowskiej. Panie wspierane 
przez Panią Barbarę Robak – Wójta 
Gminy – uwiły tak piękny wianek, 
że zasłużenie zdobyły I miejsce w 
konkursie. Zwycięski wianek, przy 
dźwiękach muzyki i śpiewu, popłynął 
wraz z innymi nurtem Pilicy.

 4 sierpnia 2012 roku reprezentacja 
gminy Rokiciny wzięła udział w 
Lubocheńskim Festiwalu Masła. Tym 
razem naszego honoru w konkursach 
broniły  gospodynie z KGW Rokiciny, 
których przewodniczącą jest Dorota 
Tomczyk. Celem imprezy było 
ocalenie od zapomnienia produktu 
regionalnego, jakim jest swojskie 
masło. W upalne popołudnie, na oczach 
licznie zgromadzonej publiczności, 
panie ubijały w kierzankach śmietanę 

na masło. Jako pierwsza ukończyła 
drużyna z Rokicin, zdobywając I 
miejsce. Po konkursie wszyscy mieli 
możliwość spróbowania smacznego 
swojskiego masła z chlebem. 

Tradycją stał się również  
Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty 
w Budziszewicach, gdzie wybrały 
się panie z KGW Nowe Chrusty z 
przewodniczącą Janiną Krajewską.

Panie szatkowały kapustę na czas 
oraz przedstawiały wymyślone przez 
siebie hasło reklamujące drużynę. 
Nasza ekipa w tej rywalizacji zajęła  
czołowe II miejsce. Cykl powiatowych 
konkursów zamyka  Pierzawka w 
Rzeczycy, na której  reprezentacje 
stają do konkursu darcia pierza.  Na 
tegorocznej imprezie w obrzędzie 
brało udział  KGW z Łanowa, które 

wywalczyło w rywalizacji II miejsce. 
Trzeba też zaznaczyć, że tydzień 
wcześniej, na Konkursie Wypieków 
LGD STER, przygotowany przez 
łaznowianki drożdżowiec z mlekiem 
zasłużył na  miano zwycięzcy.

Wszystkie sukcesy naszych kobiet 
świadczą, jak wielki mamy potencjał i 
jaka moc tkwi we wspólnym działaniu i 
solidarności.  Działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich wpisana jest  już w tradycję 
Gminy Rokiciny. Cieszymy się bardzo, 
że ich grono się wciąż powiększa – dla 
tradycji, dla dziedzictwa, dla kultury!

Karolina Kielich

UG Rokiciny

Żyjemy w czasach, gdzie seriale 
telewizyjne zastępują nam rozmowę 
z przyjaciółmi i prace ręczne. Łatwiej 
jest zasiąść na kanapie i śledzić 
losy bohaterów oper mydlanych niż 
szydełkować, rzeźbić, robić kwiaty z 
bibuły, firany z kordonka, biżuterię, 
albo po prostu zagrać z dzieckiem w 
chińczyka. Są jeszcze tacy, których 
niebieskie światło z ekranu „nie 
przymuliło”. Do takich należy Ela Bajon, 
nie da się ukryć wspaniały człowiek o 
złotych rękach, wielkim sercu i nogach 
zawsze gotowych do tańca. 

Zaczęła się go uczyć jako mała 
dziewczynka jeszcze w Bukowcu i to 

stało się pasją jej życia. 
Nawet jej mąż Andrzej 
jakby „wtańczył” się w 
jej życie, kiedy razem z 
Zespołem Tańca „Anilana” 
jeździli po świecie. 
Cała reszta wyniknęła 
bezpośrednio z tej pasji. 
Od ponad  10 lat prowadzi 
zespół tańca dla dzieci 
„Bukowiaczek” przy świetlicy 
w Bukowcu. Jest w nim nie 
tylko instruktorką tańca 
i choreografką, ale też 
krawcową, która odtwarza, 
szyje i konserwuje 

kostiumy dla dzieci. Przede wszystkim 
jednak jest jego mecenaską, która 
zaangażowała niemalże cały swój 
czas, swoje pieniądze, ale także i całą 
rodzinę. Bez niej ten zespół byłby nie 
istniał. Jest nie tylko organizatorką, 
która uczy dzieci tańczyć ludowe 
tańce, ale organizuje transport na 
ich występy, opiekuje się nimi, a co 
najważniejsze – szyje i konserwuje 
wszystkie kostiumy. Całymi godzinami 
produkuje według rozmiarów bluzeczki, 
spódniczki, spodnie, plecie wianki i 
dobiera kapelusze, zakupuje buty. Do 
każdego tańca oddzielnie: do poloneza 

– strój szlachecki, do  krakowiaka 
koniecznie serdaczki w cekiny, które 
pomaga wyszywać mama Stasia, do 
kujawiaka pasiaki uratowane, można 
rzec – „wydarte z gardła” molom. 
Nikt jak Ela nie zna się na tym tak 
dobrze. Nikt nie przyszył na ostatnią 
chwilę przed występem 200 guzików! 
Szczera i spontaniczna, kocha się 
dzielić swoimi umiejętnościami z 
ludźmi. Niedawno, dzięki dotacji z 
UE, uzupełniła wyposażenie swojej 
pracowni krawieckiej. Przybyło jej 
kilka specjalistycznych maszyn, które 
potrafią haftować, szyć grube materiały, 
czy dzianiny. Ekspertka od szycia – 
drobiazgowa i precyzyjna. Wejdziesz 
uszyć sukienkę, ale między jednym 
a drugim rękawem zjesz naleśniki. 
Podzieli się każdą umiejętnością, 
a do tego paroma przyśpiewkami. 
Wychodząc, dostaniesz jeszcze słońce 
pod ramię. Życzmy naszej tradycji, by 
takich ludzi jak Ela Bajon nigdy nie 
zabrakło, a tymczasem zerknijmy na jej 
stronę www.bajonela.pl.

Jolanta Różycka

Stowarzyszenie ONJATY 
www.onjaty.free.ngo.pl

Artyści	obok	nas	–	czyli	zachować	naszą	tożsamość...
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Głównym celem projektu „Rozwój 
zainteresowań uczniów gimnazjum 
drogą do kariery”, współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej, 
jest zwiększenie zainteresowania 
kontynuacją kształcenia na kierunkach 
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy. Realizacja całości 
została rozłożona na lata 2011-2013. 
Liderem projektu jest ECORYS Polska, 
a beneficjentami 40 gimnazjów z Łodzi 
i województwa. 

Nasza szkoła, Gimnazjum w 
Wiśniowej Górze, rozpoczęła działania 
w ramach projektu w roku szkolnym 
2011/2012. Zajęcia prowadzono w 
okresie styczeń – wrzesień 2012, poza 
lekcjami, w środy oraz w soboty, w 
blokach czterogodzinnych. Projekty były 
wykonywane z 4 przedmiotów: wiedzy 
o społeczeństwie, biologii, matematyki 
i fizyki. Uczniowie naszej szkoły wybrali 
bardzo kreatywne i ciekawe tematy 
z WOS-u: „Rola kobiet w świecie 
polityki i gospodarki”, ”Prywatna 
przedsiębiorczość w gminie Andrespol”, 
z biologii „Bezpańskie zwierzęta – 
jak możemy im pomóc?”, „Sekrety 
kuchni – tradycja czy nowoczesność?”, 
z   fizyki:   „Alternatywne źródła 
energii”, ”Jakie warunki muszą zostać 
spełnione, aby na planecie zaistniało 
życie podobne ziemskiemu?”  oraz 
z matematyki: ”Matematyka  w 
sztuce i architekturze”, „Fizjologia 
człowieka w liczbach”. Projekt miał 
na celu  rozwinąć zainteresowania 
uczniów, nauczyć współpracy w 

grupie  i rozwiązywania problemów 
w sytuacjach niestandardowych, 
nauczyć zarządzania grupą oraz dać 
namiastkę przyszłej pracy, w której 
spotkamy się z podobnymi sytuacjami 
i problemami. Trenowaliśmy myślenie 
kreatywne i analityczne, dochodzenie 
do kompromisu i wywiązywanie się 
z obowiązków. Była to prawdziwa 
próba charakterów, podczas której 
musieliśmy w sposób dyplomatyczny 
przeforsować swoje pomysły, aby dojść 
do porozumienia i osiągnąć zamierzony 
cel. W zakresie rozwijania umiejętności 
posługiwania się ICT w procesie 
uczenia się, mieliśmy możliwość 
komunikowania się za pośrednictwem 
mediów elektronicznych. Na 
Platformie IT wymienialiśmy uwagi i 
doświadczenia. 

Podczas realizacji projektów wśród 
uczniów i nauczycieli panowała bardzo 
miła i przyjazna atmosfera. Mogliśmy 
poznać naszych nauczycieli z innej 
strony, już nie tylko jako uczących 
danych przedmiotów. Na każdych 
zajęciach wszyscy otrzymywaliśmy 
2 paczuszki ciasteczek i 2 soczki, 
aby pracowało nam się jeszcze 
przyjemniej. 19 kwietnia 2012 roku 
uczestniczyliśmy w warsztatach 
dotyczących przedsiębiorczości, 
które odbywały się w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej TWP w Warszawie. 
Zajęcia były prowadzone w bardzo 
ciekawy sposób. Dostarczyły nam 
cennych rad jak być przedsiębiorczym i 
jak osiągać zamierzone cele. Ponadto, 

wycieczka do stolicy była dla nas 
dużą atrakcją.  Projekt stanowił dla 
nas duże obciążenie, a przedstawiony 
uprzednio grafik spotkań, obejmujący 
kilkadziesiąt godzin i tak nie zawarł 
całego czasu, jaki poświęciliśmy 
na jego przygotowanie. Większość 
uczniów nie była zadowolona z 
długości spotkań,  ze stosu ankiet i 
formularzy, jakie musieliśmy wypełniać 
podczas zajęć. Zwieńczeniem projektu 
była listopadowa giełda pomysłów, na 
której prezentowaliśmy efekty naszej 
wielomiesięcznej i ciężkiej pracy. 
Giełda odbywała się w Kurowicach, 
gdzie mogliśmy również zobaczyć 
projekty wykonane przez naszych 
kolegów i koleżanki z sąsiedniej szkoły. 

Nad projektami spędziliśmy 
sporo czasu, włożyliśmy w nie dużo 
wysiłku, pracy i serca. Wiele nas 
nauczyły, pomogły nam poznać siebie 
nawzajem, ale także nas samych. 
Projekty uświadomiły nam, jak ważna 
jest współpraca. Poszerzyliśmy swoją 
wiedzę i nabyliśmy nowe umiejętności. 
Podsumowując, metoda projektów 
ma duże szanse stać się naprawdę 
świetnym sposobem nauki, ciekawym, 
interesującym dochodzeniem do 
wiedzy, w którym każdy chciałby 
uczestniczyć.  /przyp. red.: Zapraszamy 
do zapoznania się z galerią zdjęć z 
Giełdy pomysłów, jaką przygotowało 
Gimnazjum w Kurowicach, która gości 
na tylnej okładce/

Publiczne Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Uczniów	Gimnazjum	z	Wiśniowej...	droga	do	kariery...

Strażacy ochotnicy są w sposób 
nierozerwalny związani z wsią. Historia 
organizacji pożarniczych niesie wiele 
opowieści o szlachetności, odwadze 
i męstwie. Na Strażaków zawsze 
można było liczyć – zarówno w 
czasie pokoju, gdy ich zadaniem było 
ratowanie życia i dobytku ludzi – jak i 
w czasie wojny, gdy stanowili często 
zalążek organizacji lokalnej obrony 

czy podczas okupacji stanowili trzon 
w wojskach partyzanckich. Dzisiaj 
Straż Ochotnicza zmienia swoje 
oblicze. Coraz częściej sprzęt, jakim 
dysponuje dorównuje temu, który służy 
w Państwowej Straży Pożarnej. Tak 
jak kiedyś – Strażacy są przykładem i 
chlubnie budują lokalną tożsamość. O 
tożsamość zaś dbać trzeba! Dlatego też 
w niedzielę 25 listopada 2012 r. odbyły 

się uroczystości związane z obchodami 
70-lecia jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wilkucicach, poświęcenie 
i nadanie sztandaru oraz oficjalne 
otwarcie świetlicy wiejskiej po 
remoncie.

Uroczystości rozpoczęły się 
przeglądem gminnych pododdziałów 
OSP prowadzonym przez dh. 
Cezarego Wochnę. Następnie Mszę 

70	lat	gaszą	i	ratują	w	Wilkucicach...

6

LGD

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



STERowi	się	upiekło...	w	Plichtowie!

świętą odprawił ksiądz dziekan 
Tomasz Bojanowski,  który poświęcił 
nowy sztandar dla OSP Wilkucice. 
Wójt Gminy Barbara Robak powitała 
wszystkich przybyłych na to wydarzenie 
gości, wśród których byli: Krystyna 
Ozga – Poseł Na Sejm RP, Marek 
Mazur – Przewodniczący Sejmiku 
Samorządowego Woj. Łódzkiego, 
Ryszard Deluga – zastępca Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, 
Andrzej Wodziński – Członek 
Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, 

Tadeusz Cisowski – 
Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku 
OSP RP w Tomaszowie 
Maz., Stanisław Bednarczyk 
– Wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiego Zarządu OSP, 
Marek Duda – Komendant 
Powiatowy PSP w Koluszkach, 
Elżbieta Kusideł – Prezes 
Oddziału Zarządu Gminnego  
ZOSP RP w Rokicinach, 
Rafał Wójcik – starszy kapitan  
w imieniu komendanta  
Powiatowej Straży Pożarnej  

w Tomaszowie Maz., Ignacy 
Ścibiorek – Generał Nadbrygadier 
Straży Pożarnej, Mirosław Kik – 
Wiceprezes Fundacji Rozwoju Powiatu 
Tomaszowskiego, Mieczysław Grad – 
Prezes Zarządu PBS w Tomaszowie 
Maz. Gminę Rokiciny reprezentowali 
radni, pracownicy Urzędu Gminy oraz 
mieszkańcy.

Następnie, w imieniu fundatorów 
Gminy Rokiciny, mieszkańców 
okolicznych wsi, strażaków oraz 
Powiatowego Banku Spółdzielczego 

z Tomaszowa Mazowieckiego 
został odczytany akt ufundowania, 
a następnie akt nadania sztandaru, 
poprzedzający wręczenie sztandaru 
przez Wójt Gminy – Barbarę Robak. Na 
zakończenie wysłuchano oficjalnych 
przemówień  ze strony  gospodarzy i 
gości. Nie brakowało wspomnień, przy 
których nie jednemu kręciła się w oku 
łza wzruszenia. Całość uroczystości 
dopełnił przemarsz pocztów 
sztandarowych gminnych jednostek 
OSP, przy akompaniamencie  Orkiestry 
Dętej z Łanowa.

Po zakończeniu Mszy Świętej 
odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi na 
budynku świetlicy wiejskiej. Uczestnicy 
uroczystości zostali ugoszczeni 
pysznymi specjałami, przygotowanymi 
przez panie z  KGW Wilkucice. Od 
godziny 15.00 rozpoczęła się wspólna 
zabawa przy akompaniamencie  
zespołu, w której uczestniczyli zarówno 
mieszkańcy wsi, jak i oficjalni goście.

UG Rokiciny

„W dbałości o to, co życie w 
deszczowy dzień ma osłodzić, zbierają 
się gospodynie z LGD koło Łodzi. 
Obradować będą na wzniesieniach 
Plichtowa, przywiedzie was tam 
zapach, co w piecach się chował. 
Bowiem w listopada dniu dwudziestym 
czwartym - roku dwunastego - tam się 
ma wyjaśnić, cóż jest najlepszego - czy 
tort, czy chlebek a może „wuzetka”, 
każdy chce spróbować niźli tylko 
zerkać. Jeśli chcesz próbować, 
sam sobie upiekaj, a z przybyciem 
do Plichtowa ni chwili nie zwlekaj! 
Na pagórki Nowosolnej po przepis 
przybywaj, ino swego uśmiechu po 
drodze nie zbywaj. Tak to dzisiaj 
wszystkich zaprosić pragniemy - razem 
wspaniałości z pieca wybierzemy.”

Tymi słowami zapraszaliśmy na 
kolejny konkurs kulinarny organizowany 
przez nasze Stowarzyszenie. Po 

zeszłorocznym obradowaniu nad 
najbardziej tradycyjnym daniem, 
przyszedł czas, by zagłębić i 
posmakować tego, co smaczne, a z 
pieca wychodzi. W tym celu już od 
rana w Gminno Parkowym Centrum 
Kultury i Ekologii trwały gorączkowe 
przygotowania. Im bliżej rozpoczęcia 
Konkursu, tym bardziej gorączkowa 
panowała tam atmosfera. Stoły coraz 
bardziej uginały się pod wypiekami 
oraz przepięknymi dekoracjami, 
dodającymi niezwykłego kolorytu. Już 
od wejścia nozdrza chwytały wspaniałe 
zapachy, a każdy wchodzący 
ukratkiem przełykał ślinę, kierując się 
szybko w miejsce, z którego zapachy 
dobiegały. Gości przybyło wielu, na 
każdego czekały nie tylko wspaniałe 
wypieki, ale i tradycyjna uczta w 
postaci pysznych domowych pierogów, 
smalczyku, wspaniałego chleba i 
prawdziwej gwiazdy lokalnej, czyli Żuru 

Skoszewskiego. Skoro coś dla ciała, 
to i coś dla ducha być musiało. Na tym 
polu też się działo – było nowocześnie, 
ludowo, ale też dixilendowo! Swoje 
niezwykłe talenty pokazał zespół DNA 
z GOK w Wiśniowej Górze, Zespół 
Akordeonistów OSP Andrespol porwał 
publiczność do tańca, Zespół Fuego z 
Gminno Parkowego Centrum Kultury 
i Ekologi wykazał, że w ilości siła, 
Zespół Leśnianki z Leśnych Odpadków 
pozwolił swym śpiewem poczuć się 
prawdziwie swojsko, a Big Band z GOK 
w Wiśniowej Górze przeniósł nas wprost 
do dixilendowego Nowego Orleanu. Tak 
bawiła się publiczność, ale nie wszyscy 
mieli tak dobrze... oj nie! Konkurs 
bowiem miał wyłonić najciekawsze i 
najsmaczniejsze wypieki z obszaru 
działania LGD STER. Wobec tego 
faktu, jury ruszyło do pracy. Pani Maria 
Kaczorowska i Pani Mirosława Jakiel 
z Departamentu Funduszu Rozwoju 
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Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach 
jest samorządową instytucją kultury, 
której organizatorem jest Gmina 
Brójce. Ośrodek, jako placówka 
kulturalna, był inicjatorem szeregu 
przedsięwzięć kulturalnych, imprez 
plenerowych, mających  na celu 
rozpowszechnianie oraz propagowanie 
kultury. Działalność kulturalna GOK – u 
opiera się nie tylko na organizowaniu 
różnego rodzaju imprez. Działają liczne 
koła zainteresowań:

ognisko muzyczne – nauka gry 
na gitarze i keyboardzie, teatrzyk 
dla dzieci „Bąbel”, Zespół Tańca 
Współczesnego „TERPS”. W Ośrodku 
odbywa się nauka języka angielskiego, 
zarówno dla dzieci i dorosłych oraz 
aerobik.

W Świetlicy Środowiskowej w 
Bukowcu prowadzone są zajęcia 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bukowiaczek”, a w Kurowicach 

Orkiestry Dętej. 
Pod patronatem GOK działają 

3 Amatorskie Zespoły Śpiewacze: 
„Bukowianki”, „Leśnianki” i „Stefanów”.

W 2012 r. GOK zorganizował 
cykliczne imprezy, tj.: „Dzień Babci i 
Dziadka”, Dzień Kobiet dla KGW, Dzień 
Matki i Ojca, sportowe „Powitanie 
Lata” w Leśnych Odpadkach, Festyn 
VIII Muzyczne Lato w Woli Rakowej, 
„Dzień Ziemniaka”,  wieczornicę – z 
okazji Dnia Niepodległości, Spotkanie 
Opłatkowe dla Seniorów.

Na każdej uroczystości w GOK-u 
nie brakuje występów: zespołów 
śpiewaczych, dzieci z teatrzyku oraz 
grających na gitarze i keyboardzie. 
Ponadto, zapraszani są inni artyści. 

Gminę Brójce na zewnątrz 
reprezentują: AZŚ „Bukowianki”, 
„Leśnianki” i „Stefanów”, Orkiestra Dęta 
z Kurowic oraz dziecięce zespoły: ZTW 
„TERPS” oraz DZPiT „Bukowiaczek”. 

Osiągnięcia zespołów:
• kwiecień: AZŚ „Bukowianki” 

– 3 miejsce w przeglądzie w 
Koluszkach,

• maj: Orkiestra Dęta z Kurowic – 3 
miejsce podczas festiwalu orkiestr 
w Głownie,

• czerwiec: ZTW: „TERPS” – jedna z 
grup zajęła 3 miejsce w konkursie 
w Pabianicach,

• wrzesień: AZŚ „Bukowianki” 
i „Stefanów” – 2 miejsce, a 
„Leśnianki” wyróżnienie w 
przeglądzie w Głownie.

Zespoły Śpiewacze koncertowały z 
kolędami i pastorałkami w miejscowych 
parafiach oraz brały udział w dożynkach 
prezydenckich, uczestniczyły w 
konkursach, przeglądach, festiwalach, 
jarmarku i święcie powiatu łódzkiego-
wschodniego. AZŚ „Bukowianki” 
występował dla osób z Domu 
Pomocy  Społecznej oraz podczas 

Ale	się	działo...	w	GOK	Brójce!

Obszarów Wiejskich UM w Łodzi, Pani 
Ewa Gładysz z Łódzkiego Centrum 
Doradztwa Rolniczego, Pani Elżbieta 
Ciesielska – Prezes LGD STER oraz 
Pan Tomasz Bystroński – Wójt Gminy 
Nowosolna – to przed tymi osobami 
postawiono wyzwanie spróbowania 
i na dodatek ocenienia wszystkiego, 
co przygotowały gospodynie z terenu 
Gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna 
i Rokiciny. Jak to robili... no nie było 
lekko. Każdy, kto chce zobaczyć, by 
uwierzyć, winien odwiedzić kanał 

naszej telewizji internetowej STER 
iTV, dostępny pod adresem: www.
youtube.com/lgdster, i tam zobaczyć 
relację filmową z konkursu. My 
tymczasem poznajmy, co jury uradziło 
i jak kogo nagrodziło. Miejsce III ex 
aequo zdobyło:  Koło Gospodyń 
Wiejskich z Leśnych Odpadków, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Ksawerowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Justynowa 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Starych Chrustów. Miejsce II ex aequo 
zdobył Zespół Wiączynianki oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich z Kurowic. 
Miejsce I ex aequo zdobyło: Koło 
Gospodyń Wiejskich z Łaznowa oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Janówki. 
Po ogłoszeniu wyników zaczęło się 
wielkie polowanie... na przepisy. 
Panie ściśle ich broniły. Jeden przepis 
został jednak zdobyty, choć redakcję 
kosztowało to wiele...

Niech więc przepis na Smalcówki 
od Kół Gospodyń z Gminy Rokiciny 
osłodzi gorycz każdemu, kto... nie był 
z nami:

Składniki:
• 1/2 litra smalcu
• 1/2 litra kwaśnej śmietany
• 1 op. proszku do pieczenia
• mąki tyle, ile zabierze ciasto

Wykonanie:
Ze wszystkich składników zrobić 

ciasto. Następnie masę rozwałkować, 
szklanką wykroić koła. Ułożyć na 
przygotowanej do pieczenia blasze i 
piec ok. 30 min. w temperaturze 180°C. 
Smacznego!
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dni walki z dyskryminacją osób 
niepełnosprawnych.

Zespół taneczny „TERPS” 
uczestniczył w konkursie tanecznym 
w Pabianicach, Głownie i Łodzi oraz w 
przeglądzie w Rzgowie.

DZPiT „Bukowiaczek” występował 
podczas Ligi Rugby w Atlas Arenie oraz 
na festynie w Łodzi.

Na czas ferii i wakacji zawsze 
przygotowywany jest specjalny 
program zajęć. Zainteresowani mogli 
uczestniczyć m.in. w spotkaniu 
z iluzjonistą, z Klaunem Miki 
oraz warsztatach plastycznych – 
malowanie na szkle. Zorganizowano 
dwa autokarowe wyjazdy do 
kina i sali zabaw. Ponadto, nasz 
Ośrodek gościł dzieci i młodzież – 
uczestników programu „Zaprzyjaźnij 
się z przyrodą” – autorskiego 
pomysłu Pani Marii Kaczorowskiej – 

Dyrektora Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, dla 
których DZPiT „Bukowiaczek” tańczył 
w pięknych strojach ludowych oraz 
uczył rówieśników kroków poleczki 
i krakowiaka. W ramach rewizyty 
w Programie „Zaprzyjaźnij się z 
przyrodą”, Dziecięcy Zespół Pieśni i 
Tańca „Bukowiaczek” zwiedził od kulis 
Teatr Muzyczny w Łodzi  oraz wystąpił 
na festynie na Teofilowie. 

Tegoroczne wakacje były również 
pełne niezapomnianych wrażeń. 
Rozpoczęły się festynem – Sportowym 
Powitaniem Lata w Leśnych 
Odpadkach, które dofinansowało 
Stowarzyszenie LGD „STER”. 
Podczas festynu wystąpiły nasze 
zespoły śpiewacze i taneczne. Nie 
zabrakło innych atrakcji: rozgrywek 

piłkarskich mini-Euro z legendami 
Klubu Sportowego Widzewa, zabaw z 
Klaunem MIKI, konkursów dla dzieci 
i dorosłych: m. in. na najładniejszy 
wianek. Odbyła się loteria fantowa, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek przy 
muzyce Zespołu MIREDO. 

Ponadto, w czasie wakacji odbyły się 
4 wycieczki dla dzieci: do stadniny koni, 
do ogrodu zoologicznego, kompleksu 
termalno-basenowego oraz do 
Warszawy. W stolicy Polski zwiedziliśmy 
lotnisko, Pałac Kultury i Nauki, Stare 
Miasto. Największe emocje budziła 
wizyta na Stadionie Narodowym, gdzie w 
towarzystwie przewodnika, obejrzeliśmy 
najciekawsze miejsca, w tym szatnie 
zawodników, strefę VIP, dolny i górny 
pierścień trybun. W sierpniu odbyła się 
3-dniowa wycieczka krajoznawcza 
w Bieszczady, zwiedziliśmy Łańcut, 
Sanok, Solinę i Dębowiec.

Dzieci z ZTW „TERPS” oraz DZPiT 
„Bukowiaczek” wyjechały na 10 dniowe 
warsztaty taneczne do Junoszyna k/
Gdańska. 

Na koniec wakacji odbyło się 
VIII Muzyczne Lato – festyn w Woli 
Rakowej, zorganizowane na potrzeby 
kulturalno-społeczne, po raz drugi 
współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Na 
plenerowej scenie zaprezentowali 
się: Orkiestra OSP z Kurowic, Zespół 
Mażoretki-SIETE, Artyści Teatru 
Wielkiego i Muzycznego z Łodzi, AZŚ 
„Bukowianki”, „Leśnianki” i „Stefanów”, 
grupy taneczne: DZPiT „Bukowiaczek” 

i ZTW „TERPS”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”. Gwiazdą wieczoru, 
która przyciągnęła tłumy fanów muzyki 
cygańskiej, był Bogdan Trojanek & Terne 
Roma. Publiczność dobrze się bawiła 
i wielokrotnie zmuszała artystów do 
bisów. Ponadto, imprezie towarzyszył 
pokaz wojskowy. Obok sceny atrakcje 
dla dzieci przygotowywali KLAUN MIKI 
i przyjaciele – MIM, SZCZUDLARZ. 
Przez cały czas trwania festynu 
dzieci ustawiały się w kolejce do 
artystycznego malowania twarzy. 
Swoją twórczość ludową prezentowała 
pani Stanisława Kupa.

Na festynie nie zabrakło również 
„dmuchańców”, mechanicznego byka, 
kul na wodzie,  konkursów dla dzieci i 
dorosłych oraz innych atrakcji... Można 
było posilić się m.in. grochówką z 
kuchni polowej, bigosem... Impreza 
trwała aż do wieczora, zakończyła 

się zabawą taneczną przy muzyce 
ZESPOŁU ADIUE.

W połowie września do Świetlicy 
w Stefanowie przyjechały dzieci z 
łódzkiej parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła, które uczestniczyły 
w warsztatach: „ZIEMNIAKI, PYRY, 
GRULE”. Tam zapoznano dzieci z 
historią ziemniaka oraz tradycjami 
związanymi z wykopkami. Ponieważ 
miejsce, gdzie odbywało się zbieranie 
ziemniaków, było w gospodarstwie u 
rolnika, dzieciaki miały zafundowaną 
dodatkową atrakcję, jaką była krótka 
przejażdżka wozem. Wszyscy bez 
wyjątku wytrwale zbierali pyry. Po 
zakończonej pracy dzieci umyły ręce w 
prawdziwej balii, a następnie powróciły 
autokarem do świetlicy. Tam czekały 
na nich dzieci ze świetlicy oraz słodki 
poczęstunek, a przy nim występy 
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Brójeckie śpiewanie na Jarmarku Wojewódzkim



Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bukowiaczek”. Następnie Strażacy 
z OSP Stefanów rozpalili ognisko, w 
którym upieczone zostały kiełbaski i 
ziemniaki.  Po posiłku pojawił się Klaun 
Miki. Jednocześnie druhowie z OSP w 
Stefanowie wozili wszystkich chętnych 
wozem strażackim. 

W bibliotekach organizowane były, 
zarówno w ferie, jak i wakacje, konkursy 
plastyczne dla dzieci. Prace do dziś 
można podziwiać na wystawkach 
pokonkursowych. W sali GOK co roku 
organizowane jest spotkanie z autorami 
książek. W związku z obchodami 
roku Janusza Korczaka w sali GOK 
gościliśmy pisarkę – Beatę Ostrowicką. 
Autorka zaprezentowała swoje książki 
i bardzo ciekawie opowiedziała 
o człowieku, który był lekarzem, 
pedagogiem, pisarzem, publicystą i 
wielkim przyjacielem dzieci. 

W ciągu roku GOK współpracuje 
ze szkołami z terenu naszej gminy. Do 
ośrodka przyjechali aktorzy z teatrów 
„Zwierciadło” i „Piccolo”, i przedstawiali 
spektakle profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieży. Gościliśmy także Jacka 
Musiatrowicza, który podczas koncertu 
rockowego, przestrzegał młodzież 
przed zgubnym wpływem używek. 
W kwietniu dzieci uczestniczyły w 
projekcie podróżniczym – „Idzie 
człowiek”, prezentujący kulturę i 
życie krajów Bliskiego Wschodu i 

południowej Europy. W maju tradycyjnie 
odbył się konkurs pt. „Świerszczykowe 
wierszyki”, gdzie zaproszone jury z 
ośrodka teatralnego Łódzkiego Domu 
Kultury z trudem oceniało uczestników.

GOK współpracuje z 10 Kołami 
Gospodyń Wiejskich. Dwa razy 
do roku gospodynie wraz z innymi 
społecznikami spotykają się w sali 
GOK na zebraniach. Tradycyjnie w 
Dzień Kobiet, na którym ustalony 
zostaje kalendarz imprez kulturalnych 
oraz we wrześniu w celu omówienia 
spraw związanych z organizacją 
„Dnia Ziemniaka”. W marcu panie 
miały możliwość udziału w prezentacji 
dekoracji świątecznego wielkanocnego 
stołu. 

Prężnie działające koła 
przygotowywały potrawy i prezentowały 
je podczas: Powiatowej Wystawy 
Stołów Wielkanocnych, Smaków Ziemi 
Łódzkiej, Jarmarku Wojewódzkiego 
oraz Dożynek Prezydenckich. W 
tegorocznej edycji „Dnia Ziemniaka” 
panie z KGW z Kurowic włożyły 
ogrom swej pracy, przygotowując 
wiele pysznych potraw z ziemniaka. 
Dodatkowo, każde z kół z naszej gminy 
uzupełniło menu dwiema potrawami. 

Ostatnio w konkursie wypieków 
organizowanym przez LGD STER 
w Plichtowie wzięły udział dwa koła 
gospodyń z naszej gminy. KGW z 
Kurowic zdobyło drugie miejsce za 

szarlotkę makową, a KGW z Leśnych 
Odpadków otrzymało wyróżnienie.

Ważnym wydarzeniem, mającym 
na celu uwieńczenie trudu pracy 
oraz swego rodzaju podziękowanie 
za tegoroczną współpracę z KGW, 
członkiniami AZŚ i społecznikami, była 
zorganizowana w czerwcu wycieczka 
w Góry Świętokrzystkie.

Gminny Ośrodek był organizatorem 
wielu otwartych imprez kulturalnych, 
dzięki którym mieszkańcy naszej gminy 
i nie tylko, mogli być obserwatorami, ale 
i współtwórcami życia artystycznego 
regionu, promując w ten sposób 
szeroki zakres działalności kulturalnej.  

Zachęcamy do odwiedzania strony 
www.gok.brojce.pl, by na bieżąco 
śledzić naszą działalność. Na stronie 
TVP Łódź można obejrzeć reportaż 
w programie „Tradycją Regionu 
Malowane” z tegorocznego „Dnia 
Ziemniaka”. Gmina Brójce była 
także bohaterem odcinka programu 
„PROWincja na PLUS”,  który również 
można obejrzeć na stronie internetowej.

Justyna Jurga

GOK Brójce
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Kochamy	ziemniaka...

Ziemniak... czasem wydaje nam się, 
że zamiast niego lepiej byłoby mieć 
coś innego. Jedak, gdy zaczniemy 
się zastanawiać, co mogłoby być 
smacznym i sytym uzupełnieniem 
każdego z posiłków, nagle zdajemy 
sobie sprawę, że nic – ani ryż, ani 
najlepsza kasza – nie jest w stanie 
zastąpić smaku i sytości, jaką nam daje 
ziemniak.

Dla Europejczyka historia 
ziemniaka zaczyna się w krainie 
Inków. Występował on tam w dwóch 
odmianach. Jedna z nich była dziko 
rosnąca, a zakwitając, ukazywała 
piękne czerwone kwiaty. Można ją 
było spotkać na skalistych zboczach. 

Posiadała małe bulwy wielkości 
orzecha włoskiego, ich smak był gorzki, 
co sprawiało, że nie nadawały się do 
spożycia. Inkowie traktowali ją jako 
chwast zalegający na polach. Druga 
odmiana kwitła na biało, jej bulwy zaś 
można było spożywać po ugotowaniu 
lub upieczeniu. Odmianę tą nazywano 
papas lub patata. 

Mimo iż do Europy trafił dopiero ok. 
roku 1560 – a to za sprawą Hiszpanów, 
którzy przywieźli ziemniaka z Państwa 
Inków – to mimo początkowych 
trudności, przez te kilkaset lat zrobił 
zawrotną karierę.  Sięgnęła ona zenitu 
w XIX wieku, gdy możemy mówić o 
zjawisku diety ziemniaczanej – wtedy 

spożycie ziemniaków na mieszkańca 
Europy sięgnęło blisko 30 kg, co 
utrzymuje się do dzisiaj! Jedni – jak np. 
w Poznaniu – stawiają mu pomniki, a 
inni – jak w gminie Brójce – urządzają 
jego święto. W tym roku odbyło się ono 
w Kurowicach – dnia 20 października 
gościło w remizie OSP. Wszyscy 
spragnieni nowości ziemniaczanych...
tak nowości! Bo Koła Gospodyń 
Wiejskich co roku z ziemniaków 
wyczarowują – bo inaczej tego nie 
można nazwać – potrawy, o jakich do 
tej pory niezbyt wielu miało pojęcie! 
Do tego wszystkiego są one smaczne, 
syte, wspaniale pachną i jeszcze 
lepiej wyglądają... Każdy kto przybył, 
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Każdy numer naszego Biuletynu 
to szansa na sięgnięcie po ciekawą 
nagrodę. Najpierw każdy mógł 
rozwiązać  naszą krzyżówkę, ostatnio 
pojawiły się konkursy, w których 
należało rozpoznać obiekt ze zdjęcia 
z tylnej okładki. W tym numerze 
pojawi się nowa forma... ale zanim 
o niej napiszemy, jesteśmy Państwu 

winni rozwiązanie i wynik ostatniego 
konkursu. Drzwi, widniejące na 
zdjęciu konkursowym w numerze 
3/2012, prowadzą do Kościoła pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego 
w Kurowicach. Z grona osób, które 
nadesłały poprawną odpowiedź 
wylosowaliśmy zwycięzcę. Nagrodę 
– w postaci pamięci przenośnej flash 

uznanego producenta o pojemności 16 
GB – otrzymuje Pan Bogdan Kamiński 
z Kraszewa – GRATULUJEMY!

W międzyczasie nasze 
Stowarzyszenie nagrodziło prace 
nadesłane na konkurs fotograficzny 
pt. „Kultura i tradycja regionu w moim 
obiektywie”.

Nagrody otrzymali:

• Miejsce 1. „Chatka” – autorem zdjęcia jest Pan Bartosz Orlicz, przedstawia ono dawną chatę w miejscowości Kotliny     
(Gm. Brójce); nagroda: profesjonalny statyw fotograficzny uznanej marki

• Miejsce 2. „Bukowiaczek” – autorem zdjęcia jest Pani Aneta Owczarek, zdjęcie przedstawia dzieci z Zespołu Bukowiaczek 
podczas występu w strojach ludowych; nagroda: profesjonalny plecak fotograficzny uznanej marki

• Miejsce 3. „Mogiła” – autorem zdjęcia jest Pani Justyna Mariasiewicz, przedstawia ono zapomnianą mogiłę 14 osób 
pomordowanych w czasie II Wojny Światowej w Gminie Brójce; nagroda: ramka cyfrowa 7” uznanego producenta

• Praca wyróżniona „Mażoretki” – autorem zdjęcia jest Pan Jacek Owczarek, zdjęcie przedstawia zespół mażoretek                    
z Bukowca; nagroda: Podręcznik „Fotografia cyfrowa - edycja zdjęć”, wyd. VI

• Praca wyróżniona „Kapliczka” – autorem zdjęcia jest Pan Tomasz Pira, zdjęcie przedstawia kapliczkę przydrożną;  
nagroda: Podręcznik „Fotografia cyfrowa - edycja zdjęć”, wyd. VI

Nasze	konkursy...

a frekwencja niezwykle dopisała, 
mógł więc posmakować przeróżnych 
ziemniaczanych specjałów, w tym 
nadzwyczaj słodkiego i wspaniałego 
w smaku i konsystencji – ciasta 
ziemniaczanego, czy też dowiedzieć 
się więcej o ziemniakach dzięki 
specjalnej ekspozycji, zorganizowanej 
przez ŁODR w Bratoszewicach. 

Na imprezie swoją obecnością 
zaszczycili nas: p. Maria Kaczorowska 
– Dyrektor Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. 
Mirosława Jakiel – Naczelnik Wydziału 
Płatności Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. 
Piotr Busiakiewicz – Starosta Powiatu 
Łódź-Wschód, p. Klemens Derach 
– Przewodniczący Rady Powiatu 
Łódź-Wschód, p. Ewa Gładysz – 
Radna Powiatu Łódź-Wschód oraz 
Kierownik ŁODR, p. Władysław 
Glubowski –  Wójt Gminy Brójce, 

księża z parafii z Kurowic, dyrektorzy 
szkół, członkowie LGD „STER”, radni, 
sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy 
i nie tylko... Ponadto, gościliśmy 
ekipę telewizyjną wraz z p. redaktor 
Magdaleną Michalak, która nagrywała 
u nas program z cyklu: „Tradycją 
Regionu Malowane”. Relacja ukazała 
się w TVP Łódź w dniu 3 listopada 
2012 r., a nadal można zobaczyć ją na 
stronie regionalnego ośrodka TVP w 
Łodzi.

Nie mogło zabraknąć muzyki i 
tańca. Brójce słyną przecież nie tylko 
z gościnności, ale i wspaniałych, 
utytułowanych zespołów. Imprezę 
uświetniły więc występy zespołów 
śpiewaczych: „Bukowianki”, „Leśnianki”, 
„Stefanów”, Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bukowiaczek” oraz Orkiestry 
Dętej z Kurowic. 

Dodatkowo, muzyczną oprawę, 
już spoza gminy Brójce, zapewniła 

również Kapela Podwórkowa Sołtysa 
Tolka Gałązki z GOK w Moszczenicy.

I tak przy ziemniaczanym jadle, 
w dźwiękach muzyki można było 
dotknąć i nieco materialnej tradycji 
– KGW z Kurowic zaprezentowało 
wystawę między innymi z ręcznie 
tkanymi, oryginalnymi strojami 
ludowymi z naszego regionu, wieloma 
przedmiotami codziennego użytku 
i rękodzieła. Miejscowa piekarnia 
przygotowała również stoisko z 
własnym – zarówno tradycyjnym, 
jak i nowoczesnym, i innowacyjnym 
pieczywem.

O wszystko zadbali organizatorzy 
– GOK Brójce, ŁODR –  Oddział w 
Andrespolu, Koło Gospodyń Wiejskich 
Kurowice oraz nasze Stowarzyszenie, 
czyli LGD STER.

Dziękujemy za iście gorącą – jak 
ziemniaki z ogniska – atmosferę i do 
zobaczenia za rok...

Teraz czas na aktualny konkurs 
„biuletynowy”! Obecny numer 
wydajemy w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. W tym czasie spędzamy 
dużo czasu w kuchni... i kuchni dotyczy 
tym razem nasz konkurs. Nazwijmy 
go „Biuletynowym Przeglądem 
Kulinarnym”. Zapraszamy Państwa do 

przesyłania nam przepisów kulinarnych 
na potrawy, które goszczą na Państwa 
stole Świątecznym, a które są mało 
znane, niezwykłe czy nietypowe... 
wraz z przepisem, zawierającym 
wykaz składników, opis wykonania 
oraz krótką historię potrawy (np. skąd 
Państwo ją znają, od kiedy wykonują), 

należy przesłać fotografię gotowego 
dania. Przepisy można przesyłać 
drogą elektroniczną lub pocztową 
na adres redakcji do dnia 18 lutego 
2013 r. Autor najciekawszego przepisu 
zostanie nagrodzony niespodzianką, 
którą będzie sprzęt... a jakże inny... 
kuchenny! Zapraszamy do udziału!



Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś

Bryły geometryczne w architekturze Czy to jest oko czy aparat fotograficzny?

Elektrownie Wiatrowe Nasze gimnazjum w liczbach i procentach

Podróże naszych marzeń – Japonia Problemy współczesnej Afryki

SOS dla zwierząt

Galeria	Giełdy	Pomysłów	w	Kurowicach
(czytaj strona 6)


