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Od redakcji…

Szanowni Czytelnicy!
Lato w pełni, wracamy więc z nowym numerem biuletynu “Za jednym STERem...”!

W tym numerze przeczytają Państwo o tym jak młody zdolny reżyser przyjechał do Bukowca aby zrealizować zdjęcia do swojego 
filmu, zachęcimy Państwa do zakładania ogrodów naturalnych oraz pokażemy, że Rokiciny to „eko gmina”. Oprócz tych i wielu 
innych tematów, znajdziecie Państwo konkurs i poznacie laureatów naszych wcześniejszych konkursów.

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”)

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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„Nic Wielkiego” to historia 
rodzeństwa Zosi i Stasia, ich wspólnego 
dzieciństwa, relacji z rodzicami, 
w końcu wejścia w pełnoletniość i 
dorosłość. Okres dojrzewania to ten 
specyficzny czas, kiedy podejmujemy 
różne decyzje, których znaczenie 
będziemy rozumieć dopiero za kilka 
lat. To także, a może przede wszystkim 
czas kształtowania charakteru i 
szukania siebie. Czasami taka podróż 
do własnego wnętrza jest, tak jak w 
przypadku Stasia zaskakująca i kręta. 
Młody chłopak może nie być gotowy na 
to, co tam odkryje.

Filmowe rodzeństwo poznajemy, 
gdy mają po siedem lat. W obliczu 
gorącego, ale nie stałego  związku 
rodziców siostra i brat trzymają się 
razem. Wzajemna bliskość pozwala 
im stąpać po gruncie, zwalczać 
przeciwności losu.

Po dziesięciu latach nie dużo 
się zmienia. Rodzice w dalszym 
ciągu prowadzą swojego rodzaju 

miłosną walkę, Zośka i Staś mają już 
wypracowane sposoby na radzenie 
sobie z tą sytuacją, tak by nie wpływała 
ona na ich rozwój. Tradycyjnie dzieje się 
to przez wspólne działanie, symbiozę.

Kiedy Zosia decyduje się na wyjazd 
za granicę w celu zdobycia prestiżowej 
edukacji Staś zmienia się. Smutek 
zamienia się w złość. Z pogodnego, 
wrażliwego, upoetycznionego 
chłopaka lubiącego grać na gitarze, 
przemienia się w drobnego przestępcę 
wyładowującego złość na różne 
sposoby – często nie zgodne z prawem 
i ogólnie przyjętą moralnością.

By sprawdzić co dzieje się dalej 
należy obejrzeć film!

„Nic Wielkiego” jest zatem 
opowieścią o tym, jak wybierając 
błędną ścieżkę w życiu zawsze mamy 
szansę na powrót do drogi, gdzie 
priorytety są na dobrych miejscach. To 
historia pokazująca, że miłość w meczu 
ze złem wychodzi na prowadzenie.

Całość filmu wzbogacona jest 

o atmosferę czterech pór roku. 
Przyroda komentuje emocje 
bohaterów przez klimat zmiennych 
warunków pogodowych. Noc w 
Filmie „Nic Wielkiego” odgrywa rolę 
Jądra Ciemności z powieści Josepha 
Conrada.

Część filmu dotycząca dzieciństwa 
Stasia i Zosi, Ich relacji z rodzicami 
kręcona była w pięknym domu 
Stowarzyszenia OnJaTy prowadzonego 
przez Jolantę Różycką w Bukowcu. 
Życzliwość Joli była dużym wsparciem 
podczas produkcji, a ciepło płynące od 
tej nieprzeciętnie empatycznej osoby 
wpływała wspaniale na samopoczucie 
aktorów i ekipy podczas kręcenia 
trudnych scen dotyczących relacji 
w rodzinie z udziałem dzieci. To 
właśnie Jola wykonała część pracy 
castingowej do filmu wprowadzając 
na plan rodzeństwo Zosi i Stasiak 
Rodak - pasujących do scenariusza 
wrażliwych dzieci – mieszkańców 

Fabuła	kręcona	w	Bukowcu
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Bukowca, zapoznając również ekipę 
z ich życzliwymi rodzicami. Dzięki 
ścisłej współpracy wszystkich, 
wyjątkowego zaangażowania wyżej 
wymienionych wspaniałych rodziców 
młodych aktorów udało się zrealizować 
jeszcze scenę z prawdziwą babcią 
rodzeństwa w domu państwa Rodak 
w Bukowcu. Babcia przystosowała się 
do roli aktorki, a to co najważniejsze w 
całej tej wielopłaszczyznowej sytuacji, 
prawdziwa więź międzyludzka, 
bliskość przeniosła się na ekran. 
Babci dzieciaków należą się ukłony i 
podziękowania za wniesioną treść.

W końcu to co wypadło również 
efektownie to sceny związane z 

funkcjonowaniem rodzeństwa w 
warunkach szkoły podstawowej. 
Sytuacje tak ważne w rozwoju dziecka 
– człowieka. Pani Alicja Kmiecik – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Bukowcu 
wyczuwając, iż „Nic Wielkiego” to film z 
przesłaniem, opowiadający o kondycji 
człowieka pomagała jak mogła, by 
ekipa i dzieciaki miały dobre warunki do 
pracy na planie. Ukłony i podziękowania 
dla Pani Dyrektor. Rodzice dzieciaków 
ze szkoły pomogli, w tym wiodącą rolę 
odegrała Pani Renata Rodak.

Suma Summarum do Filmu „Nic 
Wielkiego” odbyło się 8 dni zdjęciowych 
na terenie Bukowca, 1 na terenie 

Łęczycy, 2 na terenie Baryczy oraz 14 
na terenie Łodzi.

Teraz z zapartym tchem czekamy na 
premierę kinową, która planowana jest 
jesienią tego roku.

Dla zainteresowanych większą 
ilością informacji o filmie zapraszamy 
na:

fb: Nic Wielkiego
www.nicwielkiego.com

filmweb.pl: Nic Wielkiego
You Tube: Nic Wielkiego

                                     Janek Gazicki

Bilans	działań	STER-u”

Rok 2013 zamyka działania 
Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy 
Działania  „STER” w ramach okresu 
programowania na lata 2007 – 
2013. Jesteśmy zatem w momencie 
podsumowań i oceny naszej pracy. 
Dumą napawa nas fakt, że większość 
z mieszkańców gmin należących do 
obszaru wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju naszej LGD zaangażowało 
się w  udział w akcje na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej oraz korzysta z 
rozbudowanych i zmodernizowanych 
elementów infrastruktury społecznej. 
Niestety,  nie każdy je zauważa a to 
oznacza, że nasze „dzieło” nie jest 
jeszcze dokończone…

Jak wykorzystaliśmy środki z funduszy 
pomocowych?

Pierwsze wnioski o dofinansowanie 
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projektów zostały złożone pod 
koniec 2010 roku. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu przez Wydział Wdrażania 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
podpisano 4 umowy przyznania 
pomocy w ramach złożonych 
wniosków dla „małych projektów”. 
Były to takie przedsięwzięcia jak: 
formy twórczej edukacji przyrodniczo-
artystycznej dla mieszkańców gminy 
Rokiciny, organizacja cyklicznych 



Eko	Rokiciny

Wzrost wiedzy i świadomości ludzi 
na temat otaczającego nas świata, 
w tym kwestii związanych z ochroną 
przyrody przyczynił się do rozwoju 
ekologii. Bycie „eko” w dzisiejszych 
czasach jest nie tylko elementem stylu 
życia, ale przede wszystkim wymogiem, 
jaki stawia przed nami współczesny 
świat. W trosce o środowisko naturalne 
podejmowanych jest szereg działań 
mających na celu uwrażliwienie ludzi na 
problemy dotyczące ochrony przyrody 
oraz wyrobienie u nich określonych 
nawyków związanych z ekologią.

W działania na rzecz środowiska 
angażuje się również Gmina Rokiciny. 
Jedną z ostatnich inicjatyw był Piknik 
Ekologiczny, który odbył się w 
niedzielne popołudnie 16 czerwca 
br. na terenie kompleksu boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej 
w Rokicinach. Imprezę przygotowali 
pracownicy Urzędu Gminy w 
Rokicinach, Gminnego Ośrodka 
Kultury i placówek oświatowych.

Główną ideą pikniku było 
poruszenie kwestii związanych 
z ochroną środowiska oraz 
uwrażliwienie mieszkańców na 
problem powstawania, składowania i 

powtórnego wykorzystania odpadów. 
Impulsem do zorganizowania imprezy 
było przejęcie przez gminę od 1 lipca 
br. zadań związanych z gospodarką 
odpadami.

Piknik Ekologiczny spotkał się z 
dużym zainteresowaniem ze strony 
lokalnej społeczności. Poza licznie 
zgromadzonymi mieszkańcami, w 
imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkola z terenu naszej 
Gminy. Na wszelkie wątpliwości i 
pytania mieszkańców dotyczące 
gospodarki odpadami odpowiadali 
przedstawiciele Firmy „Veolia” Usługi 
dla Środowiska S.A. z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Firma ta wygrała 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z terenu Gminy Rokiciny.

Oprócz edukacji na uczestników 
imprezy czekało wiele atrakcji. W 
trakcie pikniku mieszkańcy Gminy 
Rokiciny mogli wymieniać zużyte 
baterie na sadzonki roślin. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się również 
program artystyczny związany z promocją 
zdrowia i ekologii w wykonaniu p. Urszuli 
Pakuły oraz spektakl pt. „Nowa cywilizacja” 
w wykonaniu „Teatru pod słońcem” z 
Publicznego Gimnazjum w Popielawach. 

Największą atrakcją był pokaz mody 
ekologicznej zaprezentowany przez 
przedszkolaków a przygotowany przez 
rodziców i nauczycieli.

Poza występami artystycznymi 
zorganizowanych zostało wiele konkursów, 
w tym m.in. skierowany do młodzieży 
szkolnej konkurs: „Recykling szansą 
dla środowiska”, oraz skierowany do 
dorosłej publiczności konkurs: „Zatopieni 
w zieleni”. Ponadto, rozstrzygnięte zostały 
konkursy przeprowadzone w placówkach 
oświatowych z terenu gminy dotyczące 
wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży. Na wszystkich zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody, m.in. laptop, 
kamera cyfrowa, podkaszarka spalinowa, 
aparaty fotograficzne, zbiorniki do 
selektywnej zbiórki odpadów, książki 
o tematyce przyrodniczej. Organizacja 
pikniku dofinansowana została środkami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Piknik Ekologiczny zakończył 
się występem rockowego zespołu 
„BLACK CAMEL”, złożonego z uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Popielawach.

  Aleksandra Stasio
Urząd Gminy w Rokicinach
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imprez sportowo-rekreacyjnych 
i edukacyjnych na terenie gminy 
Brójce, festyn pn.”VII Lato Muzyczne” 
we wsi Wola Rakowa oraz zakup 
strojów ludowych dla dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bukowiaczek”. 
Ponadto w ramach operacji „Odnowa 
i rozwój wsi” przyznano pomoc dla 3 
działań: budowa parkingów i zatoki 
dla autobusów w Kalonce, budowa 
świetlicy środowiskowej w Stróży 
oraz elementów małej infrastruktury w 
centrum Andrespola.

Podczas następnych naborów 
wniosków, które odbyły się na początku 
2012 roku złożono 9 wniosków w 
ramach „małych projektów” i 5 dla 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. W 
tym naborze większość projektów 
uzyskało dofinansowanie i zostało 
zawartych 13 umów. Beneficjenci 

działań „małe projekty” uzyskali pomoc 
na: organizację festynu „VIII Lato 
Muzyczne” we wsi Wola Rakowa, 
wykonanie zaplecza socjalnego 
na boisku sportowym w Kopance, 
wyposażenie świetlicy wiejskiej i 
organizację imprezy rekreacyjnej w 
Popielawach, zakup instrumentów 
dla Orkiestry Dętej Gminy Rokiciny 
przy OSP w Łaznowie, urządzenie 
placu zabaw w miejscowości Teolin 
oraz budowę placów zabaw w 
miejscowościach Kraszew, Bedoń 
Przykościelny, Janówka, Nowy 
Bedoń. Podpisano także 4 umowy 
na budowę sceny wraz z zapleczem 
w Woli Rakowej, na budowę sceny 
letniej wraz z zagospodarowaniem 
terenu gminnego parku i terenu GOK 
w Rokicinach-Kolonii, budowę świetlicy 
wiejskiej Bukowcu również ze sceną 

plenerową i budowę kompleksu 
sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, 
w zakresie „Odnowy i rozwoju wsi”.

Na pozytywne rozpatrzenie czekają 
obecnie wnioski złożone w ramach 
naboru, który odbył się w pierwszej 
połowie 2013 roku. Natomiast jesienią 
przeprowadzony zostanie ostatni nabór 
w ramach PROW 2007-2013. Miejmy 
nadzieję, że ogrom trudu włożony w 
prace na rzecz uatrakcyjnienia obszaru 
naszej Lokalnej Grupy Działania zachęci 
turystów do odwiedzenia tych terenów 
a mieszkańców skłoni do aktywnego 
spędzania czasu podczas imprez 
organizowanych przez Lokalnych 
Liderów dla społeczności lokalnych.



90	LAT	OSP	STARE	SKOSZEWY

Ratują ofiary wypadków i pożarów, 
pomagają ludziom dotkniętym 
klęską żywiołową, upowszechniają 
kulturę, prowadzą pracę z młodzieżą, 
uczestniczą w akcjach społecznych. 
W dniu 22 czerwca 2013 r. Druhowie 
obchodzili jubileusz 90 lat powstania 
OSP Stare Skoszewy.

Obchody 90 – lecia OSP rozpoczęła 
msza św. w kościele Sanktuarium 
Maryjnego w Starych Skoszewach 
pod przewodnictwem ks. Adama 
Stańdo. Po mszy  poczty sztandarowe, 
pododdziały OSP, goście i mieszkańcy, 
prowadzeni przez parafialną orkiestrę, 
przemaszerowali na plac na oficjalną 
część jubileuszu.

Gości powitał wójtgminy Nowosolna 
Pan Tomasz Bystroński - „Ratowanie 
ludziom życia to najcenniejszy dar, 
jaki strażacy ofiarują społeczeństwu” - 
powiedział w wystąpieniu. Odczytano 
także list gratulacyjny od prezesa ZG 
ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

Rys historyczny OSP Stare 
Skoszewy przedstawiła Dh Weronika 
Sych. OSP  w Starych Skoszewach 

powstała w 1923 r. Założycielem 
byli dziedzic Feliks Zdzitowiecki 
i jego córka Maria Zdzitowiecka, 
która była pierwszym 
komendantem straży. Do pożaru 
wyjeżdżano wozem konnym, 
na którym znajdowała się 
motopompa.  

Po wojnie  w 1945 r. 
do pożaru wyjeżdżano 
samochodem marki ZIŁŁ, 
obecnie samochodem Mercedes 
Benz. OSP Stare Skoszewy 

systematycznie  doposaża się w sprzęt 
i uczestniczy w różnych ćwiczeniach 
przeciwpożarowych przygotowując się 
w ten sposób do wstąpienia Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego 
(KSRG). Prezes zarządu  Dh Michał 
Nowacki zgłosił gotowość przystąpienia 
do KSRG.

Dla OSP Stare Skoszewy 
była to uroczystość wyjątkowa. 
Strażacy pozyskali własny sztandar,  
jednostka  otrzymała odznaczenie 
dla Zbiorowości, Złoty Medal OSP 
Stare Skoszewy oraz samochód 
strażacki. komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Koluszkach poinformował, że OSP 
Stare Skoszewy została włączone do 
KSRG. Poświęcono sztandar oraz 
samochód strażacki otrzymany od 
Gminy Nowosolna.

Wójt Gminy Nowosolna oraz 
wiceprezes zarządu  OSP Oddziału 
Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego 
Dh Stanisław Bednarczyk wręczyli 
odznaczenia:

Złoty Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali:

Dh  Bystroński Tomasz, 
Nowacki Michał, 
Sych Weronika.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymał: 

Dh Kowalski Grzegorz.
Brązowy Medal Za Zasługi Dla 

Pożarnictwa otrzymali: 
Kurzejamski Józef, 
Marciniak Andrzej, 
Sołdoń Barbara, 
Salecki Dariusz, 

Krawczyk Łukasz.
Odznakę „Wzorowy Strażak” 

otrzymało 10-ciu strażaków.
Odznakę „Za Wysługę Lat” 

otrzymało 18-tu strażaków.
Przemówienia gości zakończyły 

oficjalną cześć uroczystości, po 
której był występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowe w Starych Skoszewach. 
Po niej gospodarz jednostki zaprosił 
wszystkich na poczęstunek.

Tak ważne dla miejscowych druhów 
wydarzenie uświetnili swoją obecnością 
także radni, sołtysi i przedstawiciele 
sąsiednich OSP oraz mieszkańcy 
gminy Nowosolna.

Oprawę muzyczną zapewniła 
miejscowa parafialna orkiestra,  
dowódcą uroczystości był Dh 
Borowiecki  Robert a prowadzącym Dh 
Jankowski Tomasz.

      Krzysztof Tekielski
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11 lipca do siedziby Stowarzyszenia 
ONJATY w Bukowcu przyjechała 
irlandzka rodzina Cahn: Suzi i Mike 
wraz z dwoma synami. Odbywają 
oni charytatywną podróż do 
Mongolii wioząc dary do Ułan Bator. 
Zostali w Bukowcu tylko dwa dni. 
Podczas ich krótkiej wizyty wygłosili 

interesujący wykład o ogrodnictwie 
permakulturowym i obowiązujących 
zasadach.

 Suzi i Mike w Irlandii w hrabstwie 
Wicklow prowadzą niedużą farmę, 
na której nie tylko hodują zwierzęta, 
warzywa i inne rośliny ale również 
prowadzą edukację ekologiczną. 

Uczą oni ludzi z całego świata jak 
projektować ogrody naturalne, jak 
uprawiać ogród, aby zachować jak 
największą bioróżnorodność, a także 
uczą tradycyjnych rękodzielniczych 
umiejętności: wikliniarstwa czy 
tkactwa. Utworzyli też w swoim 
okręgu Towarzystwo Ogrodnictwa 

Ogrodnictwo	naturalne	czyli	dzikość	pod	kontrolą
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Naturalnego, w które angażują lokalną 
społeczność do uprawiania swoich 
ogrodów według zasad permakultury.

To jest właśnie odpowiednie miejsce, 
aby napisać co to jest ta permakultura?

PERMAKULTURA to sposób 
projektowania i uprawy ogrodu, w 
których najważniejsze są trzy zasady:

• Troszczyć się o Ziemię, czyli aby 
wszystkie systemy życia 
mogły żyć i się rozwijać.

• Dbać o ludzi, czyli aby 
mieli dostęp do dóbr 
niezbędnych im do życia

• Dzielić się nadmiarem
W ogrodnictwie tego typu 

całość jest ważniejsza niż 
pojedyncze składniki, a poza 
tym ma również na celu redukcję 
odpadów, pracy ludzkiej, i 
wkładu energii. Trzeba przede 
wszystkim zrozumieć, że w 
ogrodzie jesteśmy partnerem 
przyrody nas otaczającej i taki 
ogród odwdzięcza się: tym, 
że jest przyjazny nie tylko dla 
ludzi, ale także dla różnego 
rodzaju stworzeń. Musimy 
zaprojektować i posadzić 
takie rośliny, by zapewnić jak 
największą bioróżnorodność 
i znaleźć miejsce także dla 
rodzimych okazów, a nawet 
chwastów, a także pozwolić 
roślinom się rozprzestrzeniać, 
ingerując sporadycznie. Ważną 
zasadą przy tworzeniu takich 
ogrodów jest korzystanie z 
różnych elementów naturalnych, które 
można znaleźć w granicach swojego 
przyszłego ogrodu.

Co wynika z tych tak ogólnych 
zasad dla tych , którzy być może 
chcieliby rozpocząć uprawę ogrodu 
permakulturowego..

 Zacząć należy od obserwacji 
i sprawdzenia tego co mamy 
w ogrodzie, jaki rodzaj gleby, 
jakie drzewa, krzewy czy byliny. 
Patrzmy uważnie, bo czasami 
nawet nielubiana przez nas 
pokrzywa, może okazać się 
bardzo pożyteczna, ponieważ 
nie tylko jest rośliną leczniczą, 
ale też można traktować ją jak 
warzywo (znów jest moda na 
zupę z pokrzywy), ale jest też 

rośliną chwastobójczą.
W ogrodzie nie może się obyć 

bez kompostu, i tam wyrzuć odpady 
organiczne (resztki, po jedzeniu, 
obierki, liście z drzew, a nawet niezbyt 
zadrukowany papier). Taki kompost już 
po roku może być wykorzystany jako 
nawóz dla takiego ogrodu.

Całość musi być uprawiana bez 
sztucznych środków owadobójczych 
i sztucznych nawozów. Większość 
owadów w ogrodzie jest pożyteczna, 
więc eliminujemy stosowanie 
środków chemicznych, ponieważ 
ze szkodnikami mogłyby zginąć 

także owady pożyteczne. Środki 
owadobójcze zamieniamy na rzecz 
wywarów, odwarów i wyciągów z roślin, 
chociażby już wspominanej pokrzywy. 
Pomaga to kontrolować populację 
szkodników i ogranicza choroby bez 
wprowadzania chemii do ogrodu.

Powinniśmy również sadzić jak 
najwięcej różnorodnych roślin i najlepiej 
rodzimych gatunków, które pomagają 
w tworzeniu siedlisk dla pożytecznych 
owadów, ptaków i innych zwierząt. 
Do tego należy dołączyć listę roślin z 
owocami będącymi pożywieniem dla 
tych żyjątek.

Ideą takiego naturalnego ogrodu 
jest też akceptowanie drobnych 
uszkodzeń spowodowanych przez 
szkodniki. Taka akceptacja pozwala 
minimalizować pracę i to również 

jest ważne dla permakultury. 
Pewnie to niektórych ucieszy, 
ale w ogrodzie nie przekopuje 
się gleby, ani nie wyrywa 
chwastów, zamiast tego 
stosuje się ściółkowanie. Nasz 
cel to oczywiście stworzenie 
zdrowego, pięknego ogrodu, ale 
niekoniecznie „doskonałego”.

Jeżeli uda się nam stworzyć 
taki ogród, a tacy ludzie jak Suzi 
i Mike są na to dowodem, to 
my – jego twórcy i użytkownicy 
takiego naturalnego ogrodu, 
żyjemy w świadomości, że 
w pewien lokalny sposób 
przyczyniamy się do ratowania 
Ziemi przed skutkami dominacji 
człowieka nad naturą. 
Wszystkich chętnych do 
szczegółowego zapoznania się 
z zasadami tworzenia ogrodu 
naturalnego zapraszamy do 
kontaktu ze Stowarzyszeniem 
„ONJATY”: stowarzyszenie.
onjaty@gmail.com

Jolanta Różycka
www.onjaty.org.pl



„Proces kozła w Wiśniowej Górze” 
to legenda, na której wychowało się 
już wiele pokoleń Słoweńskich dzieci, 
kiedy okazało się że także w Polsce 
mamy Wiśniową Górę powstała 
inicjatywa bliższego zapoznania się i 
podpisania partnerstwa.

I tak 2 czerwca 2013 roku w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej 
Górze odbyła się uroczysta inauguracja 
współpracy gmin: Andrespol i  Ivančna 
Gorica  w Słowenii. W spotkaniu 
uczestniczyli: ambasador Republiki 
Słowenii Marjan Šetinc, wojewoda 
łódzki Jolanta Chełmińska oraz wójt 
gminy Andrespol Dariusz Kubus.

Koła teatralne z Wiśniowej Góry 

obu krajów, wystawiły „Proces kozła w 
Wiśniowej Górze”, czas publiczności 
umilili także: Zespół Pieśni i Tańca 
„Wiśniowa Góra”, Zespół DNA oraz 
Zespół Saksofonistów z Andrespola.

Dzień później, w Urzędzie Gminy 
w Andrespolu doszło do formalnego 
podpisania Partnerstwa.

Gala	Roku	Bezpiecznej	Szkoły

Absolutorium	dla	Wójta	Gminy	Nowosolna

26 czerwca 2013 roku w Szkole 
Podstawowej nr 23 im. Edwarda 
Szymańskiego w Warszawie odbyła 
się uroczystość podsumowująca 
Rok Bezpiecznej Szkoły. Podczas 

uroczystości, w której wzięli udział  
między innymi Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Pan Tadeusz Sławecki; Wiceminister 
Sprawiedliwości Pan Stanisław 
Chmielewski; Rzecznik Praw Dziecka 
- Pan Marek Michalak podsumowano 
rok Bezpiecznej Szkoły.  

Obecni byli również przedstawiciele 
Kuratoriów  Oświaty w tym Łódzki 
Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. 
Pani Minister Krystyna Szumilas 
wręczyła dyplomy i pamiątkowe 
tabliczki 16 laureatom akcji „Ja i 
Ty bezpieczni w szkole”. Wśród 
wyróżnionych znalazła się Szkoła 

Podstawowa im. Władysława Jagiełły 
w Starych Skoszewach - jedyna szkoła 
z Województwa Łódzkiego.

      Krzysztof Tekielski

Historia	książki,	która	doprowadziła	do	partnerstwa	
Gminy	Andrespol	i	Ivančna	Gorica...
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W dniu 12 czerwca 2013 roku 
na obradach XXX sesji Rady 
Gminy Nowosolna. Radni Gminy 
po wcześniejszym przedstawieniu 
stanowiska Komisji Rewizyjnej, 
zawierającego wniosek w przedmiocie 
udzielenia absolutorium oraz 

opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, większością 
głosów udzielili Wójtowi 
Tomaszowi Bystrońskiemu 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 
rok.

Na obradach obecnych 
było 13 Radnych. Za 
udzieleniem absolutorium 
opowiedziało się dziewięciu 
Radnych, przeciw było 

trzech a jeden głos był wstrzymujący.
W 2012 roku dochody wykonane 

zostały w wysokości 17.632.204,09 zł, co 
w stosunku do planu stanowi 99,85 %.

Środki zewnętrzne pozyskane w 

2012 roku stanowią 2.718.321,21 
zł. Wydatki zrealizowane zostały w 
wysokości 19.878.737,39 zł, co w 
stosunku do planu stanowi 91,15%.

Z ogólnej kwoty poniesionych 
wydatków na wydatki bieżące 
przeznaczono kwotę 14.266.900,40zł a 
na wydatki majątkowe 5.611.836,99 zł.

Zadłużenie Gminy Nowosolna 
z tytułu zaciągniętych kredytów na 
dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi 
3.519.788 zł tj. 19,96 % wykonanych 
na 2012 rok dochodów.

      Krzysztof Tekielski
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W	 gminie	 Nowosolna	 pozyskano	 kolejne	 środki	
finansowe	 w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	

Wiejskich	na	lata	2007-2013

Festyn	IX	Muzyczne	Lato	w	Woli	Rakowej

W dniu 27 czerwca 2013 roku w 
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
przedstawiciele Gminy Nowosolna w 
osobie wójta gminy Pana Tomasza 
Bystrońskiego oraz skarbnika gminy 

Pani Marioli Szczesik 
zawarli z Samorządem  
Województwa Łódzkiego 
umowę o dofinansowanie 
inwestycji  pn „Przebudowa 
linii wodociągowej w Lipinach 
etap III oraz zakup samochodu 
asenizacyjnego”.

W ramach podpisanej 
umowy o przyznaniu środków 
zewnętrznych,  Gmina 
wystąpi o refundację kosztów 
inwestycji  polegające na 

przebudowie linii wodociągowej w 
Lipinach etap III zrealizowanej w latach 
2011 – 2012. Wartość dofinansowania 
wyniesie około 

180 000 tys. zł.  Dodatkowo w 
ramach tej umowy, Gmina może 
zakupić samochód asenizacyjny 
do opróżniania szamb i wywozu 
nieczystości.  Zakup samochodu 
spowoduje, iż kwota dofinansowanie 
wzrośnie. Środki finansowe będą 
pochodziły  z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”.

    Krzysztof Tekielski

Dnia 15.06.2013r. została 
zorganizowana wycieczka 
turystyczna dla działaczy 
społecznych i kultury w tym 
członkiń 10 Kół Gospodyń 
Wiejskich i Amatorskich 
Zespołów Śpiewaczych 
do Kazimierza Dolnego.  
Uczestnicy wycieczki (56 
osób) rozpoczęli zwiedzanie 
od Nałęczowa, gdzie 
razem z przewodnikiem 
spacerowali po Parku Zdrojowym 

pełnym zabytkowych wilii, sanatoriów 
i innych obiektów muzealnych. 

Kulminacyjnym punktem 
wycieczki było zwiedzanie 
przepięknego Kazimierza 
Dolnego z renesansowym 
rynkiem, Kościołem Farny 
i Górą Trzech Krzyży. 
Zorganizowany został także 
przejazd meleksami

do Wąwozu lessowego 
– Korzeniowy Dół oraz rejs 
statkiem po Wiśle.

 Justyna Jurga

WYCIECZKA	do	KAZIMIERZA	DOLNEGO

W dniu 30 czerwca 2013r. od godz. 
14:00 już po raz 9 mieliśmy okazję bawić 
się na FESTYNIE – IX MUZYCZNE 
LATO w WOLI RAKOWEJ (Gmina 
Brójce) zorganizowanym na potrzeby 
kulturalno-społeczne, po raz trzeci 
współfinansowanym 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 Dęta z Kurowic
• Zespół Mażoretki „SIETE” z 

Bukowca

• Artyści Teatru Wielkiego z Łodzi
• Amatorskie Zespoły Śpiewacze: 

„Bukowianki”, „Leśnianki” i 
„Stefanów”

• Grupy taneczne: Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bukowiaczek” i Zespołu Tańca 
Współczesnego „TERPS”
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W dniu 2 lipca 2013r. odbyła 
się wycieczka dla dzieci do Portu 
Lotniczego Łódź-Lublinek.

55 uczestników wycieczki 
miało możliwość:
• poznać tajemnice lotniska i 
dowiedzieć się o zasadach jego 
funkcjonowania,
• przejechać się lotniskowym 
autobusem,
• obejrzeć lądowanie samolotu,
• poznać specyfikę pracy 
Lotniskowej Straży Pożarnej,
• zasiąść za sterami szybowców 
w Aeroklubie Łódzkim,
• oraz obejrzeć modelarnię...

Wycieczka zakończyła 
się słodkim poczęstunkiem                             
w lotniskowej kawiarni...

Tak	mijają	wakacje	w	GOK-u	w	Brójcach	...

Gwiazdą wieczoru był DON VASYL 
i GWIAZDY CYGAŃSKIEJ PIEŚNI, 
który to zespół bawił dość licznie 
zgromadzoną publiczność. Swoją 
twórczość ludową prezentowała pani 
Stanisława Kupa.

Na festynie nie zabrakło „dmuchańców”, 
karuzel, mechanicznego byka, kul 
na wodzie, konkursów dla dzieci i 
dorosłych oraz innych atrakcji... Obok 
sceny również odbywały się pokazy 
sztuki cyrkowej.
Można było posilić się m.in. daniami 

z grilla, bigosem i 
pierogami... 
Impreza trwała aż do 
wieczora i zakończyła 
się zabawą taneczną 
przy muzyce ZESPOŁU 
ADIEU.
Imprezę poprowadził: 
Krzysztof Kaczmarek.

   Justyna Jurga
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Konkursy...

Wycieczka do ZOO była kolejną 
ciekawą przygodą, jaką przeżyły dzieci 
z GOK w Brójcach. Wysłuchaliśmy 
wielu ciekawych opowieści o historii 
ogrodu i życiu zamieszkujących w 
nim zwierząt, niektóre z nich mieliśmy 
możliwość dotknąć. 

Na koniec udaliśmy się na plac 
zabaw....

	10.07.2013r.,	godz.	11:00	-	Wycieczka	do	ZOO

Dnia 16 lipca 2013r. odbyła się 
wycieczka edukacyjno-profilaktyczna 
do Biskupina – najstarszej, 
zrekonstruowanej na ziemiach polskich 
osady kultury łużyckiej. Uczestnicy 
wycieczki (50 osób) poznali historię 
osady, wykopalisk archeologicznych 
oraz kulturę i życie ówczesnych ludzi. 
W jednej z chat została zorganizowana 
lekcja edukacyjna, gdzie przy 
rozpalonym ognisku dzieci m.in. mieliły 
ziarna pszenicy na autentycznym 
kamiennym żarnie, wykonywały i 
formowały ciasto z roztartych ziaren 

na tzw. podpłomyki. Poza 
tym odbył się rejs statkiem 
po Jeziorze Biskupińskim 
oraz przejazd kolejką 
wąskotorową z Biskupina 
przez Wenecję do Żnina.  
Wycieczka była bardzo 
udana, wszyscy wrócili 
do domów zadowoleni, 
uśmiechnięci i pełni 
wrażeń.

Justyna Jurga

16.07.2013r.Wycieczka	do	Biskupina

Każdy numer naszego Biuletynu to szansa na sięgnięcie po ciekawą nagrodę...

Wakacje dobiegają końca i wszyscy jesteśmy pełni wrażeń. W tym numerze prosimy o nadsyłanie zdjęć przedstawiających 
kadry z przygód przeżytych na terenie LGD STER? Może ktoś nauczył się pływać chodząc na basen w Wiśniowej Górze? Lub 
też rozkochał się w astronomii w czasie obserwacji nieba w Bukowcu? A może przejechaliście życiową trasę na rowerze po 
Wzniesieniach Łódzkich..?

Dokumentujcie te chwile i dzielcie się nimi. Do wygrania pendrive 16GB, termin nadsyłania prac 20 września.

W konkusie na fotografię unijnych 
inwestycji zwyciężyła Justyna 
Mariasiewicz za dwa spośród 
nadesłanych zdjęć: Domu Pomocy 

Społecznej w Wiśniowej Górze i ... drogi 
713. Zdjęcie drogi uznaliśmy za godne 
wyróżnienia, ponieważ największa pula 
środków unijnych konsumowana jest 

na te właśnie inwestycje i jak zmieniają 
one nasze życie...? Pani Justyna 
znalazła ciekawy, choć ryzykowny 
sposób na sfotografowanie drogi ;-)

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do naszego biura.



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

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

III miejsce – Nagroda: Mysz laserowa 
Logitech M185 Wireless

III miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY I-III
Julia Biernacka 

III miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY IV-VI
Piotr Jaszczuk

III miejsce GRUPA WIEKOWA GIMNAZJUM
Sylwia Zawada

Nagrody pocieszenia
Nagroda: Pendrive Kingston DataTraveler 16GB

WYRÓŻNIENIE:

Aleksandra Milewska

Martyna Lauk

Wiktoria Pach

Julia Drozdowska

Magdalena Frontczak

Maria Łopatka

Weronika Kot

Julia Turek

Paulina Gulej

Mateusz Kępka

I miejsce – Nagroda: Mini wieża Philips MC147/12

I miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY I-III
Gilbert Szeląg 

I miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY IV-VI
Ewa Otocka 

I miejsce GRUPA WIEKOWA GIMNAZJUM
Bartosz Orlicz

II miejsce – Nagroda: Plecak trekkingowy HI-TEC 45

II miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY I-III
Adrian Olejniczak  

II miejsce GRUPA WIEKOWA KLASY IV-VI
Paulina Makowska

II miejsce GRUPA WIEKOWA GIMNAZJUM
Aleksandra Zawada

„Nie do zapomnienia... czyli najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody terenu LGD STER”


