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Od redakcji…

Drodzy czytelnicy!
Czytacie właśnie numer pierwszy biuletynu o roboczym tytule Biuletyn LGD STER. 
Niniejsze wydawnictwo jest owocem pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER”. 
Będziemy w nim przybliżać to co działo, dzieje i będzie się dziać na obszarze gmin: Andrespol, Nowosolna, 
Brójce i Rokiciny. 
Będziemy pokazywać pozytywy i to co najbardziej interesuje mieszkańców.
Od nas dowiesz się też jakie miejsca odwiedzić w naszym regionie, czym mogą pochwalić
się Koła Gospodyń Wiejskich i jakie działania podejmujemy, jako stowarzyszenie, by nasze 
otoczenie stawało się ładniejsze i bardziej nam przyjazne.
Zapraszamy do współpracy Was – naszych czytelników! 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”)

W tym numerze zapraszamy również naszych czytelników do udziału w konkursie na tytuł naszego
 czasopisma. Nagrody czekają – szczegóły znajdują się w niniejszym numerze.

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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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym LGD STER pt.: „Polska złota jesień w mojej Gminie”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć, osobiście lub listownie, maksymalnie dwie fotografie w 
postaci odbitek o formacie minimalnym 15x21 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do 
siedziby Stowarzyszenia LGD STER, oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową. Na prace konkursowe 
czekamy w dniach:

od 15 września 2011 r. do 14 października 2011 r.

Prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem, pomysłowości i oryginalności oraz kompozycji i 
walorów artystycznych.

Na zwycięzców czekają niezwykle cenne nagrody!

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma profesjonalny dysk przenośny 2,5” o pojemności 1TB. Druga 
nagroda to statyw fotograficzny uznanej marki. Zdobywca miejsca trzeciego otrzyma nowoczesną ramkę 
cyfrową.

Przewidzieliśmy również wiele nagród pocieszenia: nowoczesne zestawy mysz+klawiatura komputerowa, 
pamięci flash o pojemności 16 GB oraz torby fotograficzne uznanego producenta.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej www.lgd-ster.pl oraz 
w Biurze naszego Stowarzyszenia

Zapraszamy Państwa do działania w naszym Stowarzyszeniu. Zostało ono 
powołane do życia by wspierać rozwój naszych małych ojczyzn czyli gmin 
Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. Każdy z nas może się przyczynić by 
nasza okolica wyglądała piękniej, by mieszkańcom żyło się lepiej i ciekawiej. 
Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Za zadanie 
wyznaczyliśmy sobie również mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w 
procesie rozwoju naszych gmin, podejmowanie inicjatyw i działań mających na 
celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, pozyskiwanie partnerów i 
źródeł finansowania lokalnej strategii rozwoju, a także podejmowanie inicjatyw 

i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, 
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania 
lokalnej strategii rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Odwiedź nas na: www.lgd-ster.pl - Zapraszamy serdecznie do działania z nami!

Działaj ze STERem...

LGD
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Radosne pożegnanie lata…

Na pagórkach pod Łodzią coraz 
częściej widać żółć i czerwień liści. W 
malowniczej dolinie rzeki Miazgi bobry 
umacniają swoje tamy. Słońce coraz 
krócej przebywa nad horyzontem. 
Wieczory są chłodne i wilgotne 
a w powietrzu unosi się zapach 
skoszonego siana. Na niebie nocnym 
dominować zaczynają kosiarze – czyli 
gromada gwiazd Plejady, która dla 
naszych pradziadów była znakiem żniw 
i zbierania plonów... nadchodzi jesień. 

Mimo że wszędzie wokół widać 
jej oznaki, to mieszkańcy obszaru 
Lokalnej Grupy Działania STER mieli 
w ostatnich dniach lata sporo okazji by 
jeszcze, choć na chwilę, zapomnieć, że 
nadchodzi.

Były wspólne tańce, śpiewy, ogniska 
i liczne, inne atrakcje... wszystko przy 
wsparciu finansowym ze strony LGD 
STER...

Zaczęło się w piękną, słoneczną 
niedzielę 28 sierpnia 2011 r. w Woli 
Rakowej, gmina Brójce. Tam już po raz 
siódmy Wójt Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosili mieszkańców na 
wielki festyn pod tytułem „Muzyczne 
lato”. Pogoda sprzyjała, była jak 
na zamówienie. Już od rana w 
Woli Rakowej trwały gorączkowe 

przygotowania do rozpoczęcia 
wspólnej zabawy i spotkania z muzyką. 
Wielu, szczególnie najmłodszych, nie 
mogło się doczekać szykowanych 
dla nich atrakcji i twardo czekało na 
miejscu aż do czasu rozpoczęcia. 
Wreszcie, tuż po godzinie 13:30, Pan 
Władysław Glubowski – Wójt Gminy 
Brójce – uroczyście zainaugurował VII 
Lato Muzyczne w Woli Rakowej. Życzył, 
Pan Wójt, wszystkim zgromadzonym 
udanej zabawy... i tak też było!

Zabawa zaczęła się na dobre. 
Licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy i gości bawili zaproszeni goście i 
lokalni artyści.

Swoje programy i niezwykłe 
umiejętności zaprezentowały między 
innymi zespoły śpiewacze: Bukowianki, 
Stefanów i Leśniaki.

Publiczność do zabawy zachęcały 
także, i nieco zawstydzały swoimi 
talentami, młodzieżowe i dziecięce 
zespoły taneczne: Terps, Dust i 

Bukowiaczek.
Nie zabrakło również pokazów 

tańca towarzyskiego, tak w ostatnich 
latach popularnego w naszym kraju, 
jak również zespołu potrafiącego 
porwać całą publiczność – niezależnie 
od wieku – czyli Big Dance. Nie 
mniej, największe wrażenie zrobiły 
na wszystkich wokalne popisy 

artystów z Teatru Wielkiego w Łodzi, 
którzy byli niewątpliwymi gwiazdami 
tegorocznego muzycznego lata, czego 
dowiodły gromkie brawa starszych 
jak i wiwaty tych nieco młodszych 
uczestników festynu.

Niezwykłymi gośćmi, stanowiącymi 
atrakcję dla Panów w każdym wieku, 
byli członkowie grup airsoftowych, 
wyposażeni w wierne repliki broni i 
innego wyposażenia wojskowego. 
Ubrani w mundury różnych oddziałów 
armii USA budzili respekt u Panów i byli 
obiektem skrytych zerknięć Pań.

Najmłodsi uczestnicy licznie oblegali 
artystów prezentujących rozmaite 
sztuczki cyrkowe, a popisy mima 
wywoływały uśmiech u każdego...

Stało się więc tak, jak tego życzył 
Pan Wójt – zabawa w gminie Brójce 
była niezapomniana i niezwykle udana!

W tym samym czasie, gdy w 
Woli Rakowej otwierano Muzyczne 
Lato, w Starych Skoszewach (gm. 
Nowosolna), po uroczystej Mszy 
Świętej - która odbyła się w tamtejszym 
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Władysław Glubowski Wójt Gminy Brójce otwiera 
wielki festyn

Występy zespołów ludowych w Woli Rakowej

Artyści Teatru Wielkiego w Woli Rakowej

Zespół Bukowiaczek w Woli Rakowej



Sanktuarium Maryjnym – rozpoczął się 
barwny korowód dożynkowy. Powiódł 
on wszystkich do Gminno Parkowego 
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 
Tam pod hasłem: „Od ziarna do 
chleba” rozpoczęły się Dożynki Gminy 
Nowosolna. Przybyłych gości witała 
Parafialna Orkiestra Dęta ze Starych 
Skoszew. Gości powitała Pani Renata 
Niedzielska – Dyrektor Centrum by po 
chwili oddać głos gospodarzowi Gminy 
– Panu Tomaszowi Bystrońskiemu. 
Pan Wójt życząc dobrej zabawy 
przedstawił wszystkim 4 – tysięcznego 
mieszkańca Gminy Nowosolna – 
Dastina Batorowicza z Plichtowa. By 
tradycja dożynkowa nie ucierpiała, 
Wójt Gminy odebrał uroczyście wieniec 
i chleb, który został rozdzielony między 
zgromadzonych jako symbol równego 
i sprawiedliwego podziału dóbr między 
mieszkańców gminy.

Tradycyjną część artystyczną 
poprowadziły lokalne zespoły: 
Byszewianie, Seniorki z Kalonki 
i Wiączynianka. Ich występy 
towarzyszyły wręczaniu kolejnych 
wieńców dożynkowych będących 
symbolem dziękczynienia za sezon 
owocnej pracy, zwieńczonej obfitym 
i smacznym plonem jaki zrodziła 
ziemia. Dożynki były doskonałym 
czasem i wyśmienitą sposobnością 
by integrować mieszkańców gminy. 
Służyły temu nie tylko liczne stragany 
oferujące tradycyjną strawę ale i liczne, 
zabawne konkursy przygotowane przez 
organizatorów. Koronną konkurencją 

w której mierzyli się przedstawiciele 
władz, organizatorzy, radni, sołtysi, 
rolnicy, gospodynie domowe, młodzież 
oraz dzieci było dojenie... sztucznej 
krowy. Mućka, mimo że, wykonana z 
żywic epoksydowych była dla wielu 
nie lada wyzwaniem. Przy jej dojeniu 
było wiele śmiechu – szczególnie ze 
strony rolników, którzy komentowali, 

że tak spokojne i dające w tak krótkim 
czasie, tak dużą ilość mleka, zwierze 
to marzenie każdego gospodarza. Nie 
było wyjątku każdy, włącznie z Panem 
Wójtem musiał zakasać rękawy i 
wydoić Plichtowską krasulę. Skoro 
krowa była spokojna, to gospodarze 
pomyśleli o szalonym... byku. Do 
jego ujeżdżania nie było już tak wielu 

chętnych. Znaleźli się jednak młodsi i 
starsi śmiałkowie, którzy zmierzyli się z 

mechanicznym bykiem. Zgromadzeni 
licznie kibice, nagradzali każdego 
gromkimi oklaskami czy wytrzymał na 
grzbiecie 2 czy 10 sekund. Wszystkim 
tym zabawom towarzyszyła wystawa 
rękodzieła, malarstwa i liczne stoiska 
partnerów. Była również niepowtarzalna 
okazja wykonać samemu gliniane 

naczynie przy użyciu metody znanej 
doskonale naszym dziadkom czyli 
toczenia na kole. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyła nieustannie muzyka, 
która nie tylko umilała czas ale była, 
szczególnie po zapadnięciu zmroku i 
rozpaleniu ogniska, wyśmienitą okazją 
do tańca, z czego licznie korzystali 
uczestnicy dożynek. Podczas gdy 
dorośli tańczyli ich pociechy wyzwalały 
swoją niespożytą energię na wielkiej 
zjeżdżalni oraz trampolinie. Takie, 
wspólne świętowanie trwało do 
późnego wieczora...

Ledwo co ucichły echa zabawy w 
gminie Brójce i Nowosolna a swoje 
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W Plichtowie można było spróbować sił w 
garncarstwie

Nawet sztuczna krowa to dla początkującego 
wyzwanie

Tradycyjny bukiecik dożynkowy wręczany w 
Plichtowie

Oby nam chleba nigdy nie zabrakło

Na mechanicznym byku trudno się utrzymać



Fot. Lidia Derda

święto mięli mieszkańcy Gminy 
Rokiciny. 4 września 2011 r. po wielu 
latach przerwy, zorganizowano w 
Rokicinach, Gminno Parafialne 
Dożynki. Powołany przez Panią Wójt 
– Barbarę Robak – niezwykle liczny 
i reprezentujący różne środowiska 
komitet organizacyjny był zapowiedzią 
dobrze zorganizowanej i ciekawej 
zabawy. Dzień był niezwykle upalny 
gdy przed Kościołem Parafialnym w 
Rokicinach Kolonii licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Gminy Rokiciny i przybyli 
goście oczekiwali rozpoczęcia święta 
plonów, uroczystą Mszą Świętą. 
Celebra miała piękny iście odświętny 
przebieg a słowa jakie wygłosił w 
homilii Ksiądz dr Marek Stępniak – 
Proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny 
w Rokicinach wywołały wyraźne 
wzruszenie, szczególnie u licznie 
zgromadzonych rolników. Wielu ze 
starszych, wspominało później, że 
wiele lat musieli czekać by usłyszeć 
tak wiele ciepłych słów i podziękowań 
pod swoim adresem – właśnie w dniu 
święta plonów, na które pracowali 
ciężko przez miniony rok. Podobnie 
jak w Nowosolnej tak i w Rokicinach 
pochód uroczyście przeszedł ze 

świątyni do miejsca, gdzie miała odbyć 
się dożynkowa uroczystość. Piękną i 
bogato przystrojoną scenę ustawiono 
na boisku sportowym, tuż obok Urzędu 
Gminy.

Kilka minut po godz. 14 gdy barwny 
korowód podchodził pod scenę, 
prowadzący, ubrani w stroje ludowe 
rozpoczęli wspólne świętowanie. Pani 
Barbara Robak, jako Wójt Gminy, ze 

wzruszeniem w głosie witała kolejnych 
gości i w pięknych i podniosłych 
słowach dziękowała rolnikom za trud 
ich pracy. Wyraziła również nadzieje, 
że od tego dnia Dożynki wpiszą 
się na stałe w kalendarz wydarzeń 
w Rokicinach, co spotkało się z 
entuzjastyczną odpowiedzią ze strony 
publiczności, która nagrodziła Panią 
Wójt gromkimi brawami. Po podzieleniu 

dożynkowego chleba, wręczeniu 
wieńców i licznych wypowiedziach 
oficjalnych gości przyszedł czas 
na wspólną zabawę. Nie zabrakło 
tutaj dbałości o zachowanie tradycji. 
Mowa o  widowisku obrzędowym 
w wykonaniu zespołu „Sami swoi”. 
Można było odczuć powiew historii i 
tradycji o której, a szkoda, tak często 
w dzisiejszych czasach zapominamy. 
Jednak liczne namioty jakie ustawiono 
wokół miejsca dożynek pokazywały, 
że Gmina Rokiciny kulturą i tradycją 
żyje i ją kultywuje. Każde sołectwo 
wystawiło swój indywidualny namiot w 
którym prezentowało swoje produkty, 
plony, muzykę i to co mieszkańcom 
danego sołectwa drogie. Zaskakujące 
było to, że na przestrzeni nieco ponad 
dwudziestu sołectw panuje niezwykła 
różnorodność. Każde stanowisko 
miało coś swojego i indywidualnego a 
wszystkich łączyła wspólna tradycja, 
którą mogli teraz zaprezentować 
sobie wzajemnie i licznym gościom 
na oficjalnych Dożynkach. Atrakcji 
innej maści było wiele, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Zabawa trwała 

przy dźwiękach muzyki ludowej jak 
i nowoczesnej, było więc coś dla 
miłośników solowych popisów na 
skrzypcach oraz na elektrycznej 
gitarze. W międzyczasie ogłoszono 
wyniki konkursu na najładniejszy ogród 
w gminie a w szranki stanęli Sołtysi, 
nawlekając na czas jarzębinę na nitkę, 
oraz drużyny strażackie, które gromko 
dopingowane przez mieszkańców 
swoich sołectw, mierzyły się w 
przeciąganiu liny. Końca zabawy nie 
było widać... o co doskonale zadbali 
organizatorzy!

Wszystkie te wydarzenia doskonale 
wpisywały się w cele naszego LGD. 
Wiele osób odwiedzało nasze stoisko 
zapytując o naszą działalność i 
prosząc o informacje dotyczące 
możliwości pomocy z naszej 
strony. Warto podkreślić, że każde 

z tych wspaniałych wydarzeń było 
dofinansowane ze pośrednictwem 
naszego Stowarzyszenia. Nie był 
to też koniec ciekawych imprez 
kulturalnych na terenie naszego LGD. 
Jesień przyniesie nam, oczekiwany 
przez wielu, spektakl teatru LOGOS w 
gminie Andrespol, Święto Ziemniaka w 
Brójcach oraz liczne inne wydarzenia, 
organizowane przez Gminne Ośrodki 
Kultury i inne organizacje z terenu 
naszego LGD. Zapraszamy do wzięcia 
w nich udziału – więcej informacji oraz 
relacje filmowe z ciekawych imprez 
można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.lgd-ster.pl .

Zapraszamy – u nas zawsze jest 
ciekawie!
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Pani Barbara Robak Wójt Gminy Rokiciny 
dzieli dożynkowy chleb

Niektóre wieńce budziły nieskrywany zachwyt

Dożynkowy korowód w Rokicinach



Kulturalne Brójce…

GOK Brójce 
Fot. Paweł Maksym

Gminny Ośrodek Kultury w 
Brójcach to Dom Kultury, trzy Świetlice 
Środowiskowe (w Bukowcu, Stefanowie 
i Leśnych Odpadkach), dwie Biblioteki 
Publiczne (w Kurowicach i Brójcach), 
prowadzi szeroko rozumianą 
działalność kulturalno-oświatową.

Przy Ośrodku Kultury działają koła 
zainteresowań dla dzieci i młodzieży: 
Ognisko muzyczne - nauka gry na 
gitarze i nauka gry na keyboardzie, 
teatrzyk dla najmłodszych, Zespół 

Tańca Współczesnego „TERPS”, 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Bukowiaczek”, Amatorskie Zespoły 
Śpiewacze - „Bukowianki”, „Leśnianki”, 
„Stefanów” oraz Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kurowicach (która 
działa pod patronatem GOK).

Prowadzone koła i zespoły mają 
duży dorobek artystyczny – były 
wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. 
Ponadto w ostatnich latach w naszym 
ośrodku prowadzone były kursy języka 
angielskiego dla dzieci i dorosłych i 
tańca towarzyskiego dla dorosłych.

Organizujemy corocznie spotkania 
okolicznościowe dotyczące tradycji 
ludowej, obchodów rocznicowych, z 
ludźmi sztuki i teatru np. „Dzień Babci 

i Dziadka”, „Dzień Kobiet”, „Jajeczko 
wielkanocne”, „Dzień Matki i „Dzień 
Dziecka”, „Uroczystą wieczornicę w 
rocznicę uzyskania Niepodległości” 
oraz „Opłatek - przedwigilijne spotkania 
dla seniorów”. Corocznie, na okres 
ferii zimowych i letnich oferujemy 
dzieciom i młodzieży ciekawy program. 
Współpracujemy z twórcami - artystami 
sztuki ludowej i 10 Kołami Gospodyń 
Wiejskich.

Wystawy poświęcone pamięci 

najwybitniejszych Polaków to kolejna 
forma naszych działań. Wspomnijmy tu  
na przykład, że w roku Chopinowskim 
zorganizowaliśmy spotkanie muzyczne 
z Izabelą Klebańską zatytułowane „Nuty 
Chopina” - poświęcone było naszemu 
wielkiemu kompozytorowi. Ponadto 
odbyła się wycieczka turystyczna 
dla działaczy społecznych i kultury 
w tym członkiń KGW i Amatorskich 
Zespołów Śpiewaczych do Muzeum 
Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli oraz do  najnowocześniejszego 
muzeum biograficznego w Europie 
poświęconego Kompozytorowi,  
mieszczącego się w Warszawie.

Nasza działalność to również wiele 
imprez plenerowych. Tradycją w 

naszej gminie stało się organizowanie 
Wieczoru Świętojańskiego - Powitanie 
Lata w Leśnych Odpadkach. W jego 
ramach występują Zespoły Śpiewacze, 
Zespoły taneczne i Dzieci z Teatrzyku 
dla najmłodszych. Wieczór zawsze 
urozmaicają loterie fantowe, konkursy 
i oczywiście puszczanie wianków,  na 
koniec pieczenie kiełbasek w ognisku. 

W 2011 roku Strażacy z OSP Brójce 
zorganizowali pokaz nowego sprzętu 
ratowniczego oraz technik ratowniczych 

polegających na uwalnianiu 
osób z auta przy pomocy deski 
ratowniczej, jak i pokaz technik 
cięcia samochodu.

Największym wydarzeniem 
w naszej gminie jest od 7 lat 
Wielki Festyn w Woli Rakowej. 
Wydarzenie to cieszy się 
popularnością a pozytywne, 
wręcz entuzjastyczne głosy, 
jakie słyszymy zarówno od 
mieszkańców jak i przyjezdnych, 
dopingują nas do tego by z roku 
na rok Festyn był bogatszy 
i jeszcze bardziej kolorowy. 
Coroczne organizowanie tego 
wydarzenia przynosi nam wielką 
satysfakcję – liczymy na to, 
że znowu będzie to niezwykle 

udana impreza. 
Innym planowanym wydarzeniem 

będzie impreza w dniu 15.10.2011r. 
- ŚWIĘTO ZIEMNIAKA, którego 
gospodarzem w tym roku będzie Koło 
Gospodyń Wiejskich z Woli Rakowej. 
Organizatorami natomiast będą ŁODR 
w Bratoszewicach, GOK w Brójcach 
oraz KGW z terenu naszej gminy. 
Możemy dziś zapewnić, że program 
imprezy będzie bardzo bogaty, a 
tradycyjne potrawy z ziemniaków 
wyśmienite.

Szczegółowe informacje i 
aktualności na stronie internetowej: 
www.gok.brojce.pl lub pod nr tel. 42 
214 03 87.
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Zespół Bukowiaczek podczas otwarcia obserwatorium astronomicznego w Bukowcu



Poznajemy nasze gminy – ROKICINY

Gmina Rokiciny zlokalizowana 
jest w Województwie Łódzkim w 
Powiecie Tomaszowskim, 22 kilometry 
od Tomaszowa Mazowieckiego. Jej 
powierzchnia wynosi 90, 51 km². 
Gmina liczy ok. 6000 mieszkańców. Od 
grudnia 2010 r. stanowisko wójta gminy 
pełni mgr Barbara Robak.

Historia
Historia Gminy Rokiciny sięga 

początków XII wieku. Wzmianka o 
najstarszej miejscowości w gminie 
– Łaznowie pochodzi z 1128 roku. 
Ciekawostką jest fakt, iż do roku 1953 
była to Gmina Łaznów, gdzie też 
mieściła się jej siedziba. Pozostałe 
wsie w gminie powstały później. Do 
XVIII wieku gminy liczyła zaledwie pięć 
miejscowości. W połowie XIX wieku na 
terenie gminy powstał odcinek Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej. Z kolei 
prawdziwy rozwój gminy przyniosło 
odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. Od roku 1939 jej granica 
przebiegała wzdłuż linii kolejowej, 
która rozdzielała jednocześnie III 
Rzeszę i Generalną Gubernię, zaś po 
wojnie przywrócono gminie poprzednie 
granice. Dopiero w roku 1953 zmiany 
w administracji terenowej ustaliły do 
dziś zachowane granice oraz zmieniły 
gminie nazwę i siedzibę z Łaznowa na 
Rokiciny.

Rolnictwo i gospodarka
Gmina Rokiciny jest gminą typowo 

wiejską. Blisko 80% jej terenów 
zajmują gospodarstwa rolne. Specyfiką 
tego obszaru jest uprawa zbóż, 

roślin pastewnych i ziemniaków oraz 
hodowla bydła i trzody chlewnej. 
Własną działalność gospodarczą 
prowadzi tu niespełna 6% ludności, 
zaś bezrobocie sięga 7%. Rozwija się 
tu przemysł rolno-spożywczy, a wśród 
przodujących producentów występują: 
Zakład Przetwórstwa Owoców i 
Warzyw „Motyl”, Zakłady Mięsne 
„Piekarscy” sp. j. i Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Miazek”.

Inwestycje

Ostatnie lata przyniosły Gminie 
Rokiciny szereg realizowanych 
przedsięwzięć, głównie za sprawą 
licznych programów realizowanych 
z funduszów Unii Europejskiej. 
Wśród nich wyróżnić można m.in. 
wybudowanie sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Rokiciny i Łaznów, 
dróg gminnych w Rokicinach Kolonii 
i Eminowie, powstanie placu zabaw 
dla dzieci przy Szkole Podstawowej 
w Rokicinach. W trakcie realizacji jest 
m.in. projekt Moje boisko Orlik 2012 
przy Szkole Podstawowej w Łaznowie, 
budowa sali gimnastycznej przy 

Publicznym Gimnazjum w Popielawach 
czy też poprawa infrastruktury 
edukacyjnej oraz jakości nauczania 
w placówkach oświatowych. W 
planach na przyszłość Gmina Rokiciny 
podniosła poprzeczkę znacznie 
wyżej. Na terenie gminy mają zostać 
wyremontowane świetlice wiejskie 
w Wilkucicach Dużych, Nowych 
Chrustach, Jankowie i Łaznowskiej 
Woli w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Planowane jest 
także wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w Nowych Chrustach i 
Łaznowskiej Woli.

Turystyka i rekreacja

Na terenie Gminy Rokiciny 
znajduje się wiele zabytków i atrakcji 
turystycznych. Wśród szczególnych 
zabytków wymienić należy zespół 
Kościoła Parafialnego Matki Bożej 
Różańcowej w Łaznowie, pochodzący 
z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje tu 
rokokowe wnętrze modrzewiowego 
kościoła, pozostające pod opieką 
Łódzkiego Konserwatora Zabytków, a 
także park przykościelny w pełni objęty 
ochroną. W Rokicinach zobaczyć 
można zajazd Poczty Konnej z 
1848 roku, w którym obecnie mieści 
się Gminny Ośrodek Kultury. W 
Łaznowskiej Woli znajduje się Zespół 
Rezydencjalny, obejmujący dwór, 
spichlerz i czworak. W Popielawach 
zobaczyć można zabytkową kapliczkę, 
pochodzącą z połowy XVIII wieku, a 
na cmentarzu w Łaznowie pojedyncze 
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Budowa sali gminastycznej przy Gimnazjum   
w Popielawach

Ruiny XIX-wiecznego dworku w Kolonii 
Łaznów

Pola uprawne na terenie gminy

Kolej Warszawsko-Wiedeńska



UG Rokiciny

groby żołnierzy napoleońskich oraz 
symboliczny Grób Nieznanego 
Żołnierza.

Co roku w Mikołajowie odbywają się 
Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu 
Zaprzęgami Konnymi w ośrodku 
konnym Jarosława Suwalskiego. W 
Rokicinach tradycją stał się coroczny 
Festyn Gminny, a w 2011 roku po 
wieloletniej przerwie zorganizowano 
Parafialno-Gminne Dożynki. W 
Popielawach funkcjonuje dyskoteka 
dla młodzieży. Obiekt turystyczno-
rekreacyjny stanowi także Rezerwat 
Łaznów.

Kultura
Na terenie Gminy Rokiciny 

działają trzy szkoły podstawowe – 
w Rokicinach Kolonii, Łaznowie i 
Jankowie oraz Przedszkole Leśnych 

Skrzatów. W Rokicinach znajduje 
się Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna, której 
filie funkcjonują w Nowych Chrustach 
i Popielawach. Przy GOK-u działa 
także Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Rokicinka”. Gminny Ośrodek Kultury 
realizuje ponadto wiele przedsięwzięć 
i konkursów promujących kulturę. Są to 
działania związane z rozwojem kultury i 
sztuki w dziedzinie plastyki, muzyki czy 
recytacji. Przy OSP w miejscowości 
Łaznów działa orkiestra dęta, która 
uświetnia lokalne uroczystości na 
terenie gminy i reprezentuje ją podczas 
obchodów uroczystości poza terenem 
gminy.

Uroczystości
W roku 2010 Szkoła Podstawowa 

w Łaznowie obchodziła jubileusz 

200-lecia istnienia. Z tej okazji 
powzięto liczne przedsięwzięcia, 
placówka została wyremontowana, a 
sam jubileusz doczekał się wyjątkowej 
oprawy. Z tej okazji wydany został 
biuletyn informacyjny Dzieje szkoły w 
Łaznowie pod redakcją M.Gradowskiej, 
J.Pawelec i R. Gradowskiego, 
placówka została uhonorowana 
imieniem Tadeusza Kościuszko i 
zyskała nowy sztandar. Ponadto szkoła 
na czas jubileuszu zamieniła się w izbę 
pamięci, prezentując historię własnej 
oświaty, kultury i społeczeństwa, które 
ją tworzyło. Nie zabrakło również 
licznych gości. Oprócz absolwentów 
placówki i emerytowanych 
nauczycieli pojawili się także 
przedstawiciele parlamentarzystów, 
władz wojewódzkich, powiatowych, 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w 
Piotrkowie Trybunalski, Gminy Rokiciny 
i duchowieństwa. Uroczystości 
rozpoczęła Msza Święta celebrowana 
przez ks. inf. J. Fijałkowskiego w 
Parafii Matki Bożej Różańcowej w 
Łaznowie. Druga część uroczystości 
odbyła się na terenie szkoły, gdzie 
kulminacyjnym punktem programu 
było uhonorowanie nowego sztandaru 
Złotym Odznaczeniem PCK, czego 
dokonał Dyrektor Zarządu Okręgowego 
PCK w Łodzi – Stanisław Maciejewski. 
Obchody uroczystości zakończyły 
się oficjalnym odsłonięciem tablicy, 
upamiętniającej jubileusz 200-lecia 
szkoły, którą ufundował jej absolwent 
– generał nadbrygadier Państwowej 
Straży Pożarnej – Ignacy Ścibiorek.

04 września 2011 roku w Gminie 

Rokiciny odbyły się Parafialno-
Gminne Dożynki. Były to pierwsze 
obchody święta plonów od bardzo 
wielu lat. Szeroką relację z nich można 
przeczytać na wcześniejszych stronach 
niniejszej gazety.

Sport
Na terenie Gminy Rokiciny prężnie 

rozwija się działalność sportowa. 
Działają tu trzy kluby sportowe, a 
wśród nich „Tęcza” z Jankowa, która 
w ostatnim czasie zajmuje czołowe 
miejsca w zawodach. Prężnie rozwija 
się także gminne zaplecze sportowo-
dydaktyczne. Przy Szkole Podstawowej 
w Łaznowie powstaje kompleks boisk 
sportowych w ramach projektu Moje 
boisko Orlik 2012. Przy Publicznym 
Gimnazjum w Popielawach budowana 
jest właśnie nowoczesna sala 
gimnastyczna. Szkoła Podstawowa w 
Rokicinach Kolonii może pochwalić się 
nowym placem zabaw dla dzieci, a już 

wkrótce ma zostać zmodernizowany 
stadion sportowy w Rokicinach 
Kolonii. Ponadto ma tu także powstać 
Miasteczko Ruchu Drogowego.
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Szkoła Podstawowa w Łaznowie

Odznaczenie sztandaru szkoły podczas 
jubileuszu 200-lecia

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Rokicinach

Parafialno Gminne Dożynki w Rokicinach 
Kolonii



BEZPŁATNE SZKOLENIE

W dniach 3-6 października 2011 r. odbędzie się cykl czterech bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców z 
obszaru LGD „STER”, poświęconych tematyce:

„DOBRY  BIZNESPLAN  SZANSĄ NA  DOFINANSOWANIE 
W RAMACH  PROW 2007-2013”

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, w najbardziej dogodnym miejscu i czasie!

Konkurs na tytuł naszego Biuletynu
Ogłaszamy konkurs na nazwę Biuletynu, który trzymacie właśnie w ręku.

Tytuł powinien być krótki i za razem pomysłowy oraz nawiązujący czy to do nazwy naszego
Stowarzyszenia czy terenu czterech gmin, objętych naszą działalnością.

Na propozycje nazwy czekamy do dnia 14 listopada 2011 r.
Można je przesyłać na adres e-mail: promocja@lgd-ster.pl lub listownie na adres 

Stowarzyszenia.
Wybrana nazwa będzie widniała na kolejnych wydaniach niniejszego periodyku.

Pomysłodawca zostanie uhonorowany nagrodą, którą jest odtwarzacz płyt blu ray!

Nasz Biuletyn czeka na Państwa pomysły !!!
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SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ

3.10.2011 r., godz. 16:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
4.10.2011 r., godz. 16:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze (Gmina Andrespol)
5.10.2011 r., godz. 16:30 – Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (Gmina Nowosolna)
6.10.2011 r., godz. 16:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach

1. Zasady naboru i kryteria  dostępu w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności  
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie
3. Co  powinien zawierać dobry biznesplan
4. Załączniki niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie
5. Pytania i wnioski

HARMONOGRAM SZKOLENIA
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Kalendarium Wydarzeń

Październik 2011
Ekologiczny Gminno – Powiatowy Rajd Pieszy na terenie PKWŁ, Uroczystość obrzędowa „Kiszenie 
Kapusty” oraz Dni Seniora – na te i inne wydarzenia zaprasza Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii 
w Plichtowie. Więcej na www.gpckie.pl

3 – 6 października 2011 r. – Szkolenia pt. “DOBRY BIZNESPLAN SZANSĄ NA DOFINANSOWANIE W 
RAMACH PROW 2007-2013” – więcej na stronie 10

8 października 2011 r., godz.: 20:00 – 22:30 – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II 
w Bukowcu (Bukowiec, ul. Szkolna 3 – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika): Bukowieckie Spotkania z 
Niebem – pokaz nieba przez teleskop – więcej na www.oabukowiec.pl

15 Października 2011 r., godz.: 15:00 – Wola Rakowa – Dzień Ziemniaka czyli prezentacja tradycyjnych 
dla naszego regionu potraw z ziemniaka, przygotowanych przez KGW z Gminy Brójce

15 Października 2011 r., godz.: 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze: Jubileusz 
55-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra oraz 15-lecia zespołu Tęcza. W programie między innymi 
przedstawienie obrzędowe „Pierzawka”

22 Października 2011 r. – Spotkanie dla mieszkańców gm. Brójce w sali OSP w Bukowcu zatytułowane 
„WIECZÓR PAPIESKI” w Hołdzie Janowi Pawłowi II – montaż słowno-muzyczny. Inicjatorami i głównymi 
organizatorami spotkania jest KGW Bukowiec i Amatorski Zespół Śpiewaczy „Bukowianki”

Listopad 2011
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze zaprasza na, będące już tradycją, „Spotkania z kulturą 
Chrześcijańską”. W ich ramach odbędą się przedstawienia i koncerty. Więcej informacji na stronie               
www.wisniowagora.pl

5 listopada 2011 r., godz.: 19.15 – 22.15 – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II w 
Bukowcu (Bukowiec, ul. Szkolna 3 – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika): Bukowieckie Spotkania z 
Niebem – pokaz nieba przez teleskop – więcej na www.oabukowiec.pl

10 listopada 2011 r. – Uroczysta wieczornica z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
– zorganizowana przez GOK w Brójcach oraz Szkołę Podstawową w Kurowicach
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Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu. Budowę świątyni zakończono 
w 1927 roku, był to pierwszy, zrealizowany projekt znanego architekta z Łodzi - Józefa Kabana. Jest to 
również najstarsza świątynia w gminie Andrespol, powstała na ziemi podarowanej przez Romana Tymoteusza 
Korwin-Kochanowskiego. W roku 2005 miała miejsce przebudowa prezbiterium, która stanowiła próbę nowej 
aranżacji z zachowaniem stylistyki i charakteru świątyni. Kościół oraz plebania znajdują się w urokliwym 
miejscu w Bedoniu Przykościelnym i są częstym miejscem odwiedzin turystów z Łodzi i regionu.

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

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


