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Od redakcji…

Drodzy czytelnicy!
Jest to pierwszy numer naszego Biuletynu pod nową nazwą – „Za jednym STERem – czyli biuletyn informacyjny LGD STER”. 
Pomysłodawcą tytułu jest Pan Tomasz Ruda z Andrespola. Tytuł został wybrany przez Zarząd naszego Stowarzyszenia spośród 
blisko trzydziestu propozycji. Gratulujemy Panu Tomaszowi, a wszystkim, którzy przesłali nam swoje propozycje, dziękujemy za 
wspólną zabawę i gratulujemy pomysłowości. 
Jest to pierwszy numer w roku 2012, a trzeci z kolei wychodzący w wersji drukowanej. Jest więc okazja do małego podsumowania 
niniejszego wydawnictwa, co czyni na pierwszych stronach Pani Elżbieta Ciesielska – Prezes LGD.
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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Konkurs
Nasze Stowarzyszenie ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Moja Eko-Gmina”
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową pracę plastyczną o tematyce ekologicznej, 
nawiązującą do swojego miejsca zamieszkania, wykonaną w dowolnej technice malarskiej, rysowniczej lub innych 
technikach w dniach 12.03 – 30.04.2012 r., do siedziby Stowarzyszenia LGD STER.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe kl. I-III, IV-VI, Gimnazjum. Czekają 
następujące nagrody: I miejsca – 3 miniwieże, II miejsca – 3 plecaki trekkingowe uznanej marki, III miejsca – 3 nowoczesne, 
bezprzewodowe myszy znanego producenta, nagrody pocieszenia – 10x Pendrive 16 GB. Pełen regulamin konkursu 
dostępny będzie w trakcie jego trwania w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
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Szanowni Państwo!

Z wielką radością nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STER oddaje w Państwa ręce biuletyn, który od teraz 
ma swoją nazwę – „Za jednym STERem”. Periodyk ten pokazuje, że można działać razem i razem cieszyć się wartościami, 
które płyną z naszej wspólnej ziemi i tradycji. To jest cel naszej działalności – działanie lokalnie, myśląc globalnie. Mamy 
nadzieję, że nasze współdziałanie będzie coraz bardziej widoczne – nie tylko w postaci niniejszego czasopisma, ale 
również imprez, zdarzeń kulturalnych czy wreszcie wielu inwestycji, które są finansowane z funduszy pozyskiwanych za 
pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Niniejszy biuletyn nie mógłby powstać, gdyby nie udana współpraca z władzami 
samorządowymi, ośrodkami kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, kołami gospodyń wiejskich oraz 
wieloma osobami indywidualnymi. Liczymy, że będziecie Państwo dalej aktywnie współtworzyć nasze wydawnictwo. 
Osoby tworzące je od strony technicznej – pracownicy biura naszego LGD – czekają na wszelkie sygnały o tym, co 
dzieje się w terenie, jakie ciekawe historie wydarzyły się w Państwa okolicy… warto je opisać i podzielić się nimi z innymi 
mieszkańcami gmin objętych naszą działalnością, czyli Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. Zachęcamy wszystkich 
do naszej grupy na portalu społecznościowym Facebook. Tam możemy wspólnie dyskutować o tym, co dzieje się na 
naszym terenie i umieszczać informacje na temat tego, co piszczy na naszej ulicy, miejscowości czy gminie.
Na koniec dziękuję za wszystkie ciepłe słowa na temat naszego biuletynu, jakie docierają do nas drogą elektroniczną, 
telefoniczną, jak i w kontaktach indywidualnych. Mamy nadzieję, że i ten numer spotka się z dobrym przyjęciem!

Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Elżbieta Ciesielska 
Prezes Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania STER

To	już	trzeci	raz…

Cała	naprzód!	Kierunek:	ferie	zimowe

STER  -  utrzymuje i zmienia (w 
zależności od potrzeb) kierunek 
jednostki. To jego podstawowa funkcja. 
Nie dziwi więc fakt, że LGD STER, wraz 
z przyjściem ferii zimowych, zmieniło 
kierunek działania i całą naprzód 
poprowadziło tę jednostkę w kierunku 
udanego wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej. A statek tego roku wypełniony 
był po brzegi!

Niezwykle istotne jest pojmowanie 
własnej działalności jako tej, która 
powinna być odpowiedzią na potrzeby. 
Pierwsze tygodnie lutego były więc 
zdeterminowane działaniami, z których 
skorzystały w STERZE zarówno dzieci 
mieszkające na terenie gmin objętych 
strategią tej LGD, jak i przyjezdne, z 
Łodzi. Doskonale przygotowana oferta, 
obejmująca podstawowe w tym obszarze 

jednostki, a więc Domy Kultury w 
Brójcach, Wiśniowej Górze, Plichtowie 
i Rokicinach sprawiła, że minione ferie 
zaliczyć można do bardzo udanych.

Z wielką przyjemnością skorzystałam 
osobiście z tych możliwości, bowiem 
pierwsze dni ferii zimowych to 
również pierwsze dni programu, który 
uruchomiłam właśnie, a który opiera 
się na współpracy z partnerami spoza 
granic Łodzi. Mowa o programie 
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ – 
edukacja dla najmłodszych. Program 
z założenia ma być łącznikiem między 
miastem a wsią, między kulturami i 
ludźmi, którzy je kreują. Składać się 
będzie z:

• wycieczek na podłódzką wieś; 
•  spotkań z leśniczym; 
• spotkań z pszczelarzem; 

• wycieczek do lasu; 
• konkursów plastycznych i wiedzy o 

przyrodzie; 
• wizyt w gospodarstwach rolnych; 
• warsztatów w gospodarstwach 

agroturystycznych (pieczenie chleba, 
lepienie garnków); 

• warsztatów   rękodzieła artystycznego;
•  warsztatów tańca ludowego. 

W dobie elektroniki, cyfryzacji, 
komputeryzacji i wszystkich tych 
technicznie brzmiących kierunków, 
zatrzymanie się i smakowanie wsi jest 
niezbędne do zachowania właściwych 
relacji w wychowywaniu przyszłych 
pokoleń. Pokoleń, które korzystając z 
dobrodziejstw cywilizacji nie powinny 
zapomnieć o podstawowych wartościach, 
dzięki którym żyjemy. Przyroda.
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W uruchomionym programie stanowi 
podmiot i wytyczną wszystkich działań. 

Współpraca z LGD STER pozwoliła 
dzieciom z łódzkich osiedli dotknąć, 
zobaczyć, posmakować tego, co dotąd 
znane jedynie z telewizji. Spotkanie 
z dziecięcym zespołem ludowym 
Bukowiaczek, wspólna nauka polki czy 
kujawiaka, nawiązywanie znajomości z 
kimś tak różnym, a jednak takim samym 
;), warsztaty astronomiczne w Bukowcu, 
wizyta w stadninie koni i możliwość 
poznania tajemnic tego miejsca, 
warsztaty artystyczne, w których niejeden 
mały człowiek odnalazł wielką radość, 
spotkanie z clownem, czy wreszcie 
wspólne, przy ognisku, pieczenie 
kiełbasek, które smakowały tak, jak 
żadne dotąd – wszystko to przekonało 
o tym, że wieś jest ciekawa, kolorowa, 
przyjazna i gościnna. I co najważniejsze! 
Trzeba ją jak najszybciej, koniecznie 
odwiedzić. Tyle tam możliwości, tyle się 
dzieje i takie to wszystko ciekawe. 

Po zrealizowaniu etapu pilotażowego 
programu ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z 

PRZYRODĄ, spotkałam się z dużym 
zainteresowaniem zarówno partnerów 
lokalnych, jak i placówek oświatowych, 
organizacji pozarządowych i parafii, które 
chcą włączyć swoich podopiecznych 
w realizację „przyrody”. To wielka 
satysfakcja i potwierdzenie, że codzienne 

budowanie właściwych relacji między 
miastem a wsią pozwoli na prawidłowe 
ich funkcjonowanie. We wszystkich 
aspektach, a zwłaszcza w budowaniu 
miłości do kultury, tradycji, poszanowaniu 
pracy i znajomości podstawowych funkcji 
przyrody. 

W tym miejscu, składam serdecznie 
podziękowania dla Lokalnej Grupy 
Działania STER, w szczególności 
Pani Prezes, Elżbiety Ciesielskiej oraz 
Panów Sebastiana Derda i Pawła 
Maksyma oraz na ręce Pani Elżbiety 
Popławskiej, Pani Elżbiety Bajon i Pani 
Małgorzaty Kopczyńskiej – Żeno za 
wspólną realizację programu, wielką 
otwartość i serce, którym przyjęto dzieci 
z Łodzi. Zostawiliśmy ze spotkań z Wami 
fantastyczne wspomnienia, którymi dziś 
dzielimy się w naszym mieście.

Maria Kaczorowska

Dyrektor Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich UM         

w Łodzi

Naszego	powszedniego	chleba…	smak	prosto	
z	Andrespola!

Chleb jest jednym z elementarnych 
posiłków człowieka, pojawiających się 
w najstarszych źródłach historii kultury 
materialnej Europy. Nie możemy więc 
dziwić się, że chleb stał się symbolem i 
elementem kultury – przecież od blisko 
10 tys. lat stanowi podstawę posiłku. 
Dlatego też wzmianki o nim pojawiają 
się we wszystkich świętych księgach 
największych religii monoteistycznych 
– spotykamy je w Starym Testamencie, 
Nowym Testamencie, jak i w Koranie. 
Każdemu znany - piękny - zwyczaj 
powitania chlebem i solą wypływa z 
głębokiego szacunku do tego owocu 
pracy rąk ludzkich. Jego korzenie 
schodzą się historycznie z okresem, 
który możemy uznać za czas narodzin 
kołaczy – bochnów jakie znamy do 
dzisiaj. Mowa tu o okresie początków 
państwowości, gdy chleb w obecnej 
postaci pojawia się w ikonografii. Od 
tego czasu chleb przeszedł długą 
drogę. Dzisiaj jest towarem pierwszej 
potrzeby, a jego masowa produkcja 

wymusiła daleko idące zmiany w 
technologii jego produkcji. Z punktu 
widzenia społecznego i ekonomicznego, 
szybka produkcja dużej ilości chleba jest 
niewątpliwą zaletą… ale taki chleb nie 
przypomina już smakiem i wyglądem 
tego, co z opalanych drewnem pieców 
wyciągali nasi dziadowie.

Na szczęście są jeszcze tacy, którzy 
pieką chleb w domu! Na obszarze 
naszego LGD można wielokrotnie 

usłyszeć o wspaniałym smaku domowego 
chleba z masłem. Czy Państwo też pieką 
chleb w domu? Nie? To świetnie – jest 
okazja by upiec swój pierwszy chleb… i 
zakochać się w jego smaku. Przepis na 
wspaniały aromatyczny i zdrowy chleb 
przesłała do redakcji Pani Wiesława 
Otto – Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Andrespolu.

Potrzebne będą:

10 dkg drożdży,
1 łyżka cukru,
1,3 kg mąki pszennej,
4 łyżki płatków owsianych,
1,5 szklanki otrąb,
0,7 szklanki słonecznika,
1 łyżka śmietany,
4 łyżeczki soli,
1 łyżka miodu,
4 szklanka letniej wody.

Z wymienionymi składnikami 
postępujemy w następujący sposób:
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Pani Maria Kaczorowska

Przygotowanie ciasta chlebowego jest 
dziecinnie łatwe



Drożdże wraz z cukrem 
rozpuszczamy w szklance 
letniej wody. Do garnka 
wlewamy 3 szklanki ciepłej 
wody – dodajemy sól i miód, 
mieszamy do rozpuszczenia. 
Dodajemy resztę składników 
wraz z wcześniej rozrobionymi 
drożdżami – po połączeniu 
składników, wyrabiamy ciasto 
przez ok. 15 minut. Następnie 
ciasto odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. 
Gdy ciasto dostatecznie 
wyrośnie (zazwyczaj co 
najmniej po 30 minutach), 

ponownie ugniatamy 
ciasto i wkładamy do form 
do pieczenia (najlepiej 
spisują się formy podłużne). 
Formy wypełnione ciastem 
wkładamy do nagrzanego 
piekarnika, lecz nie 
zamykamy drzwiczek – tak 
pozostawiamy je ok. 10 minut 
– do wyrośnięcia. Następnie 
zamykamy piekarnik i przez 
1,5 do 2 godzin pieczemy w 
temperaturze 180°C. Chleb 
jest gotowy do spożycia 
zaraz po wyciągnięciu z form!

Smacznego!
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Warsztaty	elektroniczne	w	Bukowcu

W styczniu w Bukowcu odbyły się 
ogólnopolskie warsztaty elektroniczne. 
Na to spotkanie przyjechali uczestnicy 
z całej Polski. Zjechało tutaj 14 fanów 
elektroniki z Krakowa, Wrocławia, 
Jeleniej Góry, Krakowa, Warszawy czy 
wielu pomniejszych miejscowości. Nikt 
z nich nie był profesjonalnym 
elektronikiem, a więc 
dlaczego przyjechali? Co ich 
przyciągnęło? Czego chcieli 
się nauczyć? 

Na co dzień otoczeni 
jesteśmy technologicznymi 
gadżetami: telefonami 
komórkowymi, komputerami, 
routerami, bez których wielu 
nie wyobraża sobie życia. 
Brak zasięgu w telefonie 
może uchodzić za tragedię, 
a awaria serwera może 
wprawić nas we wściekłość. 
Ale ilu z nas wie jak te rzeczy 
działają, albo jak je naprawić, 
albo jak użyć je w zupełnie 
nowy sposób. 

I tak jak pokolenie dzisiejszych 40 - 
latków pasjonowało się tym jak samemu 
zrobić wspaniałe ciasto czy zbudować 
nowy regał, albo naprawić żelazko, tak 
młodsze  pokolenie w sposób świadomy 
chce używać rzeczy, które pomagają im 
żyć na co dzień. 

Tych umiejętności nie można nauczyć 
się w szkole czy nawet na uczelni, ale 

oni uczą się od siebie nawzajem, dzieląc 
się doświadczeniem i tworząc różne 
grupy zainteresowań, do tego m.in. 
służy im internet. To pokolenie „tubylców 
internetowych”, które szybciej pisze na 
klawiaturze komputera niż my piszemy 
piórem, tworzy wiele pięknych i społecznie 

użytecznych projektów, jak światowa 
otwarta encyklopedia WIKIPEDIA, czy 
otwarte oprogramowanie komputerowe, 
za które nie musimy płacić. 

Głównym bohaterem tych warsztatów 
był mikrokontroler ARDUINO, który 
przedstawiony został nam przez Maćka 
Wojnickiego, który przyjechał aż z 
Gdańska, aby poprowadzić to spotkanie. 

Cóż, jest to fizycznie niewielka płytka 

układu elektronicznego, którą z jednej 
strony można podłączyć do komputera, z 
którego będzie pobierał sygnał sterujący, 
a z drugiej do wielu różnych układów 
elektronicznych. Przedmiot z pogranicza 
nowoczesnej elektroniki, filozofii i sztuki, 
albo po prostu taki nowoczesny warsztat 

majsterkowicza, zamiast piły 
i młotka malutka tajemnicza 
płytka elektroniczna. Na tyle 
proste, że mogą się nią bawić 
i używać osoby, które nie 
mają pojęcia o projektowaniu 
układów elektronicznych, 
które można wykorzystać przy 
budowie zabawek, narzędzi 
czy w edukacji. 

Przez czas warsztatów 
uczestnicy zbudowali kilka 
układów elektronicznych, 
które służyły do różnych 
celów. Największą 
popularność zyskał jednak 
ten, w którym ARDUINO, 
kontrolował podążanie 

ogniwa solarnego za Słońcem, czyli 
de facto ruchem wirowym Ziemi. Warto 
uwierzyć w siebie - możemy wraz z 
naszymi dziećmi i wnukami przekroczyć 
barierę nowoczesności, która czasami 
jawi się jako ściana nie do przebicia. To 
udowodniły warsztaty ARDUINO!

Paweł Sroczyński

Tego smaku się nie zapomina

Spotkanie z elektroniką w Bukowcu



Decydujemy…	w	gminie	Rokiciny!

Gmina Rokiciny - czyli gmina 
należąca do LGD STER - jako jedna 
z trzech z woj. łódzkiego,  w gronie 
108 gmin i powiatów z całej Polski, 
uczestniczy w pilotażowym projekcie 
„Decydujmy razem”, wdrażanym przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Każdy z samorządów uczestniczących 
w projekcie, musiał wybrać politykę, 
w której to zobowiązał się umową do 
opracowania programu w jednej z trzech 
proponowanych.

Gmina Rokiciny wybrała politykę 
integracji społecznej, w ramach której 
będzie pracować nad stworzeniem 
dokumentu pt.: „Program Funkcjonowania 
i Rozwoju Świetlic Wiejskich w Gminie 
Rokiciny na lata 2013 – 2015”.

Do pracy nad programem zostanie 

powołany Zespół Partycypacyjny, który 
pod koniec roku 2012 przedłoży projekt 
dokumentu do zatwierdzenia  przez 
Radę Gminy Rokiciny.

Nad pracami zespołu czuwać będzie 
animator z Urzędu Gminy p. Karolina 
Kielich, wspierany przez koordynatora 
gminnego p. Alinę Urbaniak oraz 
koordynatora regionalnego z ramienia 
FRDL  p. Annę Hejdę.

Projekt „Decydujmy razem” ma 
zachęcić mieszkańców do udziału 
w procesach decyzyjnych – czyli 
świadomego i aktywnego uczestnictwa 

w podejmowaniu decyzji dotyczących ich 
gminy.

Do udziału w pracach Zespołu 
Partycypacyjnego zaproszeni są 
wszyscy mieszkańcy, a w szczególności 
osoby zainteresowane działalnością 
gminnych świetlic wiejskich.

Uczestnictwo w zespole będzie 
nie tylko szansą  rozwoju naszych 
miejscowości, ale także okazją do 
wymiany doświadczeń i pomysłów na 
temat przyszłości naszej gminy.

Osoby zainteresowane projektem i 
chętne do wzięcia udziału w pracach 
Zespołu Partycypacyjnego mogą 
kontaktować się z Pani Karoliną Kielich 
za pomocą poczty elektronicznej - 
kkielich@rokiciny.net lub dzwoniąc na 
numer telefonu 44 7195 010.

Kulturalnie,	ekologicznie…	gdzie?	W	Plichtowie!

Gminno Parkowe Centrum Kultury 
i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE) 
jest samorządową instytucją kultury  
utworzoną przez Radę Gminy Nowosolna 
uchwałą nr XLVI/256/10 z dnia 6 lipca 
2010 r., której siedzibą jest nowy 
obiekt, położony w Plichtowie nr 21, 
wybudowany przez Gminę Nowosolna 
przy wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 
2013 - Oś Priorytetowa V: Infrastruktura 
Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura 
Kultury, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju „Fundusze Europejskie dla 
rozwoju regionu łódzkiego”, oraz Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GPCKiE powstało w celu przywrócenia 

aktualności dawnym ideom lokalnych 
tradycji, pielęgnacji kultury, dziedzictwa 
narodowego oraz środowiska 
naturalnego. Miejsce, w którym powstało 
jest szczególne, ponieważ  od zawsze 
stanowiło kolebkę miejscowej kultury. 
Od roku 1945 do 1974 istniała tu szkoła 
podstawowa,  która była miejscem nie 
tylko edukacji, ale także rodzinnych 
spotkań.

Po likwidacji szkoły od 1974 roku w 
budynku swoją działalność prowadziły 
młodzieżowe organizacje: Ludowy 
Zespół Sportowy Byszewy, Związek 
Młodzieży Wiejskiej, Klub Młodego 
Rolnika, młodzieżowy klub „TRATWA”, 
a także Koła Gospodyń Wiejskich 
w Plichtowie i Byszewach. Gminny 
Ośrodek Kultury  wraz z Zespołem 
śpiewaczym Byszewianie organizował 
tam okolicznościowe uroczystości. 
Budynek przez wiele lat pełnił także rolę 
świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy 
okolicznych sołectw spotykali się na 
zebraniach. 

Po wyłączeniu w 29 stycznia 2007 
r. budynku z użytkowania z powodu 
złego stanu technicznego, trwał okres 
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oczekiwania na nowy obiekt.
29 maja 2009 roku został wmurowany 

akt erekcyjny pod budowę Gminno 
Parkowego Centrum Kultury i Ekologii 
w Plichtowie. W związku z trwającymi 
pracami budowlanymi, znajdujący się 
przy drodze powiatowej budynek starej 
szkoły został wyburzony 10 września 
2009 r.,  a 10 listopada 2010 r. nowy 
obiekt - instytucja kultury pn. Gminno 
Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w 
Plichtowie uroczyście został otwarty i 
oddany do użytkowania mieszkańcom 
gminy.

Od tej chwili GPCKiE  skupia 
całokształt działalności 
kulturalnej Gminy 
Nowosolna. Działalność 
GPCKiE ma również na 
celu integrację i aktywizację 
mieszkańców. W ostatnich 
latach gminę Nowosolna 
zamieszkało wielu nowych 
mieszkańców, którzy 
przychodząc do nas na 
zajęcia i organizowane w 
Centrum imprezy, mają 
możliwość wzajemnego 
poznania się i miłego 
spędzenia czasu.

Odbywają się tu cykliczne zajęcia dla 
dzieci i dorosłych, takie jak: ceramika 
artystyczna, koło malarskie, nauka 
gry na instrumentach muzycznych, 
zajęcia wokalne, karaoke, warsztaty 
teatralne, tańce integracyjne różnych 
narodów, taniec współczesny, 
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, 
papieroplastyka, rękodzieło, fitness, 
nauka języka angielskiego, próby 
zespołu śpiewaczego Byszewianie, 
spotkania zespołów śpiewaczych i kół 
gospodyń wiejskich, tenis stołowy i nauka 
gry w bule. Ponadto organizowane są 
okolicznościowe uroczystości, koncerty, 

pokazy kulinarne, konkursy, wystawy, 
konferencje. 

Bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszył się konkurs 
na „Najładniejszą  ozdobę 
bożonarodzeniową wykonaną z gliny 
ceramicznej”. Podczas trwania konkursu 
dzieci zaskakiwały pomysłami, a na 
wystawę prac i uroczyste rozdanie 
nagród przyprowadziły swoich 
bliskich. Podczas zajęć z ceramiki, czy 
papieroplastyki, czekający na swoje 
pociechy rodzice także mogą sprawdzić 
swoje ukryte talenty artystyczne, np. 
ucząc się szydełkowania, czy wykonania 

przepięknych kwiatów z bibuły. Natomiast, 
kiedy mamy tańczą w kręgu tańce 
integracyjne lub poprawiają sylwetkę na 
fitnessie, dzieci mają zapewnioną opiekę 
i zorganizowany czas.

Po raz pierwszy w 2011 roku na terenie 
GPCKiE odbyły się doroczne gminne 
imprezy plenerowe, którym towarzyszyła 
piękna, słoneczna pogoda: Majówka 
Samorządowa, „Sobótki - noc Kupały”, 
Dożynki Gminne. Podczas imprez 
plenerowych staramy się zapewnić 
atrakcje dla każdego, aby zachęcić do 
udziału w nich całe rodziny.

GPCKiE jest także miejscem realizacji 
projektu „Młodzi ludzie w działaniu” 

(„Young people in action”) skierowanym 
do młodzieży w wieku 18 - 30 lat, 
w ramach programu  GRUNDTVIG 
„Uczenie się przez całe życie” (Lifelong 
Learning Programme – LLP) 2007-2013. 
W lipcu 2012 roku odbędzie się u nas 
wizyta partnerska w ramach programu 
Grundtvig, podczas której delegacje z 
Cypru, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy 
będą mogły również zapoznać się z 
życiem i działalnością kulturalną w 
naszej Gminie.

Gminno Parkowe Centrum Kultury i 
Ekologii jest organizatorem wyjazdów 
studyjnych dla mieszkańców gminy w 

ramach działań związanych 
z turystyką kulturową. 
Współpracuje na podstawie 
podpisanych porozumień 
z Parkiem Krajobrazowym 
Wzniesień Łódzkich, 
Nadleśnictwem Brzeziny, 
Stowarzyszeniem „Nasze 
Gady” z woj. warmińsko 
– mazurskiego oraz 
Lokalną Grupą Działania 
STER w zakresie edukacji 
przyrodniczej, kulturalnej, 
promocji obszaru, ochrony 

przyrody, krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego. W zakresie edukacji 
ekologicznej planowane są warsztaty dla 
uczniów ze szkół gminnych, które będą 
prowadzone przez pracowników Dyrekcji 
PKWŁ, Nadleśnictwa Brzeziny i Ośrodka 
Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.

Dobry duch tego magicznego miejsca 
na dobre zagościł w murach GPCKiE.  
Daje natchnienie do działania, motywuje 
do rozwoju i integruje. Chcących poznać 
nas bliżej, zapraszamy do odwiedzenia 
naszej na bieżąco aktualizowanej strony 
internetowej www.gpckie.pl  oraz do 
Plichtowa !!!

GPCKiE Plichtów

Rokicińska	kultura…

Rozwój kultury na terenie Gminy 
Rokiciny obserwowany jest w ostatnim 
czasie na wszystkich płaszczyznach 
społecznych. Swoimi przedsięwzięciami 
kulturalnymi może pochwalić się Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka 
Publiczna, szkoły podstawowe, a nawet 

lokalnie działające stowarzyszenia.
Spotkania noworoczne

Nowy Rok Gmina rozpoczęła 
od licznych spotkań opłatkowo-
noworocznych, w których udział wzięli 
m.in. Gminne Koło Pszczelarzy, dwa 

gminne koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów oraz radni i sołtysi. Spotkania 
utrzymane były w duchu minionych 
świąt Bożego Narodzenia, a każde 
z nich uświetniły występy uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum oraz 
obecność władz samorządowych. 
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Spotkanie noworoczne

Ostatkowy kankan w wykonaniu  KGW Marianki

Kolejnym wydarzeniem sprzyjającym 
rozwojowi kultury w Gminie Rokiciny 
okazał się Dzień Babci i Dziadka. Na 
uroczystości związane ze świętem 
zaprosił Gminny Ośrodek Kultury oraz 
gimnazjaliści i przedszkolaki, którzy 
wykonali część artystyczną.
Ferie zimowe

Z kolei już od 30 stycznia dzieci 
ze szkół rozpoczęły ferie zimowe. 
Znaczne mrozy w czasie laby nie 
przeszkodziły im jednak w świetnej 
zabawie. W rokicińskim GOK-u można 

było posłuchać koncertu zespołu Keep 
the soul, a do najmłodszych skierowany 
został spektakl Latający kufer. Dzieci 
mogły wziąć też udział w pokazie iluzji – 
Zaczarowany świat magii. Oprócz tego 
GOK zaproponował młodzieży rekreację 
siłową i wiele rozrywek w postaci gier i 
zabaw stolikowych. Nie mniej atrakcji dla 
dzieci przygotowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rokicinach i jej filia w 
Nowych Chrustach. Jednostka zajęła 
się organizacją poczty walentynkowej, a 
najmłodsi własnoręcznie przygotowywali 
miłosne laurki. W bibliotece miał 
też miejsce konkurs poszerzający 
znajomość państw afrykańskich, a 
chłopcy przypomnieli sobie sztukę 
składania modeli żołnierzyków i 
kawalerii. Biblioteka zorganizowała 
też wyjazd na ślizgawkę i rozgrywki 
bilardowe. Oprócz tego placówka 
poszerzyła liczbę swoich woluminów 
o pozycje książkowe i czasopisma 
dostarczone przez czterech darczyńców,  
za które serdecznie dziękuje. Kierownik 
biblioteki – pani Barbara Wronka 
organizuje kolejny konkurs – tym 
razem na najaktywniejszego czytelnika 
biblioteki w Rokicinach i jej filii w Nowych 
Chrustach i w Popielawach. Konkurs ma 

potrwać do 15.10.2012 r. Ci, którzy nie 
przepadają za czytaniem książek mogą 
z kolei wstąpić do zespołu mażoretek 
i uświetniać występy rozwijającej się 
Orkiestry Dętej w Łaznowie. Eliminacje 
dziewcząt do zespołu organizuje GOK w 
Rokicinach.
Będzie scena!

Dla prawidłowego rozwoju kultury 
niezbędna jest także właściwa 
infrastruktura, która również rozwija się 
na terenie gminy. W ostatnim czasie 
Gmina Rokiciny rozpoczęła działania 
zmierzające do budowy letniej sceny 
oraz zagospodarowania terenu przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. Dzięki 
takiej scenie gmina miałaby możliwość 
organizacji imprez plenerowych dla 
szerokiej liczby uczestników. Na co dzień 
zaś nowa infrastruktura umożliwiałaby 
rozwój i rekreacje lokalnej społeczności. 
Aktualnie został wyłoniony wykonawca 
projektu.
V Powiatowe Ostatki

Niewątpliwie największym sukcesem 
na polu lokalnej kultury w Gminie Rokiciny 
może pochwalić się Świetlica Wiejska w 
Nowych Chrustach, gdzie 21 lutego 2012 
roku odbyły się V Powiatowe Ostatki. 
Organizatorem tej imprezy była Wójt 
Gminy Rokiciny – pani Barbara Robak 
oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego 
– pan Piotr Kagankiewicz. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
przedstawiciele parlamentarzystów, 
samorządu województwa łódzkiego, 
urzędu wojewódzkiego, duchowieństwa, 
a także władz powiatu, kierownicy 
instytucji powiatowych i gminnych 
oraz wójtowie 6 gmin Powiatu 
Tomaszowskiego. Na uroczystości 
znaleźli się także radni Gminy Rokiciny, 
sołtysi, i dyrektorzy gminnych ośrodków 
kultury z terenu powiatu. Na Ostatki 
przybyły też Koła Gospodyń Wiejskich, 
sponsorzy oraz media.

V Powiatowe Ostatki w Nowych 
Chrustach poprowadziły pani Longina 
Waszczykowska -  dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rokicinach oraz pani 
Beata Płachta. Uroczystość rozpoczęło 
powitanie przybyłych gości przez Wójta 
Gminy Rokiciny – Barbarę Robak oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu – 
Mirosława Zielińskiego. Tuż po nim 

rozpoczęty został konkurs międzygminny 
na najciekawiej przygotowany program 
artystyczny, prezentujący historię i 
obyczajowość Ostatków. W konkursie 
zmierzyło się ze sobą aż osiem 
gmin z Powiatu Tomaszowskiego, 
wśród których znalazły się: Będków, 
Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, 
Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd 
i Żelechlinek. Prezentacje artystyczne 
zaskakiwały swoją pomysłowością, 
oryginalnością i humorem. Wszystkie 
nawiązywały do folklorystycznej 
i tradycyjnej formy obchodzenia 
ostatniego dnia karnawału, budząc 
tym samym pozytywne emocje wśród 
widzów. Pokazy oceniane były przez jury.

Po prezentacjach jury udało się na 
naradę, po czym ogłosiło swój werdykt, 

przyznając I miejsce dla KGW z Czerwonki 
z Gminy Żelechlinek i II miejsce dla 
wszystkich pozostałych gmin. Każda 
grupa otrzymała dyplom oraz nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe. 
W ten sposób została zakończona 
oficjalna część uroczystości, po której 
nastąpiła wspólna zabawa. Wszyscy 
przybyli mogli skosztować pyszności 
przygotowanych przez panie z KGW z 
Nowych Chrustów oraz z pozostałych 
kół działających na terenie gminy. Na 
stołach znalazły się także produkty 
ufundowane przez ZPOiW Motyl, oraz 
zakłady przetwórstwa mięsnego państwa 
Lipińskich i Piekarskich. Porządek i 
bezpieczeństwo na imprezie ostatkowej 
zapewniła jednostka OSP z Rokicin 
pod przewodnictwem pana Cezarego 
Wochny, zaś przedstawiciele firmy 
Sachmed odpowiadali za ratownictwo 
medyczne. Tradycyjnie impreza 
zakończyła się o północy.

UG Rokiciny
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AstroPuzzle	–	Astro	English

Od września do grudnia 2011 na 
terenie szkoły Podstawowej oraz 
Obserwatorium Astronomicznego im. 
Papieża Sylwestra II w Bukowcu (woj. 
łódzkie, gmina Brójce) był realizowany 
projekt pod tytułem SPACE PUZZLE 
- ASTRO ENGLISH czyli „Kosmiczna 
układanka – astronomiczny angielski”. 
Projekt realizowany był przez 
Stowarzyszenie „ONJATY” z Bukowca, 
którego wniosek został wyróżniony w 
programie „English Teaching” Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Cały projekt był promocją języka 
angielskiego jako języka nauki. Istotnym 
elementem projektu była promocja 
współpracy, która obejmowała takie 
instytucje jak: szkoły podstawowe 
z obszaru czterech gmin objętych 
wspólną strategią rozwoju, organizacje 
pozarządowe w tym Stowarzyszenie 
LGD STER, Stowarzyszenie „ONJATY” 
z Bukowca czy Fundacja na Rzecz 
Rozwoju i Popularyzacji Nauk 
Przyrodniczych GALILEO z Łodzi. 

W trakcie trwania projektu dla 
uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej 
w Bukowcu odbywały się regularne 
warsztaty językowo – astronomiczne. 
„Ja i kosmos” – ciąg 16 zajęć, w których  
poprzez zabawy ruchowe, plastyczne, 
krótkie filmy, dzieci dowiadywały się 

jakie jest ich miejsce we Wszechświecie. 
Budowały nasz system planetarny 
nie tylko z papieru, ale uświadamiały 
sobie odległości jakie istnieją między 
planetami na boisku szkolnym. Czy 
wiecie, że jeżeli Słońce - nasza gwiazda 
- jest wielkości piłki do koszykówki 
to nasza Ziemia to koralik o średnicy 
niecałych 3mm. Po tych zajęciach nasi 
młodzi uczestnicy są w stanie, w języku 
angielskim: przedstawić się, powiedzieć 
z jakiej planety pochodzą, wymienić inne 
planety w układzie planetarnym itp. Jak 
sami mówią, może się to przydać przy 
ewentualnym spotkaniu z ufoludkiem.

Dla starszych uczniów też odbywały 
się warsztaty astronomiczno – językowe. 
Tematyka tych zajęć była już bardziej 
zaawansowana: przeprowadzali 
doświadczenia fizyczne dlaczego Ziemia 
nie wypada ze swojej orbity, a nawet robili 
zdjęcia przez  zautomatyzowany teleskop 
(między innymi Jowisza i jego księżyców) 
i obrabiali je, aby polepszyć ich jakość. 
Nocne pokazy nieba dla uczniów i ich 
rodziców oraz mieszkańców cieszyły 
się takim powodzeniem, że w kopule 
obserwacyjnej mieszczącej tylko 12 
osób uczestnicy zmieniali się aż 8 razy, 
a wprawieni wolontariusze – absolwenci 
szkoły w Bukowcu i miłośnicy astronomii 
- laserowymi wskaźnikami objaśniali jakie 

ciekawe obiekty i konstelacje znajdują 
się na niebie oraz pokazywali niebo 
przez dodatkowy teleskop wystawiony 
na zewnątrz.

Do projektu przystąpiło 5 drużyn ze 
szkół z Bedonia Wsi, Bukowca, Janowa, 
Kurowic,  Rokicin. Uczestniczyły one 
w warsztatach i pokazie nieba. Dla 
wszystkich był to pierwszy raz, kiedy 
oglądali niebo przez teleskop i astronom 
pokazywał im różne obiekty na niebie. 
Po każdych warsztatach było słychać jęk 
zawodu – że to już koniec.

Zwieńczeniem projektu był pokaz 
„Astro Show”, w którym nikt ze sobą nie 
rywalizował i nie było jury oceniającego, 
a także przyznawanych punktów. Aż 
trudno sobie wyobrazić jak 6-osobowe 
drużyny bez odrobiny stresującego 
współzawodnictwa dzieliły się swoją 
wiedzą o obiektach astronomicznych, 
uczyły się piosenki angielskiej o robotach 
czy przedstawiały fragmenty filmów 
science-fiction, takich jak: Star Wars, 
Apollo 13, czy ET. Do tej pory mam przed 
oczyma taniec „robota sprzątającego 
klasy E” dla EVY. A Wy pamiętacie 
jeszcze film WALL-E?

Jolanta Różycka              
Stowarzyszenie ONJATY            

członkini LGD STER
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Marzec 2012
• 08.03.2012 r. – GOK Brójce – Kameralne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na którym omówiona będzie współpraca Kół Gospodyń Wiejskich z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury na rok 2012
• 08.03.2012 r. – GOK Rokiciny – W krainie operetki – program artystyczny z okazji dnia kobiet
• 08.03.2012 r. – GOK Rokiciny – Wystawa malarstwa i grafiki (wystawa trwa do końca marca)
• 10.03.2012 r. 19.00 - 21.30 – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu – Pokaz nieba pod tytułem: “Jowisza i Wenus 

spotkanie w Baranie…” (więcej informacji na stronie www.oabukowiec.pl)
• 15.03.2012 r. – GOK Wiśniowa Góra – Koncert Zbigniewa Wodeckiego – bilety do nabycia w GOK w cenie 25 zł
• 22.03.2012 r. – Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – „Polskie Tradycje Kulinarne – potrawy wielkanocne” – spotkanie Kół 

Gospodyń
• 24.03.2012 r. – Na terenie gminy Brójce, w miejscowości Pałczew odbędzie się gra wojenna „Ardeny 2012”, która jest oparta na autentycznych 

wydarzeniach „Bitwy o Ardeny” – więcej informacji udziela GOK Brójce
• 28.03.2012 r. – W sali GOK Brójce odbędzie się prezentacja dekoracji świątecznego stołu zorganizowana przez  ŁODR
• 31.03.2012 r. – Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – „Wieczór Papieski” przygotowany przez świetlicę w Bukowcu

Kwiecień 2012
• GOK Rokiciny – Warsztaty „Fotografia architektury i krajobrazu”. W ramach warsztatów uczestnicy będę mieli okazję wziąć udział w praktycznych 

zajęciach fotografii – również podczas sesji wyjazdowych na terenie gminy Rokiciny. Dokładny termin jeszcze nie znany – informacji udziela GOK 
Rokiciny

• 13.04.2012 r. – Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii – Wystawa prac Wielkanocnych (potrwa do 29.04.2012 r.)

Kalendarium...

Obecne czasy ciągłego rozwoju 
życia w każdej dziedzinie, również i 
rolnictwie, determinuje konieczność 
ciągłego dokształcania i zdobywania 
umiejętności. Każdy może podejmować 
próby samokształcenia za pomocą 
choćby internetu, uczestnictwa w 
imprezach targowych itp. Nie mniej 
istnieją instytucje, które skutecznie 
potrafią pomóc każdemu, kto chce się 
rozwijać. Taką instytucją jest Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Bratoszewicach. Realizuje on zadania z 
zakresu doradztwa rolniczego, rozwoju 
wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego 
gospodarstwa domowego w celu 
poprawy poziomu dochodów rolniczych, 
podnoszenia konkurencyjności rynkowej 
gospodarstw rolnych, wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, podnoszenia poziomu 
kwalifikacji rolników i mieszkańców 
obszarów wiejskich.

Priorytetowe kierunki działania ŁODR 
w Bratoszewicach:
1. Udzielanie pomocy rolnikom w:

• absorpcji środków pomocowych 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich;

• wdrażaniu technologii spełniających 
wymagania w zakresie jakości 
produktów rolnych, ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt;

• prowadzeniu rachunkowości rolnej w 
gospodarstwach;

• wspieraniu rozwoju grup 
producenckich, spółek wodnych, 
lokalnych grup działania.

2. Prowadzenie szkoleń dla rolników i 
mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Prowadzenie analizy rynku artykułów 
rolno-spożywczych i środków 
produkcji.

4. Podejmowanie działań na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi, ekologicznego 
i funkcjonalnego urządzenia 
gospodarstwa rolnego.

5. Upowszechnianie rozwoju 
agroturystyki oraz prowadzenie 
promocji wsi.

6. Organizowanie targów, 
wystaw i innych przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę 
rolniczą, nowe technologie produkcji 
i promujące produkty i wyroby 

przetwórstwa rolno- spożywczego.
W strukturze organizacyjnej  Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Bratoszewicach obejmuje: Oddział  
w Bratoszewicach, Kościerzynie i 
Piotrkowie Trybunalskim.

Rejonowy Zespół Doradców Łódzki 
Wschodni w Andrespolu  w oddziale 
Bratoszewice terytorialnie obejmuje 
powiat łódzki wschodni, brzeziński i m. 
Łódź. Jesteśmy otwarci na Państwa 
pytania i propozycje, udzielimy wszelkiej 
możliwej pomocy! Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
kontaktu z nami. Nasz adres: 

95-020 Andrespol,
ul. Rokicińska 125 p. 11-13

tel./fax   42  212 3418

Zachęcamy również do kontaktu 
elektronicznego za pośrednictwem 
poczty e-mail: 

lodz.wschod@lodr-bratoszewice.pl

Ewa Gładysz

Kierownik Rejonowego                
Zespołu Doradców

Na	kłopoty	rolnika...
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STERówka	czyli	nasza	krzyżówka...
W poprzednim numerze naszego periodyku hasło krzyżówki brzmiało: DO SIEGO ROKU. Nagrodę - za prawidłowe rozwiązanie – 
pamięć flash o pojemności 16 GB znanej marki otrzymuje Pani Agnieszka Mrówczyńska. Gratulujemy!

Zapraszamy do rozwiązania naszej wiosennej krzyżówki. Litery z kolejnych pól oznaczonych kółkiem utworzą hasło. Spośród osób, które 
prześlą rozwiązanie do dnia 14 maja 2012 r. zostanie rozlosowana nagroda. Powodzenia!

• 18.04.2012 r. – Grodzisko (gm. Rzgów) – IV Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych współorganizowana przez Starostwo Powiatowe, Gminy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ŁODR. W wystawie wezmą udział Koła Gospodyń z terenu naszego LGD

• 18-20.04.2012 r. – GOK Wiśniowa Góra – V Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota maska”
• 29.04.2012 r. – 20.30 - 22.30 – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu – Pokaz nieba pod tytułem: “Księżycowe 

zakamarki” (więcej informacji na stronie www.oabukowiec.pl)

Maj 2012
• GOK Brójce – gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki” organizowane przez Łódzki Dom Kultury – dokładny termin 

jeszcze nie znany – informacji udziela GOK Brójce
• GOK Rokiciny  –  Międzygminny Konkurs Pieśni Ludowych dla przedszkolaków pt. „Piosenki mojej babci”. Dokładny termin jeszcze nie znany – 

informacji udziela GOK Rokiciny
• 03.05.2012 r. – Kościół Parafialny pw. Świętej Rodziny w Rokicinach – uroczysta Msza w intencji Ojczyzny połączona z programem artystycznym z 

okazji Święta 3 maja
• 06.05.2012 r. – Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii – Spotkanie z Sybirakami
• 19.05.2012 r. – 21.30 – 00.00 – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu – Pokaz nieba pod tytułem: “Między Saturnem a 

Marsem…” (więcej informacji na stronie www.oabukowiec.pl)
• 27.05.2012 r. – Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii – Gminna Majówka
• 29.05.2012 r. – GOK Brójce  – Spotkanie autorskie z Panią Beatą Ostrowicką – autorką książek dla dzieci i młodzieży. W związku z rokiem Janusza 

Korczaka, pisarka przybliży jego postać na podstawie własnej książki „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”
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Poziomo
3. Imię przewodniczącej KGW Andrespol to?
5. Siedzibą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Roliczego są?
9. Rokiciński GOK ma budynek w stylu.......?
10. Gmina - członek LGD STER - o największej powierzchni to?
11. Między Stróżą a Wolą Rakową
12. Agencja........... i Modernizacji Rolnictwa
14. Gmina ze wzniesieniami polodowcowymi i sanktuarium maryjnym to?
15. Pies - zwycięzca wystawy to?

Pionowo
1. Rzeka w gminie Nowosolna...
2. Rozpoczyna się w marcu...
4. Bochenek inaczej to?
6. Dziecięcy zespół z gminy Brójce to?
7. Biuro naszego Stowarzyszenia mieści się w?
8. Mikrokontroler - bohater warsztatów elektronicznych w Bukowcu to?
13. Uczy i wychowuje...



Pochodzący z 1848 r. eklektyczny budynek zajazdu poczty konnej w Rokicinach. Jednopiętrowa budowla została 
wzniesiona na planie prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym, z wyższą kwadratową wieżą, pokrytą dachem 
namiotowym, wysuniętą ryzalitowo ze ściany południowej. W czasie II wojny światowej bryła budynku została 
zaburzona poprzez dobudowanie, od strony południowej, parterowej dobudówki. W tym samym czasie budynek 
przyozdobiono frontowym gankiem. Obecnie budynek jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach.

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

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


