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1 września powróciła do Szczercowa grupa studentów  z terenu naszej gminy-uczestników wymiany kultu-
rowej z włoską gminą  Savignone w regionie Liguria. W projekcie wzięło udział 15 osób w wieku od 20 do 
35 lat, mieszkańców gminy Szczerców. 
Wyjazd był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Wójtem Gminy Szczerców 
Krzysztofem Kamieniakiem a Wójtem włoskiej gminy Savignone Antonio Bigotti.

Nr 6 (120) listopad-grudzień 2015 r.

 W sobotę 5 grudnia już po raz piąty odbył się Chabielski Jarmark Ludowy. W tym roku do Chabielic 
ściągnęły tłumy mieszkańców Gminy Szczerców. Największą atrakcją imprezy było rozstrzygnięcie konkursu 
kulinarnego „Smaki Świąt 2015- Z makiem w roli głównej”, w którym wzięły udział stowarzyszenia i koła gospo-
dyń wiejskich. Na Jarmarku stoiska uginały się nie tylko od regionalnego jadła, można było również podziwiać 
wyroby rękodzielnicze, zakupić kartki oraz ozdoby świąteczne.

Cd na str.13

V Chabielski Jarmark Ludowy
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 Zakończył się cykl spotkań grupy tzw. lide-
rów lokalnych, dotyczący prac związanych z opra-
cowaniem Programu Rozwoju Gminy Szczerców na 
lata 2015–2020, zwanego w skrócie Strategią. Stra-
tegia to przekrojowy dokument o charakterze pla-
nowania strategicznego, który ma być narzędziem  
i motorem przyszłych zmian oraz planowania przed-
sięwzięć w perspektywie najbliższych 5–10 lat. 
Ponieważ Wójt Gminy podjął decyzję, aby strategia 
opracowywana była metodą partycypacyjną, co ozna-
cza, że tworzyć mają ją nie tylko eksperci zewnętrzni, 
ale także możliwie szerokie spectrum lokalnej społecz-
ności, zaprosił na spotkania dotyczące procesu two-
rzenia strategii tzw. liderów lokalnych oraz wszystkich 
mieszkańców gminy.
 Spotkanie inaugurujące prace odbyło się  
w dniu 15 września 2015 roku. Na zaproszenie Wójta 
odpowiedziało kilkadziesiąt osób, którym dobro na-
szej gminy leży na sercu. Przeprowadzono ożywioną, 
merytoryczną i owocną dyskusję o strategicznej po-
zycji naszej Gminy. Uczestnicy spotkania pracowali 
także nad analizą SWOT (mocne i słabe strony Gminy 
oraz szanse rozwojowe i zagrożenia dla naszej Gminy).
 Kolejne, drugie spotkanie odbyło się 29 wrze-
śnia 2015 roku. Spotkanie było o tyle ciekawe, że za-
prezentowane zostały między innymi wyniki analizy 
SWOT-mocnych, słabych stron Gminy oraz szans roz-
woju i zagrożeń dla Gminy Szczerców, wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców 
Gminy oraz efekty pracy naszej lokalnej młodzieży, 
która również brała udział w tworzeniu przedmioto-
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wego dokumentu.
 Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 20 paź-
dziernika 2015 roku. Przeprowadzono ciekawą dys-
kusję na temat zadań strategicznych dotyczących go-
spodarki, ochrony środowiska oraz infrastruktury 
technicznej. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali 
się z pracami plastycznymi (rysunkami) wykonanymi 
przez uczniów szkół podstawowych przedstawiającymi 
wizje przyszłości naszej Gminy. 
Ostatnie spotkanie dotyczące prac nad Strategią odby-
ło się w dniu 27 października 2015 roku. Zasadniczym 
punktem ciężkości tego spotkania było ustalenie wy-
kazu konkretnych działań rozwojowych (zadań strate-
gicznych), dotyczących sfery społecznej (służba zdro-
wia, szkolnictwo, kultura, sport, rekreacja, gospodarka 
mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne, itd.), prze-
widzianych i postulowanych do realizacji na terenie 
Gminy Szczerców w perspektywie najbliższych 5–10 
lat. 
Kolejny etap to opracowanie i zredagowanie wyników 
prac grupy liderów lokalnych w tekst projektu Strategii, 
który zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwa-
lenia. 
Po uchwaleniu Strategii przez Radę Gminy przedsta-
wimy Państwu obszerne informacje na temat ustaleń  
w niej zawartych.
    Elżbieta Naturalna

Sekretarz Gminy Szczerców
Jolanta Stasiak

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Radni uchwalili

 W związku z upływającą na koniec 2015 roku ka-
dencją ławników w sądach rejonowych, sądach pracy oraz 
sądach okręgowych, wybrano nowych przedstawicieli Gmi-
ny Szczerców na te funkcje w kadencji 2016-2019 do Sądu 
Rejonowego w Bełchatowie i Sądu Okręgowego w Piotrko-
wie Trybunalskim. 
Podczas październikowej sesji, radni wprowadzili zmiany  
w budżecie gminy na 2015 r. Przyjęto także roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2016. Radni podjęli również uchwały dotyczące: uchyle-
nia Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Szczerców z dnia 
25 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obszaru Gminy Szczerców oraz zmiany Uchwa-
ły Nr IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru Gminy Szczerców. Obie uchwały przyjęto 
w związku z rozpoczynającą się procedurą zamiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szczerców. 
Zmiany wprowadzone w uchwałach mają na celu przede 
wszystkim uporządkowanie i uproszczenie załączników 
gra$cznych, na podstawie których zostanie opracowany 
nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Rada Gminy Szczerców po raz kolejny obradowała  
25 listopada br.
 Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców 
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania. W trakcie obrad XIII se-
sji, Rada Gminy zdecydowała o podjęciu dwóch kolejnych 
uchwał w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skarg mieszkańców na uchwałę 
Rady Gminy Szczerców z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Szczerców. Mieszkańcy 
wnieśli zastrzeżenia co do zgodności z prawem wymienione-
go wcześniej aktu prawnego z listopada 2014r. Skargi zosta-
ły przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
z wnioskiem o ich oddalenie. Podczas listopadowej se-
sji radni rozmawiali również na temat przyszłości stra-
ży gminnej. Czy będzie ona nadal funkcjonować, czy też 
będzie rozwiązana- tego jeszcze dziś nie wiadomo. Rada 

XII sesja Rady Gminy Szczerców odbyła się 29 października br.
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii 
od Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej roz-
wiązania Straży Gminnej w Szczercowie. Radni zwró-
cili się również do branżowych związków zawodowych  
o wydanie  opinii w sprawie projektu uchwały o rozwiąza-
niu Straży Gminnej w Szczercowie. 
 Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy Szczerców. Uchwała ta  tra-
$ła pod obrady Rady Gminy Szczerców na wniosek Wój-
ta Gminy, do którego z prośbą o odwołanie z dniem 
31.12.2015r. zwróciła  się piastująca stanowisko Skarbnika 
od 31.07.2015r. - p. Sylwia Dobrowolska, uzasadniając swo-
ją decyzję względami osobistymi. Składając swoją prośbę  
o odwołanie p. S. Dobrowolska powiedziała: „…Współpra-
ca z Panem Wójtem, jak i z pracownikami gminy układała 
mi się bardzo dobrze i naprawdę nikt nie przyczynił się do 
mojej decyzji, a na pewno nie Pan Wójt. Wiem, że to może 
krótki okres jaki pełniłam to stanowisko, ale mi wystarczył, 
aby stwierdzić iż nie mam odpowiednich cech charakteru, 
aby dalej pełnić tę funkcję. Żyję w ciągłym stresie, wszyst-
ko bardzo przeżywam i zaczyna odbijać się to już na moim 
zdrowiu i w związku z tym postanowiłam dłużej tego nie 
ciągnąć…”. Rada Gminy uchwałę odrzuciła 7 głosami i tym 
samym nie odwołała p. Sylwii Dobrowolskiej ze stanowiska 
Skarbnika.
 Na sesji w dniu 25 listopada br. Rada Gminy Szczer-
ców ustaliła  wysokość stawek podatków: rolnego, od nieru-
chomości i środków transportu na rok 2016 r.
Podatek rolny
Stawka podatku rolnego ustalana jest w oparciu o średnią 
cenę skupu żyta w okresie poprzedzającym dany rok podat-
kowy, która ogłaszana jest w odrębnym komunikacie przez 
Prezesa GUS. Na rok podatkowy 2016 wynosi ona 53,75 zł 
za 1 dt.  Rada Gminy Szczerców obniżyła cenę skupu żyta, 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Szczerców do kwoty 20,00 zł za 1 dt., tym 
samym utrzymano wysokość stawki podatku rolnego na 
poziomie z lat wcześniejszych.
Podatek od nieruchomości
Stawki podatków od nieruchomości na 2016r. 
Rada Gminy Szczerców uchwaliła w wysokości zapropo-
nowanej przez Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Ka-
mieniaka. W większości grup podatkowych nie uległy one 
zmianie w stosunku do roku 2015, w części zostały mini-
malnie obniżone zgodnie z wytycznymi ustawowymi.
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Przedmiot opłaty

Wysokość 
rocznej stawki 

podatku od 
nieruchomo-

ści

Od budynków lub ich części: 2015r. 2016r.

1.mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 0,29 0,29

2.związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub 
wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa 
lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1 m² powierzchni użytkowej:

23,13 22,86

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej, handlowej lub wy-
twórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, handlowej lub 
wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1 m² powierzchni użytkowej:

13,20 13,20

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali$kowanym 
materiałem siewnym- od 1 m² powierzchni użytkowej:

7,69 7,69

5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzch-
ni użytkowej:

4,40 4,40

6.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej:

2,22 2,22

Od gruntów:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
$kowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni:

0,90 0,89

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 
powierzchni:

4,58 4,58

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni:

0,14 0,10

4. niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dn. 
9.10.2015r. o rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospoda-
rowaniaprzestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 
m² powierzchni

x 3,00

Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Rada Gminy Szczerców zdecydowała, że od podatku od nieruchomości zwolnione będą:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności służącej do celów ochrony 
przeciwpożarowej;
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 
406 z późn .zm.).

Podatek od środków transportu
Stawki rocznych podatków od środków transportu nie uległy zmianie i zostały utrzymane na poziomie z 2015 r.
Na sesji w dn. 25 listopada Rada Gminy Szczerców ustaliła również wzory formularzy dotyczących podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Inwestycje w Gminie Szczerców

 W połowie grudnia zakończyła się modernizacja 
hali kompleksu sportowego w Szczercowie polegająca na 
remoncie elewacji. W ramach prac skuto stare tynki i wyko-
nano od podstaw nową elewację w zachodniej i południowej 
części budynku. Jednocześnie przebudowano także schody 
wejściowe do obiektu. Prace objęły rozbiórkę starych stopni  
z płytek gresowych i wykonanie nowych z palisady 
i kostki betonowej. Na remont hali szczercowski sa-
morząd wydał w tym roku ok. 200 tys. zł. Na 2016 r. 
zaplanowano kontynuację prac i wymianę elewacji  
w części wschodniej budynku-od strony boiska oraz  
w części południowej- od strony Gimnazjum.

Budowa świetlicy w miejscowości Polowa
 Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Polowa. Na chwilę obecną budy-
nek jest już w stanie surowym. Wartość wykonanych  
w tym roku prac to 230 tys. zł. Planowo świetlica wiejska 
w Polowej powinna zostać oddana do użytku na koniec 
września 2016 r.

Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Szczerców
 Kolejne gospodarstwa domowe z terenu Gminy 
Szczerców wyposażone zostały w przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. W tym roku wybudowano 18 tego typu instala-
cji. Samorząd przeznaczył na ten cel ok.160 tys. zł. Program 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kontynu-
owany będzie w 2016r. Przypomnijmy przydomowe oczysz-
czalnie ścieków montowane są na terenie Gminy Szczerców 
od 2012 r. w miejscach, w których nie ma możliwości budo-
wy kanalizacji lub w których budowa wymagałaby dużych 
nakładów $nansowych. O udziale gospodarstw domowych  
w programie  decyduje kolejność zgłoszeń wniosków.

Jeszcze w tym roku za kwotę 240 tys. zł., Gmina Szczerców 
zakupi dwa miniciągniki wraz z osprzętem. Nowy sprzęt wy-

Nowy sprzęt na potrzeby gospodarki komunalnej

korzystywany 
będzie przede 
wszystkim do 
utrzymywania 
w należytym 
stanie terenów 
k o m u n a l n y c h  
w gminie. Cią-
gniki wyposażo-
ne będą: lżejszy, 
do utrzymania 

Remont hali przy ul. Rzecznej

terenów zielonych - w kosiarki oraz przyczepy, a większy do 
utrzymania dróg m.in. w doczepiane pługi śnieżne i posypywarki.  
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Informacja-Wypowiedz się na temat Straży Gminnej

 Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak 
zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Szczer-
ców o wyrażenie swojej opinii, poprzez udział w an-
kiecie dotyczącej zamiaru rozwiązania Straży Gmin-
nej w Szczercowie. Ankiety w przedmiotowej sprawie 
są dostępne u sołtysów lub w sekretariacie Urzędu 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagra w Szczercowie!

 Gmina Szczerców po raz kolejny otrzymała 
zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie publicz-
nej zbiórki pieniężnej w ramach 24. $nału WOŚP. 
Przyszłoroczna edycja Finału WOŚP odbędzie się   
w dniu 10 stycznia. 
Celem zbiórki podczas  Finału WOŚP  będzie zbiera-

nie środków pieniężnych na zakup urządzeń medycz-
nych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej seniorów.
W gminnym sztabie zakończono już nabór wolonta-
riuszy. Podczas 24. Finału WOŚP na ulicach gminy 
kwestować będzie aż 50 osób.

Gminy. W ankiecie mogą wziąć udział pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Szczerców, którzy:
- są wpisani do stałego rejestru wyborców,
- nie są ubezwłasnowolnieni,
- nie są pozbawieni praw publicznych.
Termin składania ankiet: 15 stycznia 2016 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców
 Urząd Gminy w Szczercowie informuje, że od 
stycznia 2016r. odbiór odpadów komunalnych z nie-
ruchomości będzie odbywał się na takich samych za-
sadach jak w roku 2015r. Odbioru odpadów z terenu 
Gminy Szczerców dokonywać będzie $rma EKO-RE-
GION Sp. z o.o., z którą zawarto umowę do 30 czerw-

Miesiąc Komunalne Surowce 

suche

Szkło

Styczeń 11 11  

Luty 8 8 8

Marzec 14 14  

Kwiecień 11 11  

Maj 9 9 9

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Bednarze, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Kieruzele

ca 2016r. Należy pamiętać, że odbiór odpadów odby-
wa się w wyznaczonych dniach od godz. 600 do godz. 
2200. Harmonogramy dostępne są na stronie inter-
netowej www.szczercow.pl oraz w Urzędzie Gminy  
w pokoju nr 2.

Czerwiec 13 13  

Lipiec 11 11  

Sierpień 8 8 8

Wrzesień 12 12  

Październik 10 10  

Listopad 14 14 14

Grudzień 12 12  

W Szczercowie powstała „siłownia pod chmurką”
 W ramach środków z tzw. funduszu sołeckiego  
w Szczercowie powstała siłownia zewnętrzna. Siedem róż-
nego typu urządzeń zamontowanych zostało na terenie 
kompleksu sportowo rekreacyjnego- dwa przy placu za-

baw i pięć przy zalewie. Wszystkie urządzenia są dwusta-
nowiskowe. Rekreacyjna „siłownia pod chmurką” koszto-
wała ok. 42 tys. zł. i zapewne ucieszy wszystkich amatorów 
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
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Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Dzbanki, Kozłówki, Leśniaki, Stanisławów Pierwszy, 
Stanisławów Drugi, Szczerców: ul. Częstochowska (za rzeką), ul. Mokra, ul. Piaskowa

Miesiąc Komunalne Surowce 
suche

Szkło

Styczeń 11 11  

Luty 8 8  

Marzec 14 14 14

Kwiecień 11 11  

Maj 9 9  

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Szczerców: ul. 11-go Listopada, ul. Akacjowa, ul. Czę-
stochowska (przed rzeką), ul. Głowackiego, ul. Jarzębinowa, ul. Kilińskiego, ul. Klonowa, ul. Koper-
nika, ul. Lipowa, ul. Łaska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. św. Floria-
na, ul. Polski Sierpień, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Rzeczna, ul. Targowa, ul. Wiśniowa,  
ul. Zachodnia, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego

Czerwiec 13 13 13

Lipiec 11 11  

Sierpień 8 8  

Wrzesień 12 12 12

Październik 10 10  

Listopad 14 14  

Grudzień 12 12 12

Miesiąc Komunalne Surowce 
suche

Szkło

Styczeń 7 7  

Luty 3 3  

Marzec 2 2 2

Kwiecień 6 6  

Maj 5 5  

Czerwiec 1 1 1

Lipiec 6 6  

Sierpień 3 3  

Wrzesień 7 7 7

Październik 5 5  

Listopad 3 3  

Grudzień 7 7 7

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Janówka, Józefina, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny  
Kolonia, Puszcza, Szczerców: ul. Kącik, ul. Praga, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia, Tatar, Trakt  
Puszczański

Miesiąc Komunalne Surowce 
suche

Szkło

Styczeń 13 13  

Luty 10 10  

Marzec 9 9 9

Kwiecień 13 13  

Maj 11 11  

Czerwiec 8 8 8

Lipiec 13 13  

Sierpień 10 10  

Wrzesień 14 14 14

Październik 12 12  

Listopad 9 9  

Grudzień 14 14 14

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Grudna, Podklucze, Podżar, Szczerców: ul. 3-go 
Maja, ul. Cmentarna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kochanowskiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa,  
ul. Narutowicza, ul. Norwida, ul. Piotrkowska, ul. Polna, ul. Północna, ul. Reymonta, ul. Skryta,  
ul. Strumykowa, ul. Szkolna, ul. Tenusa, ul. Wąska, Szubienice, Zagadki, Załuże, Żabczanka

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 20 20  

Luty 17 17  

Marzec 16 16 16

Kwiecień 20 20  

Maj 18 18  

Czerwiec 15 15 15

Lipiec 20 20  

Sierpień 18 18  

Wrzesień 21 21 21

Październik 19 19  

Listopad 16 16  

Grudzień 21 21 21
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Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Szczerców

WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 12 12  

Luty 9 9 9

Marzec 8 8  

Kwiecień 12 12  

Maj 10 10 10

Czerwiec 14 14  

Lipiec 12 12  

Sierpień 9 9 9

Wrzesień 13 13  

Październik 11 11  

Listopad 8 8 8

Grudzień 13 13  

Internet w Gminie

 Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu” $nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodar-
ki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 na podstawie umowy POIG 08.03.00 –10- 225/11 z dnia 
29.08.2012r. podpisanej pomiędzy Gminą a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. W wyniku realizacji zadania 130 Bene-
$cjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) otrzymało komputery oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Dostęp 
do szerokopasmowego internetu otrzymało również 14 Jednostek podległych Gminie takich jak: szkoły podstawowe w Lubcu, 
Chabielicach, Osinach i w Szczercowie, Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, GOK, GOPS, świetlice 
w: Lubcu, w Szczercowskiej Wsi, Dubiu, Borowej, Stanisławowie Pierwszym, Stanisławowie Drugim oraz OSP w Magdaleno-
wie i Chabielicach, które wyposażono łącznie w 124 komputery oraz 16 urządzeń wielofunkcyjnych. W jednostkach tych mogą 
korzystać z dostępu do internetu uczniowie oraz osoby, które nie mają takiej możliwości w miejscu zamieszkania co z założenia 
ma się przyczynić do realizacji celu Priorytetu 8 określonego jako „Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej, poprzez 
zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania eUsług w społeczeństwie”.
W ramach realizacji zadania prowadzone są szkolenia dla 260 osób, które uzyskują wiedzę w zakresie możliwości ja-
kie daje komputer oraz umiejętności obsługi komputera, programów komputerowych i internetu. Koszty związane 
z wybudowaniem sieci szerokopasmowego internetu, zakupu komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych pokrywane  
z dotacji wynoszą 5.234.488,82 zł. Refundacja ich dla gminy pochodzi w 85% z środków europejskich, a w 15% z środków kra-
jowych (budżet Państwa).

Projekt „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest współ$nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (oś priorytetowa 8, działanie 8.3) „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Borowa, Dubie, Kolonia Szczercowska, Kościuszki, Krzy-
żówki, Polowa, Szczerców: ul. Leśna, ul. Południowa

Miesiąc Komunalne Surowce 
suche

Szkło

Styczeń 12 12  

Luty 9 9  

Marzec 8 8 8

Kwiecień 12 12  

Maj 10 10  

Czerwiec 14 14 14

Lipiec 12 12  

Sierpień 9 9  

Wrzesień 13 13 13

Październik 11 11  

Listopad 8 8  

Grudzień 13 13 13

 11 listopada 2015 r. mieszkańcy Gminy Szczerców uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepod-
ległości. Z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uroczości patriotyczne odbyły się  
w dwóch największych miejscowościach gminy- w Szczercowie i Chabielicach.

Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Firlej, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, 
Rudzisko (w tym Borowiaki), Szczercowska Wieś, Zbyszek

Andrzej Labryszewski
Koordynator Projektu
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 W Szczercowie obchody Narodowego Święta 
Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele 
para$alnym. Po nabożeństwie symboliczne wiązanki 
w miejscach pamięci narodowej na Placu św. Floriana 
i ul. 3 Maja złożyła delegacja władz samorządowych 
Gminy Szczerców na czele z Wójtem Gminy Krzysz-
tofem Kamieniakiem i Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Zbigniewem Szcześniakiem. Delegacji samorzą-
dowców towarzyszył proboszcz szczercowskiej para$i 
ks. Jarosław Kłys. Hołd obrońcom Ojczyzny odda-
li także kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń 

i organizacji, uczniowie szkół z terenu gminy oraz 
druhowie z jednostek OSP w Szczercowie i Borowej. 

Okolicznościowy program artystyczny przedstawili 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczercowie,  
a w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Szczerców moż-
na było wysłuchać pieśni patriotycznych. Mieszkańcy 
Szczercowa, którzy wzięli udział w tegorocznych ob-
chodach Święta Niepodległości mieli okazję zobaczyć 
także członków bełchatowskiej grupy rekonstrukcyj-
nej w historycznych mundurach żołnierzy polskich  
z 1939r., którzy wspólnie ze szczercowskimi harcerza-
mi objęli wartę honorową w miejscach pamięci naro-
dowej.
 W intencji Ojczyzny w dn. 11 listopada 2015r. 
modlili się także mieszkańcy Chabielic. Po Mszy św.  
w kościele Św. Michała Archanioła, kwiaty pod po-
mnikiem poległych za wolność Ojczyzny miesz-
kańców Chabielic złożyła delegacja władz samorzą-
dowych, której towarzyszył proboszcz miejscowej 
para$i ks. Stanisław Haładaj, a następnie przedstawi-
ciele szkół, jednostek OSP w Chabielicach, Osinach  
i Kamieniu oraz lokalnych stowarzyszeń. Uroczystość 
uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Chabielicach.
 11 listopada uroczystości patriotyczne zor-
ganizowali również strażacy z Magdalenowa. Kwiaty 
złożono w miejscu pamięci narodowej w okolicach 
Lubca przy mogile Polaków bestialsko rozstrzelanych 
przez gestapo oraz przy obelisku w Magdalenowie.

Jakub Opaliński i Amelia Ziółkowska wśród najlepszych uczestników Przeglądu  
„Moja Ojczyzna”

 11 listopada w Oratorium im. Jana Pawła II w Bełchatowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.  W koncercie lau-
reatów wystąpili reprezentanci naszej gminy Jakub Opaliński i Amelia Ziółkowska. Zarówno Jakub, jak  
i Amelia zdobyli najwyższe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. 

 Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej  
i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” już po raz XVI zorga-
nizowało Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne w Bełchatowie, w tym roku przy współpracy  
z Gminą Kluki. 17 października br. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Klukach odbyły się eliminacje 
do konkursu. Wzięła w nich udział rekordowa liczba  
-ponad 120 solistów, solistek i zespołów, z czego aż 13 
młodych, uzdolnionych muzycznie reprezentantów  
z naszej gminy. 



Informator Szczercowski10 Nr 6 (120) listopad - grudzień 2015 r.

Bezpieczniej dzięki czujkom

 Czujki tlenku węgla trafiły do miesz-
kańców Gminy Szczerców. W trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców Gmina przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji profilaktycznej prowadzo-
nej przez Państwową Straż Pożarną pod nazwą 
„Zgaś ryzyko”, mającej na celu ograniczenie licz-
by ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla  
w domach. W ramach akcji zakupiono 7 czu-
jek tlenku węgla. 9 listopada br. czujki zosta-
ły przekazane mieszkańcom i zainstalowa-
ne w mieszkaniach należących do zasobów 
komunalnych gminy. Urządzenia zamontowali 
strażacy z komendy PSP w Bełchatowie wspólnie  
z ochotnikami z OSP Chabielice. Mieszkańcy, któ-
rzy otrzymali te urządzenia, zostali również poin-
struowani jak prawidłowo z nich korzystać, tak by 
mogły w razie potrzeby ostrzegać o potencjalnym 
zagrożeniu.

Wśród uczestników przeglądu znaleźli się ucznio-
wie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerco-
wie – 5 osób, Szkoły Podstawowej w Lubcu – 1 osoba, 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II – 3 oso-
by, a także podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szczercowie – 4 osoby. Występy oceniało Jury pod 
przewodnictwem Kierownika Muzycznego Państwo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” – Jacka Bo-
nieckiego.
 Wyniki konkursu ogłoszono 11 listopada – 
podczas koncertu laureatów. Należy podkreślić, że 
jurorzy w tym roku bardzo surowo, ale i niezwykle 
profesjonalnie oceniali młodych wokalistów. W wielu 
kategoriach nie przyznano w ogóle nagród. W presti-
żowej grupie laureatów konkursu znalazło się dwoje 
wokalistów z Gminy Szczerców: Jakub Opaliński – 

reprezentant GOK i Amelia Ziółkowska – uczennica 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Kuba został laureatem I miejsca w kategorii solistów 
ze szkół gimnazjalnych. Otrzymał też nagrodę specjal-
ną przyznaną przez Stowarzyszenie Osób Represjono-
wanych w Stanie Wojennym. Jury konkursu uznało, 
że Kuba był najlepszym uczestnikiem przeglądu!  List 
gratulacyjny otrzymał również Instruktor GOK- Mi-
chał Brzozowski, który pomagał Kubie w przygotowa-
niach do konkursu. Także Amelia została bardzo wy-
soko oceniona – zdobyła III miejsce w kategorii klas 
IV-VI szkół podstawowych, przy czym należy podkre-
ślić, że miejsca I i II w tej kategorii nie przyznano w 
ogóle. Opiekunem artystycznym Amelii był nauczyciel 
muzyki ze szczercowskiej podstawówki, Marcin Pawli-
kowski. Gratulujemy!
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O konieczności prowadzenia tego typu akcji mówi 
się już od wielu lat, a problem zatruć tlenkiem węgla 
zwanym często „cichym zabójcą”, narasta szczególnie 
w okresie jesienno –zimowym, kiedy rozpoczyna się 
sezon grzewczy. Statystyki straży pożarnej mówią na-
wet o kilkuset o$arach śmiertelnych zatruć tlenkiem 
węgla rocznie. Ten silnie trujący gaz jest groźny m.in. 
dlatego, że jest niewyczuwalny dla człowieka! Czujki, 
ostrzegając w porę, ratują ludzkie zdrowie i życie!

Tylko dla Pań!
 „Nasz kobiecy świat” taki tytuł nosi cykl spotkań, odbywających się w co drugie piątkowe popołudnie  
w kawiarence mieszczącej się na piętrze hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie. Warsztaty  
poświęcone różnorodnej tematyce cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkanek Gminy Szczerców.
Odbywają się one z inicjatywy Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka. 

 Spotkania pod wspólną nazwą „Nasz kobie-
cy świat” to tegoroczna nowość w ofercie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Szczercowie. Do tej pory odbyły 
się cztery różnego typu warsztaty dedykowane Pa-
niom, które chcą aktywnie i twórczo spędzać wolny 
czas, w miłej i sympatycznej atmosferze porozmawiać 
na interesujące tematy i zdobyć nowe doświadczenia.
 Spotkanie inaugurujące cały cykl  odbyło się 
23 października. Dotyczyło jednej z chyba najbardziej 
lubianych przez panie dziedzin- sztuki perfekcyjnego 
makijażu. Panie rozmawiały o kosmetykach, pozna-
ły tajniki idealnego makijażu na co dzień i od święta, 
dowiedziały się jak prawidłowo wykonywać drobne 
zabiegi kosmetyczne w domu. W ramach spotkania 
odbył się także pokaz makijażu i prezentacja naj-
nowszych trendów we fryzjerstwie. Spotkanie przy-
gotowali oraz udzielali fachowych porad specjaliści-
-Aleksandra Pacholczyk, Sylwia Jędraszek oraz Emil 
Jóźwiak.

 Kolejne spotkanie odbyło się pod hasłem „Za-
pach kobiety”. Tym razem panie miały okazję poznać 
świat perfum oraz kaw i herbat. Prowadzący warsztat 
Emil Jóźwiak opowiedział m.in. o historii pachnideł 
oraz o składnikach używanych do ich komponowania. 
Każda z uczestniczących w warsztatach mieszkanek 
naszej gminy miała okazję dobrać odpowiedni do swo-
ich upodobań zapach! W czasie spotkania Panie degu-
stowały także oryginalne kawy i herbaty o niespotyka-
nych na co dzień aromatach i smakach.
 Następne spotkanie przebiegało pod znakiem 
zdrowej i oryginalnej kuchni. Specjalne warsztaty kul-
turalno-kulinarne poprowadziła Anna Maksymowicz 
z Muzeum Rozproszonego w Łodzi. Wspólnymi siła-
mi pod okiem niezwykłej instruktorki-kulturoznawcy, 
pasjonatki historii i kulinariów,  panie przygotowały 
śródziemnomorską ucztę. Pietruszkowe „czipsy”, tab-
buleh, sate z kurczaka, chlebki pita, kotleciki z ciecior-
ki, te i inne niezwykłe dania własnoręcznie wykonała 



Informator Szczercowski12 Nr 6 (120) listopad - grudzień 2015 r.

Wieczór Muzyczny pełen wspomnień!

 VIII Wieczór Muzyczny za nami. Tegoroczna edycja tej niezwykle lubianej przez melomanów z te-
renu naszej gminy imprezy odbyła się 28 listopada w szczercowskim Domu Kultury Strażaka pod hasłem 
„Wspomnień czar”. Koncert dedykowany był pamięci wieloletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP 
Szczerców- śp. Jana Włodarczyka w 10. rocznicę jego śmierci.

 Wieczór Muzyczny 2015 był wyjątkowy z wielu 
względów. Podczas koncertu, sala OSP  w Szczercowie 
pękała niemal w szwach!  Wspólnie z mieszkańcami, 
muzyków występujących tego wieczoru, oklaskiwali 
goście specjalni: Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Ka-
mieniak wraz z małżonką, Proboszcz Para$i NNMP 
ks. Jarosław Kłys, Przewodnicząca Komisji Oświaty  

i Kultury Rady Gmi-
ny Barbara Szczepa-
nik oraz Prezes OSP  
w Szczercowie dh 
Grzegorz Kozubo-
wicz. Koncert roz-
poczęła debiutant-
ka, 9-letnia Zuzia 
Kusak,  która zapre-
zentowała minire-
cital na klarnecie. 
W pierwszej części 
Wieczoru, Orkie-
stra przypomniała 
utwory ze swojego 
repertuaru, z okresu 

kiedy szefował jej Jan Włodarczyk. Tę część zakończył 
krótki $lm dokumentalny przedstawiający działalność 
orkiestry pod batutą kapelmistrza Włodarczyka. Tego-
roczny Wieczór Muzyczny był pełen niespodzianek. 
Publiczność oczarowała siostra Jana ze zgromadzenia 
Franciszkanek Misjonarek Maryi, znana na co dzień 
mieszkańcom Szczercowa, jako organistka miejscowej 
para$i. Wykonała ona m.in. pieśni w swoim ojczystym 
języku- języku ukraińskim. Niespodziankę przygoto-
wali też muzycy orkiestry, którzy postanowili przypo-
mnieć, że w tym roku kapelmistrz Tomasz Kozubowicz 

każda z uczestniczek warsztatu. Na koniec oczywiście 
nie mogło zabraknąć wspólnej degustacji. 

 W pierwszy piątek grudnia panie spotkały się 
z pasjonatką mody, stylistką- Iwoną Kapica. Moda to 
pełnoprawna dziedzina sztuki, było więc bardzo arty-
stycznie! Kilka z uczestniczek spotkania miało okazję 
przeżyć, pod okiem specjalistki, prawdziwą wizerun-
kową metamorfozę. Panie rozmawiały też o zasadach 
dobierania strojów, charakterystyce sylwetek i naj-
nowszych trendach w modzie.

 W grudniu mieszkanki Gminy Szczerców 
będą miały okazję spotkać się, jeszcze tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia-18.12.2015r., na warsztatach 
+orystycznych. Kolejne spotkania z cyklu „Nasz ko-
biecy świat” odbędą się po przerwie karnawałowej, w 
lutym 2016r. Ich tematykę zaproponują uczestniczki  
I edycji cyklu wypowiadając się w specjalnie przygo-
towanych dla nich ankietach.
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 Gospodarzami tegorocznej edycji Chabiel-
skiego Jarmarku Ludowego byli Wójt Gminy Szczer-
ców Krzysztof Kamieniak oraz Chabielskie Stowarzy-
szenie „Pozytywnie Zakręcone”.  
Najwięcej emocji wzbudził oczywiście konkurs kuli-
narny-Smaki Świąt. Wigilijne regionalne specjały z ma-
kiem przypomniało sześć stowarzyszeń, które wzięły 
udział w rywalizacji konkursowej. Jury postanowiło na-
grodzić wszystkich uczestników kulinarnych zmagań – 
z makiem roli głównej, bo każde z przygotowanych na 
konkurs dań było nie tylko smaczne, ale i niezwykle  
oryginalne.
 Nagrodę za I miejsce w kategorii „pierogi  
z makiem” zdobyło Stowarzyszenie Emerytów, Renci-
stów i Osób Pełnoletnich ze Szczercowa, za I miejsce 

V Chabielski Jarmark LudowyCD. ZE STR. 1

obchodzi jubileusz-10-lecia pracy na stanowisku dy-
rygenta szczercowskiej orkiestry. Były kwiaty, chóral-
ne sto lat i łzy wzruszenia. W drugiej części swojego 
koncertu Orkiestra wykonała utwory wskazane przez 
publiczność w specjalnej sondzie, która prowadzona 

była podczas różnego typu imprez w ciągu ostatniego 
roku. Wieczór Muzyczny 2015 zakończył koncert prze-
sympatycznych „Chłopaków Szczercowiaków”, którzy 
jak zwykle rozbawili i rozkołysali publiczność. Kolejny 
Wieczór Muzyczny już za rok!

w kategorii „kutia” Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich. W kategorii „muszelki makowe”  I miejsce zaję-
ło Stowarzyszenie „Nasze Sołectwo” ze Stanisławowa 
Pierwszego, a w kategorii „makiełki” Stowarzysze-

nie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia 
Życzliwości” ze Szczercowa. Najsmaczniejsze danie 
w kategorii „koguciki z makiem” przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Jastrzębicach, a I miejsce  
w kategorii „tort makowo-czekoladowy” zajęło sto-
warzyszenie „Pozytywnie Zakręcone” z Chabielic.
 Jarmarkowi towarzyszyły także atrakcje ar-
tystyczne. Wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Chabie-
licach. Pokaz tradycyjnych tańców ludowych oraz 
przyśpiewek zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca 

„Łódź”, któremu towarzyszyła sześcioosobowa kapela 
ludowa. Młodzi artyści do wspólnej zabawy wciągnęli 
publiczność,  była nauka zabaw ludowych oraz $gur 
tanecznych. Podczas tegorocznego Jarmarku Ludo-
wego swoje 5. urodziny świętowały także Chabielskie 
”Pozytywnie Zakręcone”. Nie zabrakło oczywiście 
tortu oraz wspólnego 100 lat dla Stowarzyszenia! Były 
gratulacje i prezent od Wójta Gminy oraz kwiaty od 
strażaków z Chabielic. Organizację V Chabielskiego 
Jarmarku Ludowego wsparła Lokalna Grupa działa-
nia „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
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 Artykuł ten piszę  11 listopada, po kolejnych 
szczercowskich obchodach Święta  Niepodległości, 
które wzbudziły we mnie  takie oto re+eksje. Przed-
stawię  je w trzech scenkach, pozostawiając  czytelni-
kowi okazję do przemyśleń.

Scenka 1.  Szczerców lata 1919-1939.

Każda taka jak dziś uroczystość rozpoczynała się 
zbiorową mszą św. dziękczynną za dar odzyskania 
Niepodległości. Cała młodzież szkolna gromadziła 
się przed szkołą (to dzisiejszy budynek GOPS), skąd 
w porządku klasowym  przemieszczała się do kościo-
ła, by po zakończeniu mszy kontynuować spotkanie 

przy pomniku – oczywiście wtedy gdy ten już zo-
stał zbudowany, a więc od 1928 r.  To wiem od mojej 
mamy (rocznik 1912, urodzonej i zamieszkałej tuż 
obok szkoły).

Scenka 2.  Buenos Aires, Argentyna, ok. 20 lat temu, 
duża szkoła (od malucha do matury) prowadzona 
przez zakon  Salezjanów.    
                                                                                                           
W niej każdy dzień nauki zaczyna się od zbiórki mło-
dzieży  na placu apelowym, odegrania i zaśpiewania 
argentyńskiego hymnu połączonego z wciągnięciem 
+agi na maszt i przemarszem klasami do budynku na 
zajęcia szkolne. To wiem od przebywającego kiedyś 

Piękna nasza Polska cała
 W dniach 15-16 września br. odbyła się wy-
cieczka do Warszawy, której uczestnikami byli nie tyl-
ko członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. 
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Cmentarz Wojskowy 
na Powązkach. Spacer po nekropolii zakończyliśmy 
przy grobach i pomniku katastrofy Smoleńskiej. Na-
stępnie byliśmy przy grobie – pomniku ks. Jerzego 
Popiełuszki. Do Pałacu Kultury i Nauki dojechali-
śmy warszawskim metrem. Wjechaliśmy na 30 piętro  
i z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę War-
szawy i okolic. Udaliśmy się również na Plac Zam-
kowy i Rynek Starego Miasta. Przemieszczając się 
podziwialiśmy Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego 
Żołnierza. Pod koniec dnia zagościliśmy w ogrodach 
znajdujących się na dachu Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Po przyjeździe do Konstancina 
Jeziorna odbyliśmy spacer w pięknym Parku  Zdro-
jowym z tężniami solankowymi, po czym udaliśmy 
się do Zajazdu Pułaskiego na zasłużony nocleg. Dru-
gi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Muzeum zrobiło niesamo-
wite wrażenie na uczestnikach wycieczki. Następnie 
podziwialiśmy piękne komnaty Zamku Królewskie-
go. Był też czas wolny, podczas którego można było 
wypić kawę na warszawskiej starówce, posmakować 
pączków, lodów, przede wszystkim tych z tradycjami 
rodzinnymi kultywowanymi od pokoleń. Na koniec 

pobytu w stolicy, spacerując podziwialiśmy ogrody 
w Królewskich Łazienkach. Późnym wieczorem, co 
prawda zmęczeni, ale w doskonałych nastrojach wró-
ciliśmy do Szczercowa. Mamy nadzieję, że do Warsza-
wy jeszcze wrócimy. 
Nadmieniamy, iż wycieczka do Warszawy była dru-
gim dwudniowym naszym wyjazdem w tym roku. 
Pierwszy odbył się 27-28 maja, zwiedziliśmy wów-
czas: Inwałd, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, 
Kraków (Kraków Stare Miasto i Kraków Kazimierz) 
Łagiewniki. 

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów
i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców
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w Szczercowie dyrektora tej szkoły ks. Grabowskiego, 
dobrego znajomego naszego ks. Brzozowskiego, który 
zaprosił go do  siebie na kilka wakacyjnych dni.

Scenka 3.  Szczerców współcześnie.                       
                                                                                            
Co roku msza św. za Ojczyznę, przemarsz delegacji, 
gminnych organizacji (niektóre, jak szczercowska 
straż, orkiestra czy harcerze w pełnych składach), 
składanie kwiatów przy pomnikach, wiersze i piosen-
ki w wykonaniu grupki młodzieży szkolnej. I jak co 
roku uderza brak szkolnej  młodzieży, pomijając wy-
delegowane grupki. Nawiązując do dzisiejszych słów 
ks. Proboszcza, że przejawem miłości do ojczyzny 
jest modlitwa za nią, aż cisnęło się pytanie o całko-
witą absencję młodzieży trzech szczercowskich szkół. 
Przecież dla dwóch szkół patronami są święci ludzie  
- czy to dosłownie (w gimnazjum św. Jan Paweł II) czy 
przenośnie (w podstawówce  ks. Baranowicz, którego 
już za życia przyrównano do św. Franciszka). Patro-
nem trzeciej szkoły jest także wielki człowiek, nobli-
sta. W zestawieniu z tak godnymi postaciami  pytam 
więc: Gdzie ta nasza młodzież w dniu tak wielkiego 
święta ???  Przecież  tak jak w kościele najważniejszy-
mi świętami są Wielkanocne, tak dla wszystkich Po-
laków jest to ten dzień, w którym „wyszliśmy z domu 
niewoli” i ponownie  staliśmy się wolnym narodem. 
Jest to dzień wolny od pracy i od szkoły, wręcz wy-
muszający by każdy wierzący Polak – i to bez względu 
na wiek, podziękował Panu Bogu za ten przywrócony 
dar, ale też prosił o kolejne dobre czasy dla Ojczyzny. 

Nic nie trwa wiecznie. I tak jak młodzież szkolna  nie 
uczęszcza do szkoły dobrowolnie (jest to obowiązek), 
tak i tego dnia trzeba im „pomóc” poprzez polece-
nie i przykład; młodzież niosąca sztandary otrzymu-
je takie polecenie i jest. Od tego są dyrektorzy szkół  
a tej idei niech przyświecają słowa wielkiego polskie-
go męża stanu Jana Zamoyskiego, iż : „Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto 
przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgod-
nych i dobrych robi obywateli”. Jeśli tego nie zrobimy, 
to później – a tak było i dzisiaj: gdy jedni się modli-
li i składali kwiaty, inni w tym samym  czasie gonili 
za piłką na pobliskim stadionie. Swoją drogą, mając  
liczną rzeszę sportowców tak dopieszczanych przez 
gminę: te obiekty, sekcje, trenerzy, sprzęt, dlaczego 
nie zapraszamy  tego dużego  grona młodych ludzi do 
wspólnego świętowania. W piłkę zawsze można po-
grać później; wykluczam modne dziś wyjaśnienie, że 
oni po prostu świętują „inaczej”.                                                                                                                                    

Szanowni Państwo. 
Za  trzy lata czeka nas okrągła setna rocznica tamtych 
wielkich wydarzeń. Wymagając więcej od siebie i in-
nych będziemy mieć nadzieję, że w kolejnych latach  
z dużo większą odpowiedzialnością będziemy  to na-
sze  największe święto przeżywać. Zacznijmy już te-
raz. 

Jerzy Frydrychowski – Stowarzyszenie 
„ Pamięć i Tożsamość”.
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Jesienny rajd rowerowy

       W sobotę 19.09.2015r. 
odbył się rajd rowerowy. 
Miłośnicy jazdy rowerowej 
czyli uczniowie klasy VA, 
VB Szkoły Podstawowej  
w Szczercowie oraz ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Lubcu wraz z opieku-

nami wyruszyli trasą przez Trakt Puszczański, Osiny do 
Żłobnicy. Docelowym miejscem naszej wycieczki rowero-
wej był punkt widokowy  w Żłobnicy. Po przejechaniu 18 
km (niektórzy nieco więcej) dojechaliśmy do celu naszej 
wycieczki, aby podziwiać z tarasu widokowego odkrywki 
węgla brunatnego KWB Bełchatów „największą dziurę”  
w Polsce. Każdy uczestnik rajdu skosztował również cia-
steczek owsianych, które stanowiły niewielki posiłek rege-
neracyjny. Ciasteczka te zostały przygotowane dzień wcze-
śniej przez uczennice klasy VB. Po krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy dalej w drogę powrotną. Celem rajdu był nie 
tylko taras widokowy, ale również integracja uczniów, 
odkrycie turystycznych walorów Szczercowa i okolic,  

a przede wszystkim zachęcenie dzieci do aktywnego wy-
poczynku. Wszystkie te cele udało się w pełni zrealizo-
wać. Podczas rajdu dopisała nam nie tylko pogoda, ale  
i dobru humor, który towarzyszył każdemu uczestnikowi 
od momentu zbiórki aż do zakończenia wycieczki.

SPORT
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 Wspaniały sukces naszych harcerskich zespołów 
na XXX Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycz-
nym OPAL w Radomsku, który odbył się w dniach 10-12 
grudnia bieżącego roku.  Zuchy z naszej szczercowskiej 18 
Gromady Zuchowej „Małe Grizli”  wyśpiewały III miejsce 
w kategorii zuchowej a harcerki ze Szczepu 18-tych Drużyn 
Harcerskich w Szczercowie zdobyły II miejsce w kategorii 
harcerskiej. Dodatkowo Jury Festiwalowe wyróżniło, jako 
jedyną na całym festiwalu sekcję instrumentalną, która 
akompaniowała naszym szczercowskim zespołom. Muzy-
cy: Michał Brzozowski - gitara basowa, Łukasz Gosławski 
- trąbka, Wiktoria Wolska - saksofon, Jurek Stolarz - gitara 
akustyczna, Martyna Kałużna - dżemba, Natalia Brandt – 
grzechotka, zapewnili wspaniałą oprawę muzyczną mło-

dym artystom. Solistkami zespołu zuchowego były Kamila 
Brzozowska, Maja Skiberowska, Zosia Sztuk i Hania Boczek.  
W zespole harcerskim wspaniały wokal zaprezentowała 
Martyna Kałużna. Obydwa zespoły przygotowywały się 
pod kierunkiem instruktora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczercowie - Michała Brzozowskiego, który współpra-
cuje z harcerzami już od kilku lat. Należy przypomnieć, że 
w festiwalu Opal szczercowscy harcerze odnieśli już wie-
le sukcesów od wyróżnienia w 2012 roku poprzez zajęcie  
II miejsca w 2013 roku. W ubiegłym roku nasz zespół zajął 
I miejsce.  Jak widać nasi trzymają poziom i również w tym 
roku znaleźli się na podium.  

Nicola Graczyk
Julia Stępnik
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Charytatywny mecz towarzyski

2 października odbył się charytatywny mecz towarzyski po-
między Samorządowcami i Przedsiębiorcami. Spotkaniu obu 
zespołów towarzyszyła zbiórka pieniędzy na kosztowną ope-
rację zawodnika miejscowego klubu Krzysztofa Kowalskie-
go. Do akcji włączyli się piłkarze obu drużyn oraz ich kibice, 
część radnych oraz Wójt Gminy Szczerców. Mecz, jak zawsze 
był bardzo emocjonujący. Po pierwszej połowie Przedsiębior-
cy wygrywali 2:1, a w drugiej odsłonie prowadzili już 5:2. 
Końcówka jednak należała do Samorządowców i całe spotka-
nie zakończyło się  wynikiem remisowym 6:6. 
Samorządowcy – Przedsiębiorcy 6:6 (1:2)
gole dla Samorządowców: Łukasz Kulka 3, Łukasz Topolski 
2, samobójcza. Gole dla Przedsiębiorców: Sylwester Piersa, 
Krzysztof Kukieła, Tomasz Kuśmierek, Jan Marciniak, Piotr 
Pęciak, Piotr Frąckiewicz.     
                                                                                                      (JP)

Powiatowe Igrzyska LZS

W niedzielę 15 listopada reprezentacja Gminy Szczerców 
wzięła udział w Powiatowych Igrzyskach Sportowo-Re-
kreacyjnych Ludowych Zespołów Sportowych, które od-
były się w Łobudzicach. Poszczególni reprezentanci naszej 
gminy brali udział w 8 konkurencjach: szachy, warcaby, te-
nis stołowy, bieg przełajowy, rzut lotką do tarczy, podno-
szenie odważnika 17,5 kg, wielobój sprawnościowy oraz 
przeciąganie liny. Każdy zawodnik mógł wziąć udział tylko  
w jednej konkurencji.

Nagrody indywidualne wywalczyli:
Wiktor Wojewoda – tenis stołowy – I miejsce
Sandra Wróż – tenis stołowy – I miejsce
Aleksandra Sukiennik – rzut lotką do tarczy – III miejsce
Aleksandra Paszkiewicz – bieg przełajowy – III miejsce
Kazimierz Piotrowski – szachy klasyczne – III miejsce
Jolanta Krasińska, Marcin Krasiński, Jacek Mielczarek – prze-
ciąganie liny – III miejsce
Łącznie Gmina Szczerców zdobyła 60 punktów, co dało jej III 
miejsce w klasy%kacji generalnej. II miejsce zajęła gmina Beł-
chatów z dorobkiem 69 punktów, a zwyciężyła gmina Zelów 
– 93 punkty. Udział w igrzyskach wzięło 5 gmin powiatu beł-
chatowskiego.
Skład reprezentacji Gminy Szczerców: Kazimierz Piotrowski, 
Łukasz Topolski, Wiktor Wojewoda, Sandra Wróż, Jakub Pie-
truszka, Wiktor Janas, Kinga Szataniak, Aleksandra Paszkie-
wicz, Grzegorz Wróż, Paweł Bogusławski, Wiktoria Szataniak, 
Aleksandra Sukiennik, Marcin Piskała, Przemysław Raszew-
ski, Maciej Tomczak, Jolanta Krasińska, Marcin Krasiński, Ja-
cek Mielczarek.                                                     

(JP)

 21 listopada w Hali sportowej w Szczercowie przy ul. 
Rzecznej odbył się IV Turniej Badmintona. Trzy pierwsze edy-
cje były przeznaczone tylko dla mieszkańców Gminy Szczerców,  
a tego roku zawody miały charakter otwarty. Rywalizacja od-
bywała się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum i open. Łącznie w zawodach wzięło udział 
50 uczestników.
 Spośród dziewcząt ze szkoły podstawowej tak jak  
w ubiegłym roku zwyciężyła Alicja Rózik. II miejsce zajęła 
Iza Mikulska, a na najniższym stopniu podium stanęła Ali-
cja Gocałek.
W kategorii chłopców najlepszy był Dominik Raszewski, II 
miejsce przypadło Marcinowi Mikulskiemu, a III Maćkowi 

IV Gminny Turniej Badmintona
Jędraszkowi.
W grupie dziewcząt z gimnazjum drugi raz z rzędu zwycięży-
ła Ola Chudzik, II miejsce zajęła Karolina Barasińska, a III 
Ola Peczka.
Kategorię gimnazjum chłopców również drugi raz z rzędu 
wygrał Wiktor Janas. W %nale pokonał Artura Olejniczaka 
2:1. III miejsce wywalczył Wiktor Sztuk zwyciężając Adria-
na Krysiaka 2:0 (wszyscy GLKS Szczerców).
 W kategorii open wystartowało 6 pań i 15 mężczyzn. 
Mistrzostwo kobiet wywalczyła Anna Zientalak z Sieradza 
wygrywając w %nale z Martą Niewiadomską (GLKS) 2:0.  
w meczu o III miejsce Natalia Brandt pokonała Agnieszkę 
Kucharską 2:0.
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Champions League
 22 listopada odbyła się inauguracja IV edy-
cji Halowej Ligi Piłki Nożnej. Do rozgrywek przystąpi-
ła rekordowa liczba 17 – stu zespołów z terenu powia-
tu bełchatowskiego. Liga obejmuje 17 kolejek spotkań  
i potrwa do końca lutego. Mecze rozgrywane będą za-
równo w Szczercowie (Rzeczna, Piłsudskiego) jak  
i w Chabielicach. Pierwszy mecz danej kolejki rozpoczyna się  
o godzinie 13.00, a ostatni o 19.00. Aktualne wyniki i ta-
bela znajdują się na stronie Gminy Szczerców. Poniżej pre-
zentujemy terminy rozgrywania ligi.
IV kolejka – 12.12.2015 (sobota), Hala sportowa w Szczer-
cowie, ul. Piłsudskiego 66
V kolejka – 13.12.2015 (niedziela), Hala sportowa  
w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
VI kolejka – 19.12.2015 (sobota), Hala sportowa w Cha-
bielicach
VII kolejka – 27.12.2015 (niedziela), Hala sportowa  
w Szczercowie, ul. Rzeczna 7
VIII kolejka – 2.01.2016 (sobota), Hala sportowa w Szczer-
cowie, ul. Piłsudskiego 66

IX kolejka – 3.01.2016 (niedziela), Hala sportowa w Cha-
bielicach
X kolejka – 9.01.2016 (sobota), Hala sportowa w Chabie-
licach
XI kolejka – 16.01.2016 (sobota), Hala sportowa w Szczer-
cowie, ul. Rzeczna 7
XII kolejka – 24.01.2016 (niedziela), Hala sportowa  
w Chabielicach
XIII kolejka – 31.01.2016 (niedziela), Hala sportowa  
w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
XIV kolejka – 6.02.2016 (sobota), Hala sportowa w Cha-
bielicach
XV kolejka – 13.02.2016 (sobota), Hala sportowa w Szczer-
cowie, ul. Rzeczna 7
XVI  kolejka – 21.02.2016 (niedziela), Hala sportowa  
w Chabielicach
XVII kolejka – 27.02.2016 (sobota), Hala sportowa  
w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66            

(JP)

LKS Astoria Szczerców

Na półmetku rozgrywek IV ligi szczercowska drużyna 
zajmuje odległe, 17-ste miejsce w ligowej tabeli. Doro-
bek Astorii to 18 punktów, na które złożyło się 5 zwy-
cięstw, 3 remisy i 11 porażek. 
Wyniki ostatnich spotkań:
Astoria Szczerców – KS Paradyż 0:2
Polonia Piotrków – Astoria Szczerców 2:0
Astoria Szczerców – Pilica Przedbórz 0:2
GKS II Bełchatów – Astoria Szczerców 2:2
Astoria Szczerców – Orzeł Nieborów 2:0
Stal Głowno – Astoria Szczerców 1:2
Astoria Szczerców – LKS Rosanów 2:0
Jutrzenka Warta – Astoria Szczerców 2:0
Astoria Szczerców – Zjednoczeni Gmina Bełchatów 0:2
Mazovia Rawa Mazowiecka – Astoria Szczerców 7:3
Astoria Szczerców – Andrespolia Wiśniowa Góra 0:2

Msc. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. KS Paradyż 19 44 46-19

2. GKS II Bełchatów 19 41 48-18

3. Zjednoczeni Gmina Bełchatów 19 39 35-23

4. RTS Widzew Łódź 19 35 27-12

5. Omega Kleszczów 19 30 35-25

6. Pilica Przedbórz 19 30 27-21

7. Jutrzenka Warta 19 30 26-20

8. Polonia Piotrków 19 26 31-30

9. Orzeł Nieborów 19 25 32-38

10. LKS Rosanów 19 25 26-31

11. RKS Mechanik Radomsko 19 25 32-39

12. Zjednoczeni Stryków 19 25 21-32

13. Zawisza Rzgów 19 24 40-38

14. Włókniarz Zelów 19 24 25-33

15. Andrespolia Wiśniowa Góra 19 23 26-36

16. Zawisza Pajęczno 19 21 20-26

17. Astoria Szczerców 19 18 20-30

18. Stal Głowno 19 18 33-49

19. Boruta Zgierz 19 16 17-29

20. Mazovia Rawa Mazowiecka 19 14 27-45

W rywalizacji mężczyzn, którą trzykrotnie wygrywał Ma-
rek Rózik z GLKS Szczerców, a wszystkie czołowe miejsca 
przypadały innym graczom tego klubu, sporo pozytywnego 
zamieszania podnosząc poziom sportowy zawodów wprowa-
dzili zawodnicy przyjezdni (Sieradz, Bełchatów).
W meczach pół%nałowych Marek Rózik pokonał Arkadiusza 
Lasotę (Sieradz) 2:0, a Marcin Mielczarek (Sieradz) pokonał 
2:0 reprezentanta Bełchatowa Krzysztofa Grabowieckiego. 
O III miejsce Lasota zwyciężył z Grabowieckim 2:0, a w emo-

cjonującym %nale Marcin Mielczarek ograł Marka Rózika 
także 2:0.
Puchary dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla wszyst-
kich uczestników wręczali: Wójt Gminy Szczerców Krzysztof 
Kamieniak oraz Wojciech Pacholak i Krzysztof Drzazga – 
radni Gminy Szczerców.
Organizator zawodów dziękuje Markowi Rózikowi za po-
moc przy organizacji zawodów.
      (JP)
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KLASA A SENIORÓW
Nie najlepiej na ligowych boiskach wiedzie się także re-
zerwom Astorii. Rundę jesienną zakończyli na 10 miejscu 
w tabeli zdobywając tylko 11 punktów (3 zwycięstwa, 2 
remisy i 6 porażek). 
Wyniki ostatnich spotkań:
Astoria II Szczerców – LKS Mierzyn 2:2
LKS Wola Krzysztopolska – Astoria II Szczerców 3:3
Astoria II Szczerców – Motor Bujniczki 0:3
Victoria Żytno – Astoria II Szczerców 2:0
 Astoria II Szczerców – Pamapol Hetman Rusiec  4:1
 LUKS Gomunice – Astoria II Szczerców 0:1
 Astoria II Szczerców – Polonia Gorzędów 2:1
Zapał Krzętów – Astoria II Szczerców 2:0

Msc. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. Zapał Krzętów 11 28 25-12

2. Start Lgota Wielka 11 25 27-10

3. Motor Bujniczki 11 19 19-12

4. LKS Wola Krzysztoporska 11 17 20-20

5. LKS Mierzyn 11 17 25-14

6. Victoria Żytno 11 15 22-24

7. LUKS Gomunice 11 14 10-16

8. Victoria Woźniki 11 12 13-20

9. Czarni Rozprza 11 12 15-18

10. Astoria II Szczerców 11 11 17-26

11. Pamapol-Hetman Rusiec 11 9 18-34

12. Polonia Gorzędów 11 9 14-19

 „W zdrowym ciele zdrowy duch”    

 Dnia 24.10.15 w hali sportowej przy ul. Rzecz-
nej odbył się I TURNIEJ BADMINTONA pod hasłem  
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Organizatorem zawodów 
był ”GLKS Szczerców”. Celem zorganizowanego turnieju 
było promowanie dyscypliny sportowej i tym samym kon-
kurencji olimpijskiej, jaką jest badminton, wśród dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Szczerców. Uczestnicy turnieju 
nie zawiedli. Na starcie pojawiło się 23 zawodników goto-
wych walczyć o najwyższe miejsca. Turniej rozegrany zo-
stał w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 
– grupa młodsza, szkoła podstawowa – klasy IV-VI, gim-
nazjum/szkoła ponadgimnazjalna. Zmagania były trudne, 
rywalizacja w niektórych przypadkach bardzo zacięta, me-
cze wyrównane, ale ktoś musiał zwyciężyć. I tak:
Kategoria szkoła podstawowa – grupa młodsza :
I miejsce - Alicja Rózik
II miejsce - Alicja Gocałek
III miejsce - Agata Kucharska
IV miejsce - Ewa Rózik
Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI (chłopcy):
I miejsce - Dominik Raszewski

II miejsce - Marcin Mikulski
II miejsce - Patryk Wywiał
IV miejsce-  Kamil Kuśmierek
Kategoria szkoła gimnazjalna/ ponadgimnazjalna (dziew-
częta):
I miejsce - Natalia Brandt
II miejsce - Aleksandra Chudzik
III miejsce - Natalia Kałużna
Kategoria szkoła  gimnazjalna (chłopcy):
I miejsce - Wiktor Janas
II miejsce - Artur Olejniczak
III miejsce - Adrian Krysiak
 Sponsorami turnieju byli: Urząd Gminy Szczer-
ców, %rma Orange, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych, apteka „Prima”, sklep „Kapri”. Dzięki nim wszyscy 
zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody, a zwycięzcy do-
datkowo puchary. 
 Wszystkim uczestnikom Turnieju oraz sponsorom 
dziękujemy, mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy. 
Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
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Zapraszamy do korzystania z gminnych obiektów sportowych!

 Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego obiektu sportowego w Szczercowie przy ul. Piłsud-
skiego 66. Do dyspozycji jest pełnowymiarowa płyta główna, sauna sucha oraz nowocześnie wyposa-
żona siłownia (instruktor: poniedziałek, środa, piątek w godz. 18.00-20.00). Zapraszamy zarówno oso-
by %zyczne jak również podmioty prowadzące działalność gospodarczą (możliwość otrzymania faktury).
W grudniu br. został oddany do użytku zespół boisk sportowych przy hali, w skład którego wchodzi boisko 
piłkarskie ze sztuczną trawą, boisko do plażowej piłki siatkowej, rozbieg ze skocznią w dal, plac do pchnięcia 
kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej, trzytorowa bieżnia tartanowa oraz boisko wielofunkcyjne z możliwo-
ścią gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i tenisa ziemnego. Zasady korzystania z boisk zewnętrznych zo-
staną wkrótce ustalone przez Radę Gminy Szczerców. Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki pod numerem tel. 446319307 lub bezpośrednio w hali sportowej – tel. 883143800.


