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Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom, a w szczególności
Mieszkankom Gminy Szczerców
najserdeczniejsze życzenia wielu chwil radości,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
sukcesów w życiu zawodowym oraz
nieustającego uśmiechu na twarzy życzą
Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak

Rada Gminy
Szczerców

Gminne Kolędowanie

Tradycją w gminie Szczerców stało się już wspólne kolędowanie. Nie inaczej
było i w tym roku. Wyjątkowe koncerty kolęd odbyły się w największych miejscowościach naszej gminy- Chabielicach i Szczercowie.

C.d. na str. 6
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URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE INFORMUJE
STUDIUM UCHWALONE
Wójt Gminy Szczerców informuje, że
Uchwałą Nr XLV/405/14 Rady Gminy Szczerców
z dnia 4 listopada 2014r. zostało uchwalone studium

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
Już w marcu br. zaczną obowiązywać nowe
stawki opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej: Hali sportowej przy ul. Rzecznej
7 w Szczercowie, Hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66 w Szczercowie i Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Chabielicach. Wysokość opłat ustalona została i następnie zatwierdzona przez Radę Gminy Szczerców Uchwałą Nr V/39/15 z dn. 28 stycznia
2015 r. Stawki zostały zróżnicowane w zależności od
standardu usług oferowanych w obiektach. W przypadku Hali sportowej przy ul. Rzecznej za korzystanie
z płyty głównej zapłacić trzeba będzie: za 1 godzinę:
jednorazowo- 30 zł, za karnet, na co najmniej 4 wejścia -70 zł; za 2 godziny: jednorazowo 45 zł, za karnet
na co najmniej 4 wejścia-120 zł, za wynajem płyty na
cele sportowe i rekreacyjne- 35 zł / godzinę. Za wstęp
na tzw. salkę korekcyjną obowiązywać będą następujące opłaty: jednorazowo od jednej osoby za 1 godzinę -2 zł, za karnet na co najmniej osiem godzinnych
terminów -14 zł od osoby, za 2 godziny od 1 osoby
odpowiednio zapłacimy- 3 zł i za karnet 20 zł. Wynajem salki na cele rekreacyjne i sportowe wyceniono na 15 zł / godzinę. Wstęp na 1 godzinę na siłowni
kosztować będzie 5 zł, a karnet 10-godzinny- 40 zł.
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 obowiązywać będą bilety ulgowe z 50% zniżką. Wynajem siłowni na cele sportowe i rekreacyjne kosztować będzie 30
zł / godzinę. Nieco większe stawki obowiązywać będą
w w hali przy ul. Piłsudskiego. I tak za korzystanie
z płyty głównej za 1 godzinę jednorazowo zapłacimy- 50 zł, za karnet na 4 wejścia 160 zł, za 2 godziny:
jednorazowo 80 zł, za karnet na 4 terminy 280 zł. Za
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców. Informacje dotyczące
aktualnego studium można znaleźć na stronie BIP
Urzędu Gminy Szczerców w module informacyjnym, dział „zagospodarowanie przestrzenne”.
korzystanie z 1/3 płyty-tzw. sektora -1 godzina jednorazowo kosztować będzie 20 zł, a 2 godziny jednorazowo 30 zł. Za wynajęcie hali na cele sportowe
i rekreacyjne uiścić trzeba będzie opłatę w wysokości 100 zł / godz. 1 godz. ćwiczeń na siłowni kosztować będzie 10 zł, a karnet na 10 godzinnych wejść 80
zł. Tu także obowiązywać będzie 50% ulga dla dzieci
i młodzieży do lat 18. Wynajem siłowni na cele sportowe i rekreacyjne kosztować będzie 80 zł / godzinę.
Zapłacić trzeba będzie również za korzystanie z sauny, za pół godziny od osoby- 10 zł, za godzinę – 15
zł i za karnet na 10 godzinnych wejść 100 zł. Możliwość rezerwacji całej sauny na wyłączność kosztować
będzie 50 zł /godzinę. W Chabielicach za wstęp na
1 godzinę na płytę główną trzeba będzie zapłacić: jednorazowo-30 zł, za karnet na co najmniej 4 godzinne
terminy-70 zł, za wstęp na 2 godziny- jednorazowo
45 zł, a za karnet na 4 terminy 120 zł. Odpowiednio
mniej zapłacimy za możliwość korzystania z 1 sektora płyty głównej- za 1 godzinę jednorazowo od osoby-2 zł, za karnet na co najmniej 8 terminów-14 zł, za
2 godziny- jednorazowo od osoby-3 zł i za karnet na
co najmniej 8 dwugodzinnych terminów 20 zł od osoby. Za wynajem na cele sportowe i rekreacyjne całej
płyty głównej obowiązywać będzie stawka 35 zł / godzinę, a jednego sektora- 15 zł/ godzinę. Jednocześnie
radni zdecydowali, że z opłat zwolnieni będą organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Szczerców,
imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy, osoby niepełnosprawne, kluby sportowe, stowarzyszenia, które
realizują zadania własne gminy, w ramach umów zawartych z gminą lub na podstawie odrębnej uchwały.

Ważne telefony w Gminie Szczerców
Posterunek Policji w Szczercowie (44) 631 80 07/609 963 090
Straż Gminna ...............................(44) 631 32 00/663 963 090
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie .......(44) 631 80 08
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach........(44) 631 83 96
Urząd Gminy w Szczercowie.............................(44) 631 80 59
GOPS................................................................(44) 631 40 00
SPZOZ w Szczercowie......................................(44) 631 80 20
ZGK...................................................................(44) 631 84 77
Biblioteka...........................................................(44) 631 80 15
GOK w Szczercowie..........................................(44) 631 86 96
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych............(44) 631 80 93
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie(44) 631 80 44
Publiczne Gimnazjum w Szczercowie ..............(44) 631 85 13
Szkoła Podstawowa w Szczercowie .................(44) 631 80 63
Szkoła Podstawowa w Chabielicach ................(44) 631 83 16
Szkoła Podstawowa w Osinach.........................(44) 631 83 93
Szkoła Podstawowa w Lubcu............................(44) 631 82 24
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Radni uchwalili
NA CO WYDAMY W 2015 r.
Jednym z najważniejszych punktów obrad sesji Rady Gminy Szczerców w dn. 28 stycznia br. była dyskusja,
a następnie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Zgodnie z przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczerców projektem budżetu gminy Szczerców na 2015
r. dochody gminy zaplanowano na kwotę 45.283.705,12
zł, natomiast po stronie wydatków zapisano kwotę
51.583.705,12 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano sfinansowanie kredytem bankowym deficytu
w kwocie 6.300.000,00 zł. Najprawdopodobniej jednak
nie będzie takiej potrzeby, brakująca w kasie gminy
kwota zostanie pokryta nadwyżką budżetową z 2014
r wynoszącą ponad 5 mln. zł. oraz środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Już dziś wiadomo, że
gmina otrzyma dofinansowanie na budowę tzw. spinki- połączenia wodociągów na odcinku Szubienice -ul.
Piotrkowska w Szczercowie. Na realizację tego zadania
podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na kwotę 364.000zł. Na to przedsięwzięcie gmina
stara się również o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szczercowski samorząd wystąpił również do Zarządu Województwa Łódzkiego
o dofinansowanie do budowy drogi na odcinku Szubienice –Podżar w ramach wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
Na co szczercowski samorząd wyda najwięcej środków
w 2015 r?
Dla większości mieszkańców najważniejsza jest
informacja na co przeznaczone zostaną środki z gminnego budżetu. Po stronie wydatków ponad 18 mln 351
tys. zł zapisano na wydatki związane z funkcjonowanie gminnej oświaty. W tym roku gmina Szczerców
otrzyma 8.849.926 zł subwencji oświatowej z budżetu państwa. Ze swojego budżetu dołoży do oświaty
aż 8.632.253 zł., czyli kwotę stanowiącą prawie 100%
subwencji państwowej. Szczercowski samorząd dołoży
również mieszkańcom do kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków czy też wywozu odpadów komunalnych. Utrzymanie niższych dla mieszkańców cen za

wodę i ścieki będzie kosztowało budżet gminy w 2015r.
-915.700 zł., natomiast niższe opłaty za tzw. śmieci489.000 zł.
Na gminne inwestycje zaplanowano łącznie
10.911.044,29 zł. W 2015 r. zaplanowano wykonanie
m.in.:
- budowy połączenia wodociągów na odcinku Szubienice- Piotrkowska- 1.210.000 zł;
- budowę kanalizacji na terenie gminy - 357.000 zł.,
w tym: wykonanie projektów na budowę kanalizacji w
m. Osiny (wraz z oczyszczalnią ścieków), Wieś Szczercowska- Kolonia Szczercowska, Polowa-Borowa, Brzezie-Kozłówki, Marcelów-Rudzisko, Tatar, Kieruzele,
Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi;
- remont kanalizacji sanitarnej w Szczercowie- 100.000 zł;
-budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
-314.683 zł;
- przebudowę drogi gminnej Zbyszek-Firlej
–63.015,79 zł;
-budowę dróg wewnętrznych- 588.000 zł, w tym: w m.
Zagadki, Szubienice-Podżar, Grudna;
- zakup gruntów do zasobów komunalnych
- 116.933,09 zł;
-dokończenie realizacji projektu Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- 3.105.846,62 zł;
-dokończenie zadania: budowa sali gimnastycznej przy
ZSP w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami
sportowymi- 4.076.784,49 zł;
-rozbudowę budynku komunalnego na potrzeby rehabilitacji -180.000 zł;
-modernizację oświetlenia ulicznego – 207.354,01 zł,
tym: budowę oświetlenia ulicznego w m. Stanisławów
Drugi (40.500), oświetlenia ulicznego w m. Kozłówki (33.000), budowę oświetlenia ulicznego KieruzeleChabielice (60.000); wykonanie projektów oświetlenia
ulicznego w Kieruzelach (40.000) i oświetlenia ulicznego na ul. Południowej w Szczercowie (7.000),
-budowę świetlicy w m. Polowa- 270.000 zł;
-remont hali na terenie kompleksu sportowego przy ul
Rzecznej-100.000 zł.
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W tym miejscu należy także wspomnieć, iż projekt budżetu gminy Szczerców na 2015r. przedłożony
Radzie Gminy Szczerców przez Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka w wielu punktach różnił
się od ostatecznego jego kształtu zatwierdzonego przez
radnych. Rada Gminy uchwaliła budżet, choć nie obyło się bez kontrowersji podczas dyskusji radnych nad
jego projektem.
Z inicjatywy Klubu Radnych, do którego należą: Stanisław Wiedeński (przewodniczący), Karol
Kucharski, Zbigniew Szcześniak, Bohdan Materac,
Jan Wlazłowski, Izabela Brożyna, Andrzej Kaźmierczak, Zenon Pietrzyk, m.in. zmniejszono o 100.000 zł.
środki zaplanowane na remont kanalizacji sanitarnej
w Szczercowie, pozostawiając na ten cel połowę zaplanowanej wcześniej kwoty. Klub Radnych zdecydował
także o ograniczeniu funduszy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 200 tys. zł. i o
zmniejszeniu o 100 tys. zł środków przeznaczonych na
ocieplenie hali przy ul. Rzecznej w Szczercowie. Z inicjatywy Klubu wprowadzono także szereg innych korekt do planu wydatków i uzupełniono plan nakładów
inwestycyjnych o zupełnie nowe zadania m.in. budowę
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świetlicy wiejskiej w m. Polowa, z planowaną kwotą
270.000 zł. Warto wspomnieć, iż dzień wcześniej podczas obrad Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej
i Bezpieczeństwa Publicznego w rozszerzonym składzie zaakceptowano większością głosów projekt budżetu w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy Szczerców.
Jak podkreśla Wójt Krzysztof Kamieniak
w pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na
które można pozyskać środki zewnętrzne, przyznawane w ramach PROW czy też WFOŚiGW i kolejnych programów unijnych, które będą uruchamiane w ciągu roku. Nasze działania będą skierowane na
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i takie modyfikowanie planu nakładów na inwestycje, aby
środków zewnętrznych mogło trafić do budżetu gminy
jak najwięcej- mówi Wójt Kamieniak, dodając także,
że - główne wydatki podyktowane są zobowiązaniami
zaciągniętymi w poprzednich latach przez władze gminy i związane są z koniecznością dokończenia realizacji zadania budowy Sali gimnastycznej przy ZSP wraz
z boiskami i zakończeniem realizacji projektu Internet
dla mieszkańców gminy.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” – KONTYNUACJA PROJEKTU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie kontynuuje w 2015r. projekt „Razem
w przyszłość”, realizowany w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zakwalifikowanych zostało 8 osób bezrobotnych
zamieszkujących Gminę Szczerców, korzystających
z pomocy GOPS, będących w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu - 7 kobiet i 1 mężczyzna zostaną objęci wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie informuje, iż w związku z realizacją
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
można wnioskować o Kartę Dużej Rodziny w naszym Ośrodku. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi
rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne

w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymają
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.
Wnioski o wydanie karty można składać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie
przy ul. 3 Maja 6, druki do pobrania na miejscu lub na
stronie internetowej rodzina.gov.pl
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DROGA KAMIEŃ - CHABIELICE
Przebudowa drogi Kamień-Chabielice była tematem
spotkania Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka z władzami powiatu -starostą Waldemarem
Wyczachowskim i v-ce starostą Grzegorzem Gryczką.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Kleszczów oraz PGE. Rozważane jest
etapowanie inwestycji. Z dokumentacji projektowej
wynika, że koszt przebudowy wyniesie ponad 16 milionów złotych. Na spotkaniu podjęto decyzję, że zostanie powołany zespół fachowców z każdej z trzech
jednostek samorządu zainteresowanych udziałem
w projekcie.
- Znaczenie drogi Kamień-Chabielice jest duże. Korzystają z niej mieszkańcy Gminy Szczerców, którzy codziennie

dojeżdżają do pracy do kopalni i elektrowni. Partycypacja
kosztów daje nadzieję na sfinalizowanie tak dużej inwestycji. -mówi Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak.

INFORMACJA

Wzorem lat ubiegłych Urząd Gminy w Szczercowie finansuje zajęcia grupowe dla mieszkańców Gminy
Szczerców ukierunkowane na ćwiczenia kręgosłupa i ogólną sprawność. Odbywają się one w sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szczercowie w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 18.30-19.30. Zajęcia
prowadzi p. Anna Panasiuk.
W marcu planowane są dodatkowe zajęcia prowadzone pod kątem rehabilitacji z wykorzystaniem urządzeń
i przyrządów do ćwiczeń. Będą się one odbywać się w Hali sportowej w Szczercowie przy ul. Piłsudskiego – sala
siłowni/fitness. Szczegóły będą dostępne na stronie internetowej gminy pod adresem :www.szczercow.pl

UWAGA! ZAINTERESOWANI BUDOWĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!
Wójt Gminy Szczerców, w ramach rozeznania potrzeb, zaprasza wszystkich mieszkańców, zainteresowanych
budową przydomowych oczyszczalni ścieków o złożenie wstępnej deklaracji zgłoszenia w terminie do 9 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie. Druk deklaracji dostępny jest w Sekretariacie Urzędu oraz na
stronie internetowej www.szczercow.pl. Zgłoszenia mogą składać mieszkańcy zabudowanych działek oraz
posiadający pozwolenie na budowę, którzy nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji zbiorczej lub też
budowa takiej kanalizacji nie jest planowana.

Koszty realizacji projektu pn. „Internet dla
mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion”
W związku z realizacją projektu pn. „Internet dla
mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion”, podajemy dla mieszkańców informacje związane z kosztami tego projektu.
Zaplanowana wartość pozyskanych środków zewnętrznych wynosi 5.289.467,80 zł -dofinansowanie projektu
wynosi 100 % w tym: z Unii Europejskiej – 85%, z Budżetu Państwa - 15%.
Do dnia 31-01-2015 roku wykorzystano dofinansowanie
w kwocie 430.704,37 zł.

Projekty realizowane ze środków UE- charakteryzują się
tzw. „trwałością projektu”. Oznacza to, że zrealizowana
inwestycja w zakresie rzeczowym nie może ulegać zmianom przez 5 lat. Dlatego Gmina Szczerców będzie pokrywać przez 5 lat koszty związane z tzw. „utrzymaniem
projektu”.
Symulacja rocznych kosztów utrzymania projektu będzie kształtować się w następujący sposób:
1. Dostęp klasy operatorskiej - 36.900,00 zł,
2. Opłaty za wykorzystywanie częstotliwości - 17.661,00 zł,
3. Administrowanie i zarządzanie siecią – 22.140,00 zł,
4. Ubezpieczenie komputerów i wybudowanej infrastruktury – 16.000,00 zł,
5. Serwis sprzętu komputerowego – 20.000,00 zł,
6. Koszty związane z zatrudnieniem opiekunów świetlic
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– 144.000,00 zł ( przy założeniu wynagrodzenie wraz z
pochodnymi -2.400,00 zł),
7. Energia elektryczna komputerów w jednostkach i świetlicach – 19.462,72 zł,
8. Energia elektryczna sieci Internetu szerokopasmowego
– 136.803,28 zł.

Wykres przedstawia symulacje wyżej wymienionych
kategorii kosztów utrzymania projektu oraz sumę
wszystkich kosztów w roku.
Ogółem szacowany roczny koszt utrzymania projektu w latach 2016-2020 wynosić będzie: 412.967,00 zł./ na
rok (z zatrudnieniem opiekunów na umowę o pracę).
Całkowity koszt utrzymania projektu w latach 20162020 tj. 5 lat wynosić będzie: 2.064.835,00 zł (5 lat z zatrudnieniem opiekunów na umowę o pracę).
Przedstawione koszty opracowane są na podstawie
symulacji. Rzeczywiste koszty utrzymania projektu
„Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” znane będą po
1 roku użytkowania wybudowanej infrastruktury i zakupionych komputerów.
Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Przedsięwzięć
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INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW
OSTATECZNYCH PROJEKTU
Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Przedsięwzięć pragnie poinformować wszystkich mieszkańców Gminy Szczerców, że Biuro projektu, mieszczące
się dotychczas na ul. Mickiewicza 39a (pod biblioteką),
z dniem 02.02.2015 r. zostało przeniesione do budynku
mieszczącego się na ul. Piłsudskiego 18 (dawny budynek
GOPS na przeciwko budynku UG Szczerców).
Jednocześnie w związku z wielokrotnymi zapytaniami ze strony Beneficjentów Ostatecznych odnośnie
terminu zakupu sprzętu komputerowego, Zespół ds.
Wdrażania i Monitorowania Przedsięwzięć informuje,
iż w II połowie lutego br. roku, rozpocznie się procedura przetargowa pod zakup komputerów oraz przeprowadzenia szkoleń, po zakończeniu której Zespół ds.
Wdrażania i Monitorowania Przedsięwzięć skontaktuje
się z Państwem celem poinformowania o wyznaczonym
terminie szkolenia stacjonarnego oraz podpisania umowy użyczenia sprzętu komputerowego.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu, mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 18, tel. 44
631 80 18 lub na stronie internetowej www.szczercow.pl
w zakładce „Projekt eInclusion”.
Gmina Szczerców realizuje projekt pn. „Internet dla
mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY
Cd. ze str. 1

W CHABIELICACH NA TRĄBY I WIELE GŁOSÓW…

Mieszkańcy Chabielic już po raz piąty wzięli
udział w koncercie kolęd w miejscowym kościele pod
wezwaniem św. Michała Archanioła. Uroczystość odbyła się w niedzielę 11 stycznia. Podobnie jak w latach
ubiegłych, chabielski kościół wypełnił się po brzegi.
Na zaproszenie ks. Stanisława Haładaja- proboszcza
miejscowej parafii, wystąpiła Orkiestra Dęta OSP
Chabielice oraz chór parafialny. Gościem specjal-

nym koncertu był Michał Mielczarek- solista Teatru
Wielkiego w Łodzi. Wiele radości sprawiła obecność
podczas uroczystości ks. Krzysztofa Nowaka-do niedawna proboszcza parafii Chabielice i pomysłodawcy styczniowych koncertów kolęd. W wydarzeniu
uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych gminy Szczerców Wójt p. Krzysztof Kamieniak
i Przewodniczący Rady Gminy p. Zbigniew Szcześniak.
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….I PO GÓRALSKU W SZCZERCOWIE
Noworoczny Koncert Kolęd w Szczercowie odbył się w niedzielę 1 lutego, kończąc okres świąteczny
w naszej gminie, czas licznych spotkań opłatkowych,
radosnego i pełnego optymizmu witania nowego roku.
Mieszkańcy gminy po brzegi wypełnili szczercowski kościół parafialny! Specjalnie dla nich wystąpił Chór Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działający przy parafii
NNMP w Szczercowie, który zaprezentował najpiękniejsze tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Podczas koncertu miało też miejsce niezwykle miłe wydarzenie.
W imieniu mieszkańców gminy gratulacje szczercowskim chórzystom złożył Wójt Krzysztof Kamieniak.
Okazją do tych specjalnych życzeń był sukces - II miejsce
w kategorii chórów starszych, odniesiony przez zespół
podczas XIV Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Bełchatowie. Szczercowska publiczność entuzjastycznie przywitała gości specjalnych koncertu-kapelę góralską „Ondraszki”. Górale z dalekiego Szczyrku
przedstawili program kolędowy pt. „Bóg się rodzi”.
Zaprezentowali nie tylko kolędy i pastorałki w specjalnych aranżacjach, ale i opowiedzieli o świątecznych
zwyczajach w swoich rodzinnych stronach. Podczas

kolędowania po góralsku nie mogło też zabraknąć akcentu kulinarnego…każdy z uczestników obdarowany
został pysznym oscypkiem. Koncert zorganizowany
został z inicjatywy Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa
Kamieniaka i Proboszcza Parafii NNMP w Szczercowie ks. Jarosława Kłysa.

UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNE DLA OSÓB SAMOTNYCH
Blisko 150 osób samotnych i starszych z całej gminy Szczerców wzięło udział w tradycyjnej
wieczerzy wigilijnej, która odbyła się 22 grudnia
w Domu Kultury Strażaka w Szczercowie. Spotkanie
zorganizowane zostało z inicjatywy Wójta Gminy
Szczerców Krzysztofa Kamieniaka. W uroczystości
uczestniczyli również radni, sołtysi i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.
Gminną uroczystość wigilijną rozpoczęły tradycyjne
życzenia oraz wspólna modlitwa, którą poprowadzili-ks. Stanisław Haładaj-proboszcz parafii św. Michała
Archanioła w Chabielicach oraz ks. Dominik Krawczyk –wikary parafii NNMP w Szczercowie. Następnie przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem –
symbolem wspólnoty, miłości i zgody.
Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa, pełna rodzinnego ciepła, atmosfera. Wszyscy uczestnicy wieczerzy zasiedli do wspólnego, tradycyjnie zastawionego
stołu, na którym nie zabrakło specjalnie przygotowanych potraw kojarzących się z Bożym Narodzeniem.
Była zupa grzybowa, ryba smażona, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, śledź i przepyszne ciasta. Spotkanie urozmaicił specjalnie przygotowany na tę okazję świąteczny program artystyczny

w wykonaniu wychowanków Gminnego Ośrodka
Kultury w Szczercowie. Te najpiękniejsze, tradycyjne
i współczesne kolędy zaprezentowali: Kuba Opaliński,
Marta Wróblewska i Natalia Stanisławska oraz zespół
wokalno-instrumentalny GOK w składzie Karolina,
Gracjan i Kuba. Po części artystycznej do wspólnego śpiewania kolęd włączyli się wszyscy uczestnicy
spotkania. Ulubioną kolędę odśpiewała Rada Gminy
Szczerców, a także sołtysi i strażacy. Na koniec ciepłe
i serdeczne życzenia świąteczne przekazał Wójt Gminy Szczerców, który jednocześnie zapewnił o kontynuacji cykliczności tego wydarzenia. Każdemu z nas
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wieczerza wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym,
radosnym świętowaniem, dlatego chcemy, by wszyscy
mieszkańcy tego potrzebujący spotkali się w jednym
miejscu, przy jednym dużym stole i nikt tego dnia nikt
nie czuł się samotny - powiedział wójt Krzysztof Kamieniak. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli sko-

Nr 1 (115) styczeń-luty 2015 r.

rzystać ze specjalnie zorganizowanego na tę okazję
transportu, pomoc zapewniła Straż Gminna oraz
jednostki OSP z Chabielic, Magdalenowa i Szczercowa. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację
tego pięknego przedsięwzięcia należą się serdeczne
podziękowania.

CHABIELSKI JARMARK LUDOWY ZA NAMI
13 grudnia ubiegłego roku w Chabielicach już po raz czwarty odbył się bożonarodzeniowy Jarmark
Ludowy. Podczas imprezy można było spróbować tradycyjnych dań świątecznych, kupić ręcznie wykonane kartki, ozdoby choinkowe, artykuły dekoracyjne, biżuterię. Nie zabrakło także atrakcji w postaci
występów zespołów folklorystycznych i wspólnego kolędowania.
W roli gospodyń jarmarku wystąpiły Panie
z Chabielskiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręcone”, które tym razem przyjmowały gości w prawdziwej wiejskiej chacie częstując pierogami, kapustą
z grzybami oraz domowymi wypiekami. Wspierał je
Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie oraz Lokal-

na Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
Jak co roku najwięcej emocji wzbudził finał konkursu
kulinarnego Smaki Świąt. Tegoroczna edycja odbyła
się pod hasłem „Grzyby i kapusta-świąteczna rozpusta”. Na świąteczne potrawy rywalizowało sześć grup
reprezentujących stowarzyszenia i koła gospodyń
wiejskich z terenu powiatu bełchatowskiego. W oczekiwaniu na werdykt jury można było oczywiście spróbować świątecznych specjałów z kapustą i grzybami
w roli głównej oraz obejrzeć występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza, wysłuchać koncertów Orkiestry Dętej OSP Chabielice, grupy wokalnej
„Alek i Babki” oraz kapeli podwórkowej „Chłopaki
Szczercowiaki”, kupić ręcznie wykonane kartki czy też
bombki. Po długich i burzliwych obradach jury uznało, że wszystkie zgłoszone do konkursu dania są doskonałe i zasługują na najwyższe uznanie. Każda z potraw została oceniona na 21 punktów czyli absolutne
maksimum, jakie można było uzyskać w konkursie!

Pierwsze miejsce przyznano, zatem ex aequo- Stowarzyszeniu „Moja Wieś –Mój Dom” z Kaszewic za
„Kapuchę zawieruchę”, Kołu Gospodyń Wiejskich z
Jastrzębic za tartę z kapustą i grzybami, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów ze Szczercowa za „grzybek
sadzony w kapuście”, Stowarzyszeniu „Nasze Sołectwo” za zupę grzybową z kluseczkami, Stowarzyszeniu „Kuźnia Życzliwości” za „Kapustę z grzybami pod
kartoflanymi pierzynami” oraz „Pozytywnie Zakręconym” za gęś w kapuście. Na zakończenie imprezy
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Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak wręczył
uczestnikom konkursu nagrody, a następnie w imieniu władz samorządowych gminy Szczerców złożył
wszystkim uczestnikom Jarmarku życzenia świąteczne.
Impreza była okazją nie tylko do dobrej zabawy i integracji różnych środowisk, ale i przypomnienia lokalnych tradycji związanych ze świętowaniem Bożego
Narodzenia.

FERIE BEZ NUDY!
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Szczerców
podczas tegorocznych ferii zimowych nie mogli narzekać na brak atrakcji. Zawody sportowe, zajęcia
artystyczne, gry, zabawy, przedstawienia teatralne
to tylko część z propozycji na ciekawe spędzenie
wolnego czasu przygotowanych dla dzieci przez
szczercowski Urząd Gminy, Bibliotekę i Gminny
Ośrodek Kultury.
W pierwszym tygodniu lutego maluchy mogły wziąć udział w zajęciach literacko-artystycznych
i teatralnych zorganizowanych w szczercowskiej bibliotece. W trakcie ferii odbyły się również zawody
sportowe- tradycyjna zimowa olimpiada sportowa
szkół podstawowych w nowej hali przy ZSP oraz turnieje badmintona i tenisa stołowego. Najwięcej emocji wzbudziła chyba rywalizacja szkół w IX już edycji olimpiady. Turniej przeprowadzono w dziewięciu
konkurencjach biegowo sprawnościowych. Tym razem
na miejscu pierwszym zawody zakończyła reprezentacja-gospodarzy szkoły podstawowej w Szczercowie.

W drugim tygodniu ferii najmłodsi mieli okazję
zmierzyć się w zawodach strzeleckich przygotowanych przez sekcję strzelecką LKS „Astoria” i Gminny
Ośrodek Kultury w Szczercowie.

Podczas tegorocznych ferii do Szczercowa zawitał
również warszawski Teatr Bajlandia z przedstawieniami- „Czerwony Kapturek” i „O Smoku i Królu Leniuchu”.
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Nie mogło zabraknąć również wizyty wesołego
miasteczka z wielkim dmuchanym placem zabaw.
W feryjnej pracowni artystycznej zorganizowanej
w szczercowskiej „Kuźni” młodzi plastycy własnoręcznie wykonali m.in. glicerynowe mydła, kolorowe
świece, filcowe obrazki, walentynkowe laurki oraz gliniane figurki i naczynia.

SZCZERCÓW ZAGRAŁ W WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W dniu 11 stycznia 2015 r. odbył się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Szczerców po raz kolejny wzięła udział w tym wydarzeniu. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie
środków pieniężnych na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W zbiórce na terenie Gminy Szczerców udział wzięło 35 wolontariuszy, którzy łącznie zebrali kwotę 11.153,38 zł. oraz monety
w walutach obcych, tym samym pobijając rekord z roku ubiegłego.
W finale WOŚP wzięła udział również szczercowska
Orkiestra Dęta OSP. Nasi muzycy poprowadzili wielką dobroczynną paradę ulicą Piotrkowską w Łodzi.
Towarzyszyły im zaprzyjaźnione mażoretki z grupy
IZZI ze Strzelec Wielkich. Jak relacjonują orkiestranci
podczas łódzkiego finału …” Radość publiczności biorącej udział w przemarszu, oraz przechodniów serdecznie spoglądających na charytatywną akcję z udziałem
Orkiestry napawała nas ogromnym optymizmem, oraz
dodawała sił podczas kilkukilometrowego dystansu,
jaki musieliśmy pokonać (od Pasażu Schillera aż do
placu Wolności i z powrotem). Nie zabrakło uśmiechów, owacji oraz wielu serdecznych słów..”.

WSPÓLNIE DLA DAWIDA!
Tłumy szczercowian wzięły udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym na rzecz 15-letniego Dawida Owczarka. Koncert odbył się 7 lutego
w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku
u 15 –letniego Dawida Owczarka, ucznia III klasy
gimnazjum zdiagnozowano guza pnia mózgu, którego leczenie jest bardzo kosztowne. W pomoc Dawidowi zaangażowało się wielu mieszkańców naszej
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zespół disco polo Atest i łódzki wokalista Andrzej Zarzecki. Gwiazdą imprezy była znana i lubiana, zwłaszcza wśród młodzieży, formacja disco B-Qll. Jednym
z głównych punktów programu imprezy były licytacje
fantów przekazanych przez licznych darczyńców. Aukcję poprowadził brawurowo, podbijając ceny maksymalnie, lubiany i dobrze znany w Szczercowie z letnich
imprez plenerowych konferansjer-Sebastian Barczak.
Przekazując pieniądze na rzecz Dawida, wylicytować
można było m.in. przepiękne wyroby rękodzielnicze,
książki, płyty, zabiegi kosmetyczne, zabawki, ozdoby,
a także takie rarytasy jak koszulka siatkarza Michała
Winiarskiego z ubiegłorocznych mistrzostw świata z
autografami, obraz autorstwa p. Z. Murlikiewicza czy
replikę ciągnika „Zetor”.

gminy. Obojętni nie pozostali również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Szczerców na czele
z Wójtem Gminy Szczerców Krzysztofem Kamieniakiem i Radnymi z Komisji Sportu, Zdrowia i Polityki
Społecznej z przewodniczącą Dorotą Włodarczyk. To
właśnie z ich inicjatywy przy wsparciu Rady Rodziców i jej przewodniczącej Katarzyny Rzepkowskiej,
nauczycieli i uczniów szczercowskiego gimnazjum,
harcerzy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz sponsorów zorganizowano koncert, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na leczenie Dawida.
Koncert okazał się strzałem w dziesiątkę! Specjalnie
dla Dawida, dokładając tym samym swoją cegiełkę na rzecz leczenia chłopca, nieodpłatnie wystąpili
nasi lokalni artyści- Orkiestra Dęta OSP Chabielice,
kapela „Chłopaki Szczercowiaki”, młode wokalistki
Natalia Stanisławska i Julia Kucharska, zespół wokalno-instrumentalny GOK w składzie Karolina Zajda,
Gracjan Zajda i Jakub Kmita, a także częstochowski

Radny Krzysztof Drzazga podczas licytacji

Podsumowując, koszty organizacji całego przedsięwzięcia były niemal zerowe. Podczas koncertu zebrano kwotę 8220,26 zł. Dziękujemy!
Dawida w walce z chorobą można również wesprzeć wpłacając 1 % podatku w PIT za rok 2014
na: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS
0000037904; w rubryce „ Cel szczegółowy 1 %”
wpisujemy: 25544 – Owczarek Dawid

PODZIĘKOWANIE
Chciałbym serdecznie podziękować:
Proboszczowi Parafii Chabielice, Proboszczowi Parafii Szczerców, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Szkoły
Podstawowej w Chabielicach oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, koleżankom
i kolegom z tych szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach i w Szczercowie, Klubowi Sportowemu
Astoria Szczerców, Wójtowi Gminy Szczerców p. Krzysztofowi Kamieniakowi, Radnym Gminy Szczerców
oraz wszystkim bliskim sąsiadom i ludziom o wielkim sercu za bezinteresowną pomoc jaką otrzymuję, za
modlitwy w mojej intencji oraz za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na moje leczenie.
						
Dawid z rodzicami Anną i Radosławem Owczarek
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ABC PRZEDSIĘBIORCY GMINY SZCZERCÓW
Z MYŚLĄ
O PRZEDSIĘBIORCACH

2015, zasady działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego i
inne formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców, jak
np. pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W SZCZERCOWIE

Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka
w poniedziałek 2.02.2015 r. w sali herbowej Urzędu Gminy
w Szczercowie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Gminy Szczerców pt. „Pomoc dla pracodawców
i ich pracowników oferowana przez Urzędy Pracy lub finansowana z Funduszy Pracy”. Uczestnicy szkolenia pod okiem
Marii Kulińsiej- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i Lidii Kaczmarek - kierownika Działu Aktywizacji
Rynku Pracy poznali instrumenty rynku pracy, które będą
finansowane przez PUP w Bełchatowie w 2015 roku, a także zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku

Któż nie chciałby co roku jeździć na wycieczkę? Perspektywa
wyjazdu w jakieś ciekawe miejsce, dodatkowo w gronie zaprzyjaźnionych ludzi jest tym, na co czekamy przez cały rok.
Urlop, nawet w rejonie niezbyt oddalonym od naszego miejsca zamieszkania, należy zaplanować wcześniej, aby uniknąć
niemiłych niespodzianek. W tym zakresie pomożemy Państwu organizując 2 wycieczki objazdowe po Europie oraz
1 wypoczynkową.
Od paru lat zauważyłem, że wracacie Państwo z moich wycieczek zadowoleni, z czego się bardzo cieszę. Dlatego w tym
roku chciałby zaproponować 3 nw. imprezy:
CHORWACJIA z BOŚNIĄ i HERCEGOWINĄ - 8 dni –
(13 – 20 wrzesień) koszt od 1600,00 zł/os. (przejazd z dowodem osobistym)

28 stycznia w Urzędzie Gminy wszyscy zainteresowani Funduszami Europejskimi mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, możliwości wsparcia w nowej perspektywie
finansowania na lata 2014-2020. Konsultacje, które cieszyły
się dużą popularnością wśród przedsiębiorców i osób prywatnych przeprowadził Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Kolejne konsultacje w naszej gminie
planowane są na przełomie marca-kwietnia.

KRAJE NADBAŁTYCKIE (LITWA – ŁOTWA – ESTONIA –
HELSINKI) – 7 dni –(17 – 23 sierpień) koszt 1550,00 zł/os
Taki typ wycieczki zadowoli zwolenników podróżowania, poznawania obcych kultur i historii innych państw.
Dla dorosłych oraz rodziców chcących odpoczywać
z dziećmi nad ciepłym morzem proponuję:
GRECJĘ w Panteleimonas) – 9 dni – (16 – 24 lipca ) - koszt
1450,00 zł/os. ( przejazd z dowodem osobistym)
Odpoczynek w tym spokojnym miejscu na pewno będzie
sprzyjał budowaniu więzi rodzinnych i przyjacielskich na wakacjach.
PROGRAMY szczegółowe na www.rywikot.bai.pl lub
w biurze Kol. Szczercowska 4a
INFORMACJE również pod tel. 605 325 161
ZAPRASZAM !!!
Ryszard Kotyla
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WSPIERA EDUKACJE W GMINIE SZCZERCÓW
27 stycznia br. uroczyście otwarto ekopracownie „EkoOrient” w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie i „Bądź Homo Ekologicus” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Pierwsza lekcja w ekopracowni w Gimnazjum

27 stycznia w szkolnych ławach nowoczesnej
pracowni ekologicznej w Gimnazjum zasiedli nie tylko
uczniowie, ale i zaproszeni goście m.in Pan Andrzej Czapla - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, Pan
Krzysztof Kamieniak - Wójt Gminy Szczerców, ks. Proboszcz Jarosław Kłys, Zbigniew Szcześniak – przewodniczący Rady Gminy Szczerców, Barbara Szczepanik Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, sponsorzy: Pan
Piotr Sztuk – właściciel firmy meblowej i Pan Rafał Dobrowolski – właściciel firmy „Tęcza”.
Zorientowani na ekologię gimnazjaliści i zaproszeni goście
uczestniczyli w zajęciach z biologii i chemii, których tematem przewodnim była fotosynteza. W trakcie lekcji prowadzonej przez Panią Małgorzatę Herczyńską i Panią Ewelinę
Studzińską uczniowie przygotowywali preparaty, przeprowadzali doświadczenia i rozwiązywali quizy. Możliwości
wykorzystania ekopracowni zaprezentowała Pani Anetta
Belica. Ale, jak przekonują nauczyciele, to nie jedyna aktywność ekologiczna szkolnych społeczności. Uczniowie
podejmują tu bowiem wiele inicjatyw zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego. Wszyscy podkreślają, że zajęcia dzięki nowoczesnym pomocom będą ciekawsze i łatwiejsze.

….i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej, powstałej w ZSP w Szczercowie dzięki funduszom uzyskanym
w drodze konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”, organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi, podobnie jak
w Gimnazjum uświetnili zaproszeni goście, w tym m.in.

wiceprezes WFOŚiGW pan Andrzej Czapla oraz Wójt
Gminy Szczerców pan Krzysztof Kamieniak. Po oficjalnym
otwarciu pracowni, zwieńczonym przecięciem wstęgi, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Piknik ekologiczny”. Konferencję przygotowali uczniowie z klasy IIIb
pod kierunkiem pani Barbary Mikołajewskiej. Uczniowie
przedstawili najistotniejsze problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Przygotowali prezentacje multimedialne
oraz tematyczne stanowiska edukacyjne i zaprezentowali,
wykorzystując pomoce naukowe zakupione z funduszu
konkursowego, doświadczenia: jak powstają kwaśne deszcze, mierzenie pH gleby, jak zmierzyć twardość wody, badanie struktury gleby, obserwacje mikroskopowe, biodegradacja itp. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom.

Zadania:
„EkoOrient - zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Szczercowie” oraz Bądź Homo Ekologicus” w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie zrealizowano przy
współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

„Przecieramy zielone szlaki…”
czyli Szkoła Podstawowa w Chabielicach laureatem konkursu WFOŚiGW w Łodzi
Z końcem listopada 2014 r. rozstrzygnięto II edycję konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych
programów edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”. Decyzją organizatora
konkursu - WFOŚiGW - Szkoła Podstawowa w Chabielicach otrzymała dotację w wysokości 8 607,00 zł (całkowita
wartość 9 927, 00 zł) na realizację projektu „Na zielonych
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szlakach… Ekodzieciaki pokonują zielone szlaki”. W ramach projektu przewidziano pięć wycieczek dla przedszkolaków i uczniów naszej szkoły: „Na gminnych zielonych szlakach” - do rezerwatu przyrody Święte Ługi , „Na
powiatowych zielonych szlakach” - do rezerwatu przyrody
Łuszczanowice, „Na wojewódzkich zielonych szlakach” do
ZOO i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Lasu Łagiewnickiego oraz do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Planowana jest organizacja dwóch konkursów: „Zieloni strażnicy naszej szkoły – pobliskie drzewa, bliskie korzenie…”
– konkurs plastyczny, „Las blisko nas…” – konkurs wiedzy
o poznanych obszarach przyrodniczych. Ponadto zostanie
utworzony ogródek zielny w skrzynkach i doniczkach oraz
zielony kącik badacza przyrody w sali punktu przedszkol-
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nego. Nie zabraknie ciekawych spotkań ze strażnikami
przyrody oraz wielu okazji do obserwacji przyrodniczych
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych
dzięki dotacji. Zapraszamy zatem do odwiedzania internetowej galerii naszej szkoły (www.spchabielice.szkolnastrona.pl), gdzie będziemy na bieżąco w formie fotorelacji
dokumentować przebieg realizacji naszego projektu.
Autorki, a już wkrótce koordynatorki programu,
niżej podpisana nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz pedagog szkolny p. Sylwia Pawełoszek serdecznie
dziękują p. Kamili Pietrzyk, pracownikowi UG w Szczercowie, za merytoryczne wsparcie- teoretyczne, jak i praktyczne.
Anna Gocałek

HARCERSKA PREZENTACJA
Ponad 150 zuchów, harcerek i harcerzy oraz ich rodziców i zaproszonych gości uczestniczyło 24 stycznia br.,
w spotkaniu w auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie, podczas którego środowisko harcerskie w Szczercowie

zaprezentowało swoją działalność. W trakcie spotkania
przedstawiły się Próbna Gromada Zuchowa w Szczercowie, 18 DH „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki w Szczercowie
oraz Próbna Drużyna Harcerzy Starszych w Szczercowie.

Zaproszeni goście, w tym między innymi Wójt Gminy
Szczerców Pan Krzysztof Kamieniak, Przewodniczący
Rady Gminy Szczerców Pan Zbigniew Szcześniak, Radni Gminy Szczerców, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie
Pani Justyna Felisiak, Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Szczercowie Pani Wiesława Drzewosz, Proboszcz szczercowskiej Parafii ks. Jarosław Kłys, Prezes OSP w Szczercowie Pan Grzegorz Kozubowicz, Komendant Straży Gminnej w Szczercowie Pan Mariusz Ignasiak i Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC”
z Piotrkowa Trybunalskiego Pan Marcin Jończyk obejrzeli
film pt. „Niebanalna Przygoda” z obozu 18 Drużyny Harcerskiej w Krzeczkowie w 2013 roku. Podczas spotkania
wystąpił również zespół „Osiemnastka”, który zaprezentował dwie piosenki z Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL. W trakcie spotkania wręczone
zostały zielone sznury funkcyjne przybocznym Próbnej
Gromady Zuchowej trop. Natalii Brandt, trop. Martynie
Kałużnej i trop. Julii Stępnik, a błękitno- granatowe bar-

wy drużyny otrzymała druhna Gabrysia Marszałek. Na
zakończenie, honorową odznaką „Złota Osiemnastka” w uznaniu za pomoc i wsparcie, jakich udziela szczercowskim harcerzom, udekorowany został Pan Leszek Sobala
- członek Zarządu Gminnego OSP w Szczercowie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Przyjaciół
Harcerstwa w Szczercowie, które tworzą rodzice szczercowskich zuchów, harcerek i harcerzy. Wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie, zaangażowanie i pomoc, jakiej
udzielili w organizacji tego przedsięwzięcia.
W dniach od 30 stycznia do 1 lutego w Szkole Podstawowej w Osinach i w Świetlicy Wiejskiej w Osinach odbył się harcerski biwak zimowy, w którym wzięło udział
ponad 60 zuchów i harcerzy. W trakcie biwaku odbył się
wspólny apel i wieczornica z harcerzami ze Szczepu Drużyn Ósmych „HARC” z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy
przebywali w tym czasie na zimowisku w Szkole Podstawowej w Szczercowie.
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla szczercowskich harcerzy była zorganizowana w dniach od 4 do 8 lutego b.r.
wyprawa górska w Karkonosze. To już trzecia z kolei zi-
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mowa wyprawa w góry szczercowskich harcerzy. W góry
wyruszamy po to, aby poznać klimat i warunki, z jakimi
obcował Jerzy Kukuczka. Imię Jerzego Kukuczki - jednego
z największych światowych himalaistów nosi od kilku lat
szczercowska drużyna. Nasze wyprawy górskie to nie spacer po Krupówkach, lecz aktywna piesza turystyka górska,
podczas której zdobywamy górskie szczyty. W tegorocznej wyprawie wzięło udział 23 uczestników. Wszystkim
udało się w trudnych warunkach zimowych wejść między
innymi na Szrenicę (1362 m n.p.m) w Karkonoszach i na
Wysoki Kamień (1058 m n.p.m.) w Górach Izerskich. Na
najwyższy szczyt górski w Karkonoszach – Śnieżkę (1602
m n.p.m.) weszła 15 osobowa grupa uczestników wyprawy, której podczas zdobywania góry przyszło zmierzyć się
z mgłą, zimnem i huraganowym wiatrem. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z relacją z naszej tegorocznej wyprawy górskiej, która dostępna jest na stronie
internetowej naszej drużyny – www.18kuznia.pl
Drużynowa 18 DH – pwd. Aleksandra Stolarz
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Harcerstwo to piękna idea polegająca na służbie, samodoskonaleniu i pracy nad sobą. Pozwala nabyć już za młodu bezcenne umiejętności, które procentują w dalszym,
dorosłym życiu. Warto wpierać
taką działalność, co stanowi
również obowiązek samorządu.
Nasza 18 DH Kuźnia na taką
pomoc może zawsze liczyć- powiedział Wójt Krzysztof Kamieniak podczas spotkania z przedstawicielami 18 DH „Kuźnia”
w Szczercowie- opiekunem
p. Jerzym Stolarzem, rodzicami oraz harcerzami, które odbyło się 15 stycznia br.
w Urzędzie Gminy w Szczercowie. W trakcie spotkania
omówiono plany szczercowskich harcerzy na najbliższy rok i zasady współpracy pomiędzy samorządem
gminnym i drużyną.

ROLNICY Z GMINY SZCZERCÓW SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z PROTESTUJĄCYMI W WARSZAWIE
Rolnicy z gminy Szczerców dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. W piątek 13 lutego wzięli
udział w proteście zorganizowanym wspólnie z rolnikami z gmin Rusiec, Osjaków, Konopnica, Widawa i Kiełczygłów.
Kilkadziesiąt ciągników przejechało z Woli Wiązowej
w gm. Rusiec drogą krajową nr 8 do Szczercowa, gdzie dołączyli do nich miejscowi rolnicy, by następnie wspólnie
wrócić do Woli Wiązowej. Kawalkada 60 maszyn przemieszczała się z prędkością ok. 9km/godz. nie blokując,
a spowalniając ruch i tym samym chcąc zwrócić uwagę na
problemy rolnictwa. Jak podkreśla Janusz Frydrychowski,
inicjator akcji na terenie gminy Szczerców, celem protestu
było przede wszystkim zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację rolnictwa w Polsce i wyrażenie poparcia dla protestujących w okolicach Warszawy. Rolnicy z terenu naszej gminy,
którzy wzięli udział w akcji podkreślali, że podobnie jak ich
koledzy z terenu całego kraju domagają się m.in. podwyższe-

nia cen skupu trzody chlewnej i bydła mięsnego, zniesienia
tzw. kwot mlecznych i likwidacji kar za ich przekroczenie,
wypłaty odszkodowań za zniszczenia upraw spowodowane
przez zwierzynę łowną. W rolniczym proteście wzięli udział
przedstawiciele 10 gospodarstw rolnych z gminy Szczerców.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SZCZERCOWIE
Akademia Umiejętności
W ZSP w Szczercowie 65 uczniów technikum
i zasadniczej szkoły zawodowej kształci się od stycznia

w ramach unijnego projektu Akademia Umiejętności.
Młodzi ludzie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, niektórzy przygotowują się do egzaminu maturalnego,
a wszyscy uczą się, jak odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy i przezwyciężać problemy. Młodzież doskonali się w zakresie webmastera, grafiki komputerowej i ry-
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sunku odręcznego oraz wyrównuje braki z matematyki
i języka angielskiego. Niektórzy też uczęszczają na zajęcia
z psychologiem, a wszyscy z doradcą zawodowym. Do zajęć zakupiono nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, materiały dydaktyczne i piśmiennicze. Uczniowie otrzymują
także posiłki i poczęstunki. Uzupełnieniem szkoleń będą
cztery wycieczki. Najbliższe odbędą się w marcu: do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz do Centrum Nauki
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Kopernik w Warszawie. Wkrótce rozpocznie się także kurs
prawa jazdy oraz staże u pracodawców, a uczniowie otrzymają stypendia stażowe. Uczestnikami projektu są także
nauczyciele – 21 osób. Wezmą oni udział w szkoleniach
podnoszących ich kompetencje zawodowe. Realizacja projektu ma się zakończyć w czerwcu 2015r.
Małgorzata Swędrak

Młodzi inspirują młodych! - czyli kolejna odsłona projektu „Link do przyszłości”
11 grudnia 2014 roku grupa ekonomiczna z kl. I TIE
i uczniowie kl. I b LO oraz kl. II TI uczestniczyli w spotkaniach
z Karolem Olczakiem - inżynierem telekomunikacji, przedsiębiorcą, laureatem stypendium General Electric. Na zajęcia
z naszym gościem zaprosiliśmy także grupę gimnazjalistów
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, którzy mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne
i halę sportową w nowej części szkoły.
Spotkania z młodym profesjonalistą zorganizowaliśmy
w ramach projektu „Link do przyszłości”, którego celem jest
wspieranie młodych osób w planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Młodzi profesjonaliści działający w nowoczesnych branżach
opowiadają o swojej drodze do sukcesu, by pokazać, że wybór odpowiedniej szkoły czy kierunku kształcenia, a także
rozwijanie swoich zainteresowań, mają duży wpływ na przyszłość. W tym roku w naszej szkole gościł Karol Olczak, który
pierwsze pieniądze zarobił w wieku 15 lat sprzedając przez
Internet elektronikę użytkową sprowadzaną bezpośrednio
z Chin. Przekonywał na przykładach ze swojego życia, że najważniejsze w osiąganiu naszych celów jest wykształcenie i doświadczenie poparte znajomością języków obcych. Zachęcał
do poszukiwania różnych możliwości doskonalenia się, np.
do uczestniczenia w zagranicznych stypendiach - nawet jeśli
nie uzyskujemy najlepszych ocen, też mamy duże szanse.
Ćwiczenie „Lubię. Potrafię. Opłaca się.” potwierdziło, że niezbędne w planowaniu przyszłości zawodowej jest zastanowienie się nad swoimi pasjami i nad tym, w czym jest się dobrym
- to klucz do szukania wymarzonego zawodu. Z quizu wiedzy

o aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy oraz roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych zawodach
uczniowie dowiedzieli się m. in., że w informatyce oprócz
matematyki, analityki i kodowania liczą się także pomysłowość, dobra zabawa i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Uczniowie zastanawiali się, jakie branże są najlepiej opłacane
i co ma wpływ na znalezienie pracy.
Na zakończenie spotkań uczestnicy mieli możliwość podzielenia się refleksjami - co ich zainspirowało lub zainteresowało.
K. Rogaczewska, A. Kucharska

GIMNAZJUM
„I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja nadzieję ma…”
23 stycznia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum odbył się charytatywny wieczorek poetycko – muzyczny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Spotkanie, otwarte dla
wszystkich mieszkańców gminy, miało na celu wsparcie naszego kolegi chorego na guza pnia mózgu, Dawida – ucznia trzeciej klasy. Wieczorek, choć główną tematyką prezentowanych
wierszy i piosenek nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia,
odnosił się także w sentencjach i dwóch utworach do wielu wartości, takich jak nadzieja czy przyjaźń. Na scenie, przy
blasku świec, prezentowali się uczniowie naszego gimnazjum,
a także absolwenci naszej szkoły, uczniowie Szkoły Podstawowej w Chabielicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
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w Szczercowie oraz uczennice Szkoły Muzycznej z Bełchatowa i członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ciekawa
okazała się różnorodność w interpretacji utworów muzycznych
– mieliśmy m.in. solistów, śpiewających aktorów i kolędy śpiewane na głosy. Ostatni utwór – „Kocham cię, życie” Edyty Geppert – wykonywany przez uczennicę szkoły muzycznej, wzbudził w słuchaczach wiele emocji. Po wysłuchaniu wszystkich
prezentacji zaproszono gości do wzięcia udziału w kiermaszu
walentynek, słodkości i ozdób wykonanych przez nauczycieli
i uczniów naszej szkoły. W trakcie sprzedaży uczniowie z Samorządu częstowali wszystkich słodkimi przekąskami.Organi-
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zatorów ucieszyło nie tylko to, że spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, ale także hojność gości, za co bardzo dziękujemy.
Składamy też podziękowanie wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do zorganizowania spotkania, a w szczególności pani dyrektor Wiesławie Drzewosz, p.
Krzysztofowi Gosławskiemu, p. Monice Zimnej, p. Renacie
Olczak, p. Justynie Stykała, p. Marioli Stasiak oraz p. Sylwii Pawełoszek i p. Marzenie Korczyk.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Olczak

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZERCOWIE
II Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek - Szczerców 2015
Dnia 30 stycznia 2015 roku po raz drugi w Szkole
Podstawowej w Szczercowie odbył się II Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Festiwal przeznaczony był dla uczniów
szkół podstawowych klas I – VI, którzy mogli zaprezentować
swoje umiejętności wokalne śpiewając kolędy, pastorałki oraz
piosenki związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Organizatorami byli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szczercowie: Marcin Pawlikowski, Jolanta Bednarska, Jadwiga Zimna,
Bożena Szubert. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przyciągnął bardzo dużą ilość uczestników nie tylko
ze szkół gminy Szczerców, ale także ze szkół z sąsiadujących
gmin. Wystąpili uczniowie ze
szkół w: Klukach, Ruścu, Lubcu, Osinach, Chabielicach,
Kaszewicach, Parznie oraz z
naszej szkoły podstawowej w
Szczercowie. W festiwalu udział
wzięło 25 solistów i 10 zespołów
wokalnych (chórów), w sumie
ponad 120 osób, które oceniane
były w IV kategoriach. Uczestników oceniało profesjonalne
jury w składzie: Tomasz Kozubowicz – dyrygent Orkiestry OSP
w Szczercowie, Michał Brzozowski – starszy instruktor z GOK
w Szczercowie, siostra Jana – organistka z parafii NNMP w
Szczercowie.
Patronat nad festiwalem objął Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady, po czym ogłoszono werdykt przyznając następujące miejsca:

Kategoria I soliści klas I – III
I miejsce Maja Mielczarek z SP w Lubcu,
II miejsce Zuzanna Kamieniak z SP w Ruścu
III miejsce Zuzanna Wieczorek z ZSP w Szczercowie
Kategoria II duety, zespoły, chóry klas I – III
I miejsce Zespół Klasy I z ZSP w Szczercowie
II miejsce Chórek z SP w Ruścu
III miejsce Scholka z SP w Kaszewicach
Kategoria III soliści klas IV – VI
I miejsce Jakub Opaliński z ZSP w Szczercowie
II miejsce Amelia Ziółkowska z ZSP w Szczercowie
III miejsce Wiktoria Zwierzak
z SP w Chabielicach
Wyróżnienie Lidia Płuciennik
z SP w Ruścu
Kategoria IV duety, zespoły,
chóry klas IV – VI
I miejsce Chórek z ZSP
w Szczercowie
II miejsce Zespół Wokalny
z SP w Chabielicach
III miejsce Chórek
z SP w Ruścu
Wyróżnienie Zespół Wokalny z
SP w Kaszewicach.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom, a także prowadzącym ich nauczycielom i instruktorom. Wspólne śpiewanie kolęd to wspaniała inicjatywa rozpowszechniania tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnictwo tak wielu uczniów
w II Międzyszkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej w Szczercowie ukazuje jak bardzo ważnym
i nieodzownym elementem w ich życiu jest podtrzymanie tej tradycji.
Marcin Pawlikowski

Szkoła Podstawowa w Lubcu
Świątecznie po prostu bajecznie …
Okres przedświąteczny to czas spędzany głównie na radosnych przygotowaniach. Ale są wśród nas i takie rodziny dla których jest to moment troski i zmartwień – głów-

nie o to jak przygotować wigilijną wieczerzę i jak umilić
dzieciom święta choćby skromnym podarunkiem. I tu z
pomocą przyszli uczniowie, członkowie Szkolnego Koła
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Caritas, którzy w piątkowy wieczór i sobotnie rano (12 i
13 grudnia) zaoferowali swój udział w akcji „Tak, pomagam” mającej na celu zbiórkę żywności zorganizowaną
w sklepie Biedronka w Bełchatowie. Wszystkie zebrane
produkty powędrowały do tych, którym z pewnością
uprzyjemnią te święta.
Jak co roku w naszej szkole bajecznie obchodzimy okres
poprzedzający Boże Narodzenie. Święta przypominają
bajkę … i to w dodatku niekończącą się. Jak w bajce z
okazji tradycyjnych jasełek, podziwialiśmy na żywo bajeczne żywiołowe postaci, w które wcielili się uczniowie
naszej szkoły. Mali artyści zasłużyli na podziw widzów, w
tym Wójta Gminy Szczerców p. Krzysztofa Kamieniaka.
Po jasełkach pani dyrektor tradycyjnie zaprosiła wszystkich na „Kolację Wigilijną“, którą przygotowali rodzice naszych uczniów. Widoczne „gołym okiem” (oprócz
przygotowania pysznych wigilijnych potraw) było zaangażowanie rodziców w przygotowanie odświętnych strojów dla uczniów. Tym samym już ponownie udowodnili
oni, że możemy na nich liczyć nie tylko „od święta”.
W Lubcu mamy szczęśliwie wyjątkowo grzeczne dzieci,
dlatego w tym roku dwukrotnie zawitał do nas specjalny
gość, czyli Święty Mikołaj. Podczas Mikołajek oraz Wigilii szkolnej, każde dziecko w naszej szkole zostało obdarowane prezentem. To wszystko dzięki naszym „aniołom - przyjaciołom”, którymi byli: właścicielka firmy
IM-BUD, Pani Monika Soboń oraz kierownictwo sklepu „Wafelek A & D”. Dziękujemy z całego serca!
Nasi uczniowie nigdy nie zapominają o swoich Babciach
i Dziadkach, dlatego specjalnie dla Nich z okazji Ich
święta przygotowali występy artystyczne, (w tym między
innymi wokalne i taneczne), które gwarantowały moc ...
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atrakcji, silnych wrażeń oraz wzruszeń naszych wyjątkowych gości. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne
„STO LAT” i wręczono pamiątkowe upominki, oczywiście własnoręcznie wykonane. Następnie zaproszono
wszystkich bez wyjątku na słodkie „co nieco” a nieco później do wspólnej zabawy tanecznej (to jest karnawałowej
i choinkowej). Wspólne świętowanie trwało do późnego
popołudnia, choć z pewnością nikomu się nie dłużyło.
I znów spisaliśmy się, dzięki czemu to wydarzenie na długo zapisze się w pamięci dziadków oraz wnuków i trwale
w rocznym kalendarzu uroczystości szkolnych.
Na zakończenie chcemy podzielić się wspaniałą nowiną.
Nasza uczennica Maja Mielczarek zdobyła I miejsce w II
Międzyszkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Szczercowie. Jesteśmy z niej bardzo dumni i życzymy kolejnych
sukcesów.
Edyta Sukiennik
Sylwia Pawełoszek

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABIELICACH
Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia po raz piąty gościliśmy w naszej szkole babcie
i dziadków na uroczystości z okazji ich święta, które jest niezwykłym wydarzeniem nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla wspomnianych babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez szczęścia i radości.
W pięknie udekorowanej hali sportowej przy dobrej
kawie i pysznym cieście zaserwowanym specjalnie na tą okazję dla naszych gości, uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Nasi
najmłodsi artyści jak zwykle w sposób szczególny podbili serca
publiczności.
Starsi uczniowie wykonali wiele pięknych piosenek i wzruszających wierszy oraz pokaz gimnastyczny i układ taneczny. Z dużym uznaniem spotkał się również pokaz mody dla babć i dziadków
zaprezentowany przez uczniów z klasy V. Bardzo piękną
i profesjonalną grą aktorską zachwycili nas i naszą wymagającą publiczność uczniowie z klasy VI, którzy wystawili
trochę zmienioną bajkę o Czerwonym Kapturku. Całość

programu artystycznego przeplatana była koncertem życzeń
dla babć i dziadków, który stał się już nieodzownym punktem programu. Koncert tradycyjnie prowadziła nasza Pani
Dyrektor i Pan Wójt. Wyrazy uznania kierujemy tu w stronę
Pana Wójta Krzysztofa Kamieniaka, który debiutował jako
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konferansjer w naszej szkole i oczywiście stanął na wysokości zadania. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor i Pan
Wójt złożyli życzenia naszym przemiłym solenizantom, a cała
społeczność szkolna odśpiewała wspólnie sto lat. Uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole jest bardzo doniosłym wydarzeniem, któremu towarzyszy szczególnie ciepła, miła i rodzinna atmosfera. Zapewne nie byłoby to możliwe, gdyby nie przyczyniło się do tego wiele osób. Dlatego
serdecznie pragniemy podziękować Straży OSP za wypoży-
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czenie krzeseł i naczyń, Rodzicom za pyszne ciasta i obsługę
podczas uroczystości, naszym niezawodnym Pracownikom
obsługi szkoły, którzy zawsze służą swoją pomocą, Uczniom
za ich zapał i zaangażowanie, Nauczycielom za poświęcenie
i przygotowanie uczniów, Pani Dyrektor, która zawsze bacznym i mądrym okiem czuwa nad całością i oczywiście Panu
Wójtowi, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wszystkim
za wszystko serdecznie dziękujemy.
Marzena Korczyk

SPORT
WOŚP
W niedzielę 11 stycznia odbył się IV Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawody, których organizatorem był Urząd Gminy w Szczercowie wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Szczercowie cieszyły się ogromną
popularnością skupiając aż 18 zespołów. Podczas oficjalnego otwarcia dokonanego przez p. Krzysztofa Kamieniaka
– Wójta Gminy Szczerców i p.Wiesławę Drzewosz – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczercowie przedstawiciele wszystkich drużyn przekazali po 100zł do puszki
wolontariuszom na rzecz WOŚP. Jak co roku 100zł przekazali również sędziowie zawodów. Łącznie uczestnicy turnieju na XXIII Finał Orkiestry przekazali 1900zł., przyczyniając się tym samym do poprawy warunków zapewnienia
godnej opieki najstarszym pacjentom oraz podtrzymania
wysokich standardów leczenia na oddziałach dziecięcych.
Wyniki:
ĆWIERĆFINAŁY:
ŻALAŹNIAK – SOKÓŁ KASZEWICE 3:0
NU PAGADI – BUD-MAR 6:1
WŁÓKNIARZ ZELÓW – TORPEDO SZCZERCÓW 0:0, karne
2:1
OSP MAGDALENÓW – CZTEROHEKSANOWODOROTRÓJTLENOWCY 0:1
PÓŁFINAŁY:
ŻALAŹNIAK - WŁÓKNIARZ ZELÓW 1:1, karne 5:6

CZTEROHEKSANOWODOROTRÓJTLENOWCY NU PAGADI 0:2
O III MIEJSCE:
ŻALAŹNIAK – CZTEROHEKSANOWODOROTRÓJTLENOWCY 3:1
O I MIEJSCE:
WŁÓKNIARZ ZELÓW - NU PAGADI 0:2

W finale zwyciężyła ekipa Nu Pagadi grająca w składzie:
Paweł Telążka, Kamil Sadziński, Paweł Wieczorek, Kamil
Wojewoda, Konrad Wańdoch, Piotr Dworniak, Konrad
Kuniewski, Mariusz Jażdżyk. Oprócz pucharów dla pierwszej czwórki wręczono również statuetkę dla najlepszego
bramkarza, którym został Damian Papież z Włókniarza
Zelów oraz najlepszego strzelca dla Pawła Wieczorka z Nu
Pagadi (11 goli). Specjalną nagrodę fair-play otrzymała
najstarsza drużyna turnieju - Oldboj Szczerców.
(JP)

MISTRZOSTWA GMINY
24 stycznia zostały rozegrane VIII Mistrzostwa
Gminy Szczerców w halowa piłkę nożną. Do rywalizacji
przystąpiło 7 zespołów. Zawody przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju okazała się ekipa „Pawełek Wieczorek” złożona
w większości z graczy Nu Pagadi (Champions League).

II miejsce przypadło Torpedo Szczerców, a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna „Dzieci we mgle”. Najlepszym
strzelcem turnieju został Paweł Wieczorek, który zdobył 8 goli,
a najlepszym bramkarzem uznano Piotra Pabisia („Dzieci we
mgle”).
JP)

GRALI STRAŻACY
W pierwszym dniu lutego w Szczercowie odbył się XIV
Powiatowy turniej halowej piłki nożnej drużyn OSP. Do zawodów przystąpiło 7 zespołów reprezentujących poszczególne gminy naszego powiatu. Gminę Szczerców reprezentowała drużyna
OSP Magdalenów – zwycięzca eliminacji gminnych. Turniej

rozegrano systemem każdy z każdym. Na 6 meczów strażacy
z Magdalenowa nie przegrali żadnego spotkania. 2 zwycięstwa
i 4 remisy pozwoliło na zajęcie III miejsca w zawodach. Zwyciężyła drużyna OSP Chajczyny reprezentująca Zelów, a na II
miejscu uplasowała się Wola Wiązowa (Gmina Rusiec).
(JP)
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CHARYTATYWNY TURNIEJ
Szlachetny cel przyświecał turniejowi halowej piłki nożnej, który został zorganizowany przez szczercowską drużynę oldbojów
w odpowiedzi na Apel do Darczyńców „Pomóżmy Dawidowi”.
Akcja zbiórki pieniędzy na koszty leczenia młodego mieszkańca
Gminy Szczerców połączona była z możliwością oddawania krwi w
mobilnym punkcie krwiodawstwa.
Do niedzielnych zawodów przystąpiło 7 zespołów, które wpisowe
w wysokości minimum 200zł od drużyny przekazały na cel akcji.
I miejsce w turnieju wywalczyła drużyna gospodarzy Oldboj
Szczerców, która okazała się minimalnie lepsza od Elektrowni Beł-

chatów (większa liczba strzelonych bramek). Na miejscu III zawody
zakończyła ekipa oldbojów z Kleszczowa. Tuż za podium uplasowała się drużyna szczercowskich Samorządowców, w której debiut
w roli bramkarza zaliczył wójt Krzysztof Kamieniak. Dalsze pozycje zajęły zespoły Ruśca, Zelowa i „nasi” Łowcy Promocji. Oczywiście wynik był sprawą drugorzędną, ponieważ głównym celem
było zebranie jak największej kwoty pieniędzy dla Dawida. Po podliczeniu całej akcji zebraną kwotę w wysokości 2923zł przekazano
rodzicom chłopaka.
(JP)

IM-BUD CUP
Na koniec stycznia w Szczercowie odbył się halowy turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2003 i młodszych IM-BUD Cup
2015. Była to II edycja tych zawodów, którego organizatorem
z ramienia LKS Astoria Szczerców był trener drużyny występującej w zawodach Łukasz Topolski przy wsparciu licznej grupy
rodziców dzieci. W turnieju wzięło udział 16 zespołów, które rywalizowały w dwóch szczercowskich halach sportowych. Zawody zostały uroczyście otwarte w jednej hali przez Wójta Gminy
Szczerców – Krzysztofa Kamieniaka wraz z głównym sponsorem zawodów, właścicielem firmy IM-BUD – Igorem Soboniem
i w drugiej przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Sportu – Dorotę Włodarczyk i prezesa LKS Astoria
Szczerców - Piotra Sadzińskiego.
Wyniki spotkań finałowych:
o miejsce XV: LKS Astoria Szczerców II – GKS Bełchatów II 0:1
o miejsce XIII: LKS Astoria I – WKS Wieluń I 2:2, karne 1:0

o miejsce XI: Danków – Zawisza Pajęczno 0:0, karne 0:1
o miejsce IX: KS Karsznice – Akademia Futbolu Tomasza Hajto
0:1
o miejsce VII: Unia Sulmierzyce – Sokół Aleksandrów 0:1
o miejsce V: Orbita Bukowno – Skalnik Sulejów 5:0
o miejsce III: Skra Częstochowa – WKS Wieluń 2:1
o miejsce I: MULKS Łask – GKS Bełchatów I 1:1, karne 3:2
Najlepszym strzelcem turnieju został Napieraj Jerzy (WKS Wieluń), który zdobył 5 goli. Za najlepszego bramkarza uznano
Kohara Kewina z GKS Bełchatów, a najlepszym zawodnikiem
został Marecki Dawid (MULKS Łask). Na zakończenie turnieju
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a każda drużyna dostała puchar, dyplom i słodki upominek. Fundatorami
nagród byli: firma IM-BUD z Traktu Puszczańskiego , LKS Astoria Szczerców, Wafelek A&D Szczerców i firma DHR Kontakt
z Bełchatowa.
(JP)

TURNIEJ AMATORÓW
8 lutego został zorganizowany cieszący się dużą popularnością
turniej piłki nożnej amatorów. Była to jego V edycja, w której
wzięło udział 12 zespołów.
Niestety, po raz kolejny nie był to udany turniej dla zespołów
z naszej gminy. „Nasi” półfinaliści – Torpedo Szczerców i Pokers
Stars ulegli Szerundolowi Podwódka & FC Parzno oraz Woli
Mikorskiej i rozegrali między sobą mecz o III miejsce.
Półfinały:
Poker Stars – Wola Mikorska 0:0 k.1:2
Szerundol Podwódka & FC Parzno – Torpedo Szczerców 4:3

o III miejsce:
Poker Stars – Torpedo Szczerców 2:2 k.2:3
o I miejsce:
Wola Mikorska – Szerundol Podwódka & FC Parzno 2:0
Najlepszym strzelcem turnieju został Błażej Łabędzki (Podwódka&Parzno), który strzelił 13 goli, najlepszym bramkarzem
wybrano Rafała Kalecinskiego z Woli Mikorskiej, a statuetkę za
„kiks turnieju” otrzymał Łukasz Kulka z Torpedo Szczerców.
(JP)

TURNIEJE SIATKOWKI
Na początku stycznia szczercowski LUKS „Czarni” zorganizował II Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt dla swojej
grupy juniorskiej, a dwa tygodnie później dla młodszej grupykadetek. Do turnieju juniorek przystąpiły cztery zespoły: Czarni
Szczerców, Łaskovia Łask, Akademia Siatkówki Zduńska Wola
i FUKS Sulejów. Niestety, dla naszych siatkarek nie były to zbyt
udane zawody, mimo iż przystępowały do niego jako główny
faworyt do zwycięstwa. W każdym meczu podopieczne Jacka
Koperskiego przegrały w tie-breaku i ostatecznie drużyna zajęła
ostatnie miejsce w końcowej klasyfikacji. Zawody wygrała ekipa
Łaskovii Łask, II miejsce zajął FUKS Sulejów, a III dziewczyny
ze Zduńskiej Woli. Najlepszą zawodniczką Czarnych została Ka-

rolina Kowalska (libero).
W turnieju kadetek rozegranym 17 stycznia również wzięły
udział cztery zespoły. Oprócz naszego, do nowej szczercowskiej hali sportowej przybyły drużyny GKS Kamieńsk, LIBERO
Pajęczno i PG Rząśnia. O ile nasze juniorki we wcześniejszym
turnieju okazały sporą gościnność dając się ograć we wszystkich
meczach, tak ich młodsze koleżanki prowadzone przez Kacpra
Bociana postąpiły zupełnie odwrotnie i pokonały wszystkie
swoje przeciwniczki, ciesząc się na koniec zawodów ze zdobycia
I miejsca. II lokatę zajęła ekipa z Pajęczna, a kolejne przypadły
Rząśni i Kamieńskowi.
(JP)

