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Dzień Kobiet w gminie Szczerców
Tegoroczny Dzień Kobiet na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkanek gminy Szczerców. Ob-
chodzony był rekordowo długo, bo aż od 6 do 21 marca. Uroczystości odbyły się nie tylko w największych 
miejscowościach naszej gminy Szczercowie i Chabielicach, ale również w Osinach, Borowej, Stanisławowie 
Pierwszym, Janówce, Szczercowskiej Wsi, Dubiu i Lubcu.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, 
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Szczerców składają
Rada Gminy
Szczerców

Wójt Gminy Szczerców 
Krzysztof Kamieniak

Cd. na str. 9
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Plan wyłożony do wglądu

 Wójt Gminy Szczerców informuje, że do 14 
kwietnia 2015r. trwa okres wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-

URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE INFORMUJE

nia przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwa-
gi do w/w planu należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Szczerców w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 kwietnia 2015r.

Mobbing w Urzędzie Gminy

 Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 roku Sąd 
Rejonowy w Bełchatowie orzekł, iż w Urzędzie Gmi-
ny w Szczercowie stosowano mobbing. Działań 
mobbingowych, polegających na systematycznym  
i długotrwałym nękaniu pracownicy, kierownictwo 
szczercowskiego Urzędu dopuściło się w czasie od 
stycznia 2011 roku do końca lipca 2012 roku, kiedy 
to poszkodowana wykorzystała fakt nabycia prawa do 
emerytury i rozwiązała stosunek pracy. 
Utrwalone orzecznictwo definiuje mobbing w miejscu 
pracy, jako działanie zawierające następujące elementy: 
1. występują działania i zachowania dotyczące pra-
cownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
2. oddziaływania te polegają na nękaniu i zastraszaniu,

3. są one systematyczne i długotrwałe,
4. celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, odizolowanie go od współpracowników 
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, 
5. w efekcie u pracownika występuje zaniżona oce-
na przydatności zawodowej, poczucie poniżenia 
lub ośmieszenia, albo nastąpiło odizolowanie go od 
współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników. 
Okoliczności sprawy zostały w ocenie Sądu udowod-
nione przez powódkę (tj. byłego pracownika Urzędu 
Gminy w Szczercowie) i stanowiły podstawę zasądze-
nia od pozwanego odszkodowania w związku z mob-
bingiem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 sierpnia 
2012 roku do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny. 

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

Informator Szczercowski
Wydawca: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8 , 97-420 Szczerców
Adres Redakcji: ul. Częstochowska 10, 97-420 Szczerców
Redaktor naczelny: Justyna Felisiak
Druk: Drukarnia ARMMi, Krasowa 3c  97-438 Rusiec

Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów i zmian  
w nadsyłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

W  związku z  ograniczeniem liczby stron „Informatora Szczercowskiego” 
i  koniecznością zastosowania skrótów w  materiałach nadsyłanych do  
redakcji informujemy, iż z pełnym brzmieniem wszystkich tekstów oraz z ich 
dokumentacją fotograficzną można zapoznać się na stronie internetowej 

Gminy Szczerców pod adresem: www.szczercow.pl.

Miesięcznik 
Gminy 
Szczerców

Uwaga czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że następny numer „Informatora Szczercowskiego” ukaże się w ostatnich 
dniach maja br. Z wersją elektroniczną biuletynu można zapoznać się na stronie internetowej gmi-
ny Szczerców pod adresem: www.szczercow.pl, natomiast tradycyjne papierowe wydanie każdorazowo 
dystrybuowane jest przez sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz trafia do następujących punktów 
w Szczercowie: kiosk ul. św. Floriana, sklep „U Krysi”, sklep spożywczy p. Jagielskiej, sklep „Lewiatan”, 
Urząd Gminy, siedziba GOK, kiosk ul. Mickiewicza, sklep firmowy przy mleczarni, Zielony Sklep ul. 
Częstochowska, markety Dino i Wafelek, stacje benzynowe Interoil, sklep wielobranżowy ABC ul. Ką-
cik, sklep spoż.-przemysłowy Z. Gosławska, J. Jurczyk.
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Radni uchwalili

 Na posiedzeniu Rada Gminy Szczerców stawi-
ła się w kompletnym 15-osobowym składzie. W tym 
miejscu należy podkreślić wzorową frekwencję na 
sesjach naszych radnych gminnych, którzy starają się 
jak najlepiej wypełniać swoją służbę na rzecz miesz-
kańców, mimo konieczności godzenia tej niełatwej 
przecież pracy z obowiązkami rodzinnymi, pracą za-
wodową czy też często poważnymi problemami zdro-
wotnymi. 

VI sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018 odbyła się 25 lutego br. Przedmiotem obrad były przede 
wszystkim zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy i ustalenie wynagro-

dzenia dla Wójta Gminy Szczerców.

W obradach uczestniczyli także: Wójt Krzysztof 
Kamieniak, skarbnik gminy Alina Włodarczyk, 
sołtysi oraz bardzo liczna grupa mieszkańców 
gminy Szczerców. Posiedzenie rozpoczęło przyję-
cie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu 
ze styczniowej sesji Rady Gminy Szczerców. 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
przedstawił Wójt Gminy Szczerców, który następ-
nie odpowiedział na pytania radnych i sołtysów. 
Sprawozdania złożyli również Przewodniczący po-
szczególnych Komisji Rady Gminy Szczerców.
Porządek obrad lutowej sesji zakładał ustalenie wy-
nagrodzenia dla Wójta Gminy Szczerców. O wyso-
kości wypłaty Wójta radni dyskutowali już po raz 
drugi w tej kadencji. Po raz pierwszy uchwałę regu-
lującą pobory włodarza gminy podjęto w grudniu. 
Uchwała ta została jednak uchylona przez nadzór 
prawny wojewody łódzkiego, unieważniono ją ze 
względu na braki formalne i niedopełnienie pro-
cedury podejmowania uchwał. Decyzją większości 
radnych wynagrodzenie Wójta ustalono ponownie 
na tym samym poziomie co w grudniu ubiegłego 
roku. 
Podczas sesji Rada Gminy Szczerców zajęła się 
także zmianami w planie zagospodarowania prze-
strzennego. W porządku obrad znalazły się dwie 
uchwały dotyczące przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. 
Ostatecznie Rada Gminy zatwierdziła większością 
głosów tylko jedną z nich - przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, w miejscowości Szczer-
ców, obręb Szczerców – działka nr ewidencyjny 
354/14, a dotyczącą zmian w miejscu lokalizacji 
budynku SP ZOZ. W przypadku drugiej uchwa-
ły dotyczącej zmian w planie pozwalających  
w przyszłości m.in. na rozbudowę budynku przed-
szkola w Szczercowie oraz korekt, o które wniosko-
wali zainteresowani mieszkańcy, a obejmujących 
m.in. działki przy ulicach Łaskiej i Klonowej, ul. 
Północnej oraz w centrum Szczercowa, Rada Gminy 
nie osiągnęła porozumienia. Uchwała została od-
rzucona większością głosów. W tym miejscu należy 
dodać także, że większość radnych głosowała rów-
nież przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad 
projektów uchwał zaproponowanych przez przed-
stawicieli Klubu Radnych na czele z Wojciechem 
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Pod koniec lutego rozpoczęły się wybory sołeckie 
na terenie gminy Szczerców. Odbyły się one już w 
połowie sołectw, w których w 2015 r. kończy się 
kadencja urzędujących sołtysów i rad sołeckich. 
W lutym odbyły się zebrania wiejskie, podczas 
których mieszkańcy wybrali sołtysów i rady w so-
łectwach Zbyszek i Grudna. Funkcje sołtysa w m. 
Zbyszek przez kolejne cztery lata pełnić będzie na-
dal Marian Papuga. W skład rady sołeckiej weszli: 
Jan Świtoń, Marzanna Gorzelak i Marian Papuga. 
Zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w sołec-
twie Grudna. Nowym sołtysem wybrany został 
Czesław Osiewała, do rady sołeckiej desygnowano: 
Tadeusza Węglewskiego, Joannę Galubę i Kazimie-
rza Dawidziaka.
Kolejna tura zebrań sołeckich odbyła się w marcu 
i na początku kwietnia br. Wybory odbyły się ko-
lejno w sołectwach:
-  Niwy - gdzie sołtysem wybrana została na kolejną 
kadencję Elżbieta Muszyńska, a w skład rady we-
szli: Adam Pająk, Janina Gąsiorowska, Jolanta Nie-
wiadomska, Anna Jabłoniak, Roman Ryłka, Renata 
Kucharska.
- Borowa- gdzie również po raz kolejny sołtysem 
będzie Marek Błasik, a radę sołecką tworzą: Małgo-
rzata Pokorska, Sylwia Ławniczek, Zdzisław Śnieg, 
Ewa Wąsik, Andrzej Stępień.
- Dubie – gdzie sołtysem kolejną kadencję będzie 
Czesław Kruk. W skład rady sołeckiej weszli: Da-
niel Olczak, Robert Pluta, Barbara Michalczyk, Ire-
na Peflik, Agnieszka Wódkowska, Elżbieta Kałuż-
na, Tomasz Olczak.

WYBORY SOŁTYSÓW

-Rudzisko- gdzie sołtysem wybrano: Anitę Miel-
czarek, a do rady sołeckiej weszli Honorata Wie-
deńska, Czesław Gorzelak, Andrzej Rosiak, Wiesła-
wa Kudaj.
Wyniki wyborów w sołectwach Stanisławów Dru-
gi, Poddżar, Brzezie, Tatar, Podklucze i Lubiec po-
dane zostaną w następnym numerze „Informatora 
Szczercowskiego”.
Kolejna tura zebrań sołeckich rozpocznie się po 
świętach wielkanocnych i potrwa aż do pierwszych 
dni maja. Spotkania odbędą się według następują-
cego harmonogramu:
- sołectwo Magdalenów - 07.04.2015r. godz. 18.00 
w strażnicy OSP w Magdalenowie;
- sołectwo Polowa - 08.04.2015r. godz. 18.00  
w świetlicy wiejskiej w Borowej;
-sołectwo Szczercowska Wieś - 09.04.2015 r. godz. 
18.00 w świetlicy wiejskiej;
- sołectwo Osiny- 10.04.2015r. godz. 18.00 w świe-
tlicy wiejskiej;
-sołectwo Kieruzele - 14.04.2015r. godz. 17.00  
w altanie na placu zabaw;
-sołectwo Stanisławów Pierwszy - 21.04.2015r. 
godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej;
- sołectwo Chabielice - 29.04.2015r. godz. 18.00  
w świetlicy Szkoły Podstawowej w Chabielicach;
- sołectwo Janówka – 30.04.2015r. godz. 18.00  
w świetlicy wiejskiej;
- sołectwo Szczerców- 04.05.2015r. godz. 18.00  
w Auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie 
(wejście od ulicy 3 Maja).

Pacholakiem. Sprzeciw dotyczył projektu uchwały 
dotyczącego obniżenia wysokości diet radnych za 
udział w sesjach i komisjach oraz wysokości ry-
czałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy. Projekt ten odrzucono głosami 8 
radnych. Wyżej wymieniony Klub Radnych wniósł 
również o wprowadzenie do porządku obrad pro-
jektów uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Osinach w filię Szkoły Podstawowej  
w Chabielicach oraz Szkoły Podstawowej w Lubcu 
w filię Szkoły Podstawowej w Szczercowie. Te pro-
jekty również odrzucono. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że stanowisko Wójta Gminy Szczerców  
w tej sprawie jest jednoznaczne - podejmowanie tego 
typu uchwał winno być poprzedzone przeprowadze-
niem konsultacji wśród zainteresowanych mieszkań-
ców oraz zaproponowaniem innego wykorzystania 
budynków szkolnych z korzyścią dla mieszkańców 
gminy - podkreśla Krzysztof Kamieniak.
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INWESTYCJE W GMINIE SZCZERCÓW
BUDOWA DRÓG

 W dniu 10.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Przebudowa dróg na 
terenie Gminy Szczerców”.  W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną drogi w miejscowościach: Zagadki (dz.nr 
141) - ok 470 mb i Szubienice-Podżar (dz.nr 413, 415, 428) - ok 1267 mb. Planowo zadanie powinno zostać zrealizo-
wane do 15 września br.

Wstępna deklaracja zgłoszenia montażu kolektorów słonecznych
termin składania do dnia 15 kwietnia 2015 r.
I. Podstawowe dane użytkownika:

Imię: ..............................................................

Nazwisko: .....................................................

Adres: ............................................................

Telefon: ...........................................................

II. 1.Adres i numer działki ewidencyjnej, na której planowany jest montaż:

Miejscowość: …………………………………

Ulica: …………………………………………

Numer domu: ………………………………..

Numer działki geodezyjnej: …………………

 W budowie (na jakim etapie?) ………….………………………………………………………..…………

2. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor, jest własnością (zgodnie z aktem własności ziemi, Księgą 

Wieczystą, Postanowieniem Sądu):

……………………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko właściciela/li 

Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny! 

3. Ilość osób zamieszkujących daną posesję: ...................................

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r.– tj. z 2014 r. Dz. U. Nr 1182 z późn. zm.). Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze 

mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.

……………………....…  ………………   ……..………………………………     ….…..…………….

         Miejscowość                     Data                         Imię i nazwisko                                    Podpis

INSTALACJE SOLARNE- CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
 Wójt Gminy Szczerców w ramach rozeznania potrzeb, zaprasza mieszkańców zainteresowanych mon-
tażem instalacji solarnych do złożenia wstępnej deklaracji. Deklarację należy złożyć w terminie do 15 kwiet-
nia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie lub na stronie 
internetowej gminy pod adresem www.szczercow.pl. Wzór deklaracji prezentujemy poniżej:
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Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej tzw. 
spinki, która połączy wodociąg w ul. Piotrkowskiej 
w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice. Wy-
konawcą robót jest firma Rebud  sp.j. z Bełchatowa. 
Prace powinny zakończyć się do 11 maja br. Na re-
alizację tego zadania szczercowski samorząd otrzy-
ma w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do-
finansowanie w wysokości ok. 244 400 zł. Dla tego 
zadania złożony został również wniosek o udzielenie 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Wniosko-
wana kwota dofinansowania to: 146 684 zł. Łączna 
wartość inwestycji to niemal 577 tys. zł.

BUDOWA WODOCIĄGÓW

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
 W dniu 10.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony dla zadania „Budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Szczerców”. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie oświetlenia 
w miejscowościach: Stanisławów Drugi (dz. nr 253, 254, 258, 403, 408 obręb Stanisławów Drugi) na odcinku 
o długości ok. 350 mb, Kozłówki (dz. nr 1374/1, 1374/2, 1370/4, 1373/2 obręb Szczerców, dz. nr 252 obręb 
Brzezie) na odcinku o dł. ok 240 mb, Kieruzele-Chabielice (dz.nr 88, 366 obręb Kieruzele, dz. nr 633 obręb 
Chabielice, dz. nr 856, 857, 386/2 obręb Chabielice Kolonia) - długość. ok 650 mb. Realizacja tego zadania 
planowo powinna zakończyć się 31 lipca 2015 r.

UWAGA! MOŻNA POZBYĆ SIĘ AZBESTU!
 Informujemy, iż mieszkańcy gminy Szczerców zainteresowani pozbyciem się z terenu swoich posesji 
azbestu oraz wyrobów zawierających ten niezwykle szkodliwy materiał, proszeni są o zgłaszanie tego faktu 
do Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 4 Urząd 
Gminy w Szczercowie. Odbiór odpadów azbestowych dla mieszkańców gminy jest nieodpłatny.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – WYSTAWKA
 Wójt Gminy Szczerców uprzejmie informuje, że w dniach 20-24.04.2015 r. od godziny 6.00 na 
terenie Gminy Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli 
nieruchomości. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:
- 20.04.2015 (poniedziałek) – Dubie, Rudzisko, Marcelów, Lubiec, Chabielice, Chabielice Kolonia, Stanisła-
wów Drugi, Stanisławów Pierwszy;
-21.04.2015 (wtorek) – Brzezie, Kozłówki, Trakt Puszczański, Szubienice, Bednarze, Krzyżówki, Borowa, 
Polowa, Kościuszki, Dzbanki, Zagadki, Załuże, Podklucze;
- 22.04.2015 (środa) – Osiny Kolonia, Osiny, Kieruzele, Janówka, Tatar, Puszcza, Lubośnia, Józefina, Żab-
czanka, Podżar, Leśniaki, Niwy; 
- 23.04.2015 (czwartek) – Grudna, Kolonia Szczercowska, Wieś Szczercowska, Zbyszek, Firlej, Kuźnica 
Lubiecka, Magdalenów;
-24.04.2015 (piątek) – Szczerców: ul. Piotrkowska, ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, 
ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Głowackiego, ul.pl. św. Floriana, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Pił-
sudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Żeromskiego, ul. Źródlana, ul. Targowa, ul. Częstochow-
ska, ul. Piaskowa, ul. Kącik, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia, ul. Praga, ul. Mokra, ul. Południowa, ul. Wąska, 
ul. Cmentarna, ul. 3-go Maja, ul. Rzeczna, ul. Kopernika, ul. Wiśniowa, ul. 11 Listopada, ul. Polski Sierpień, 
ul. Łaska, ul. Narutowicza, ul. Tenusa, ul. Klonowa, ul. Strumykowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krótka, 
ul. Zachodnia, ul. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Skryta, ul. Reymonta, ul. Szkolna, ul. Norwida.
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MIEJSCOWOŚCI I ULICE ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU
Odpady powstające w gospodarstwie domowym  
o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić 
przed posesję lub do drogi dojazdowej. 
W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny 
sprzęt AGD,
• opony do rozmiaru 1250x400,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania– beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, 

drzwi, okna, szkło okienne i drzwiowe,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• baterie i akumulatory.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane  
i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, 
cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju 
wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• odpady powstające w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

OTWARTY KONKURS OFERT – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NA PRZEŁOMIE 
OSTATNICH LAT

 W gminie Szczerców od paru lat ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Na 
podstawie programów współpracy obowiązujących w poszczególnych latach oraz ogłoszeń o otwartym kon-
kursie ofert na realizację zadań, realizacja tych zadań w kolejnych latach kształtuje się w sposób następujący:

2011 r. 2012r. 2013 r. 2014r.
Wysokość kwoty prze-
znaczonej na realizację 
zadań z dziedziny upo-
wszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na 

terenie Gminy  
Szczerców, w tym:

283.000,00 zł. 395.000,00 zł. 509.120,00 zł. 580 000,00 zł.

LKS „Astoria”  
Szczerców

250.000,00 zł.
w tym: na wypłatę 

nagród 34.891,00 zł., 
stypendiów 12.038,60 
zł., wynagrodzeń dla 

trenerów: 103.941,71 zł.

350.000,00 zł.
w tym: na wypłatę 

nagród: 59 860,00 zł., 
wynagrodzeń dla trene-

rów: 115. 484,90 zł

464.120,00 zł.
w tym: na wypłatę 

nagród: 65.437,28 zł., 
wynagrodzeń dla trene-

rów: 171.355,79 zł

485.000,00 zł
w tym: na wypłatę 

nagród: 78.100,08 zł., 
wynagrodzeń dla trene-

rów: 175.051,66 zł

LKS „Błękitni”  
Chabielice

33.000,00 zł
w tym: na wypłatę 

nagród 2.260,00 zł., wy-
nagrodzeń dla trenerów, 

pielęgniarki i lekarza: 
10.271,00 zł.

45.000,00 zł
w tym: na wypłatę 

nagród: 3.255,00zł., wy-
nagrodzeń dla trenerów, 

lekarza i pielęgniarki: 
13. 030,00

45.000,00 zł
w tym: na wypłatę 

nagród: 2.205,00 zł., 
wypłatę wynagrodzeń 
dla trenerów, lekarza i 
pielęgniarki: 16.540,00

35.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia 

dla trenera, pielęgniarki 
i lekarza:6.870,00

LUKS „Czarni  
Szczerców”

------------------------
-----

------------------------
------

------------------------
------

25.000,00 zł 
w tym: wynagrodzenia 
dla trenerów:7.569,13

GLKS Szczerców ------------------------
------

------------------------
-----

------------------------
------

20.000,00 zł
w tym: wynagrodzenie 

dla trenera:4.800,00
LUKS „Impuls” -------------------------

------
------------------------

-----
------------------------

------
15.000,00 zł.

w tym: wynagrodzenie 
dla trenera: 3.200,00 zł
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 W 2015 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gmina przeznaczyła 
środki w wysokości 400.000,00 zł. Obecnie trwają prace komisji ds. oceny ofert. Po zakończeniu prac, wykaz 
organizacji, które otrzymają dofinansowanie do zadań, zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu 
jak również na stronie bip. Wszystkie konkursy ogłoszone na przełomie kilku lat miały formę wspierania za-
dania.
           Kamila Pietrzyk

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ SZCZERCÓW 
DLA STOWARZYSZEŃ W 2014 ROKU

1. LKS Astoria Szczerców podpisał umowę w dniu  
6 maja 2014r.  - kwota dotacji 485 000 zł. Zadanie re-
alizowane przez klub obejmowało sekcję piłki noż-
nej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i strzelectwa.  
Z dotacji zostały sfinansowane: wynagrodzenie  
15 trenerów, stypendia i nagrody pieniężne, zakup sprzę-
tu sportowego, przejazdy na zawody sportowe i obozy, 
koszty udziału w zawodach, sędziowanie meczów, obsłu-
ga księgowa, koordynator projektu, organizacja zawodów 
sportowych/kierownik ds. bezpieczeństwa, ubezpieczenie 
NNW, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, 

 W roku 2014 Gmina Szczerców przekazała stowarzyszeniom na wsparcie realizacji zadań publicznych 
kwotę w wysokości 580 000 zł. Pieniądze otrzymało 5 stowarzyszeń działających na terenie Gminy Szczerców: 
LKS „Astoria” Szczerców, LUKS „Czarni” Szczerców, GLKS Szczerców, LUKS IMPULS i LKS „Błękitni” Cha-
bielice. Realizacja projektów odbywała się od maja 2014r. (podpisanie umów) do 15 grudnia 2014r.

medali, dyplomów, obsługa medyczna, usługa prania stro-
jów sportowych, badania lekarskie, prowadzenie strony 
internetowej klubu, wynajem pomieszczenia strzelnicy, 
pobyt na obozach szkoleniowych, woda mineralna i od-
żywki, wyświetlacz informacyjny, usługa ochrony porząd-
kowych, wynajem obiektów sportowych, środki medyczne, 
materiały biurowe, szkolenia, opłaty za prowadzenie konta 
i opłaty pocztowe. 
LKS „Astoria” Szczerców nie wykorzystał w całości przeka-
zanej dotacji i zwrócił kwotę 11 078,19 zł. W wyniku rozli-
czenia końcowego klub dodatkowo zwrócił kwotę 39,99 zł.

2. LKS Błękitni Chabielice podpisał umowę w dniu 16 
maja 2014r. – kwota dotacji 35 000 zł. Zadanie realizowane 
przez klub obejmowało sekcję piłki nożnej. Z dotacji zo-
stały sfinansowane: wynagrodzenie trenera (2 drużyny), 
koordynator projektu, obsługa księgowa, ubezpieczenie 
NNW, obsługa medyczna, przejazdy na zawody sportowe, 
sędziowanie meczów, badania lekarskie, koszty udziału w 

zawodach, obsługa zawodów sportowych/przygotowa-
nie boiska do zawodów, woda mineralna i napoje, wapno 
hydratyzowane, artykuły medyczne, sprzęt sportowy. LKS 
„Błękitni” Chabielice nie wykorzystał w całości przekaza-
nej dotacji i zwrócił kwotę 4 522 zł. W wyniku rozliczenia 
końcowego klub dodatkowo zwrócił kwotę 44,00 zł.

3. LUKS IMPULS podpisał umowę w dniu 16 maja 
2014r.  - kwota dotacji 15 000 zł. Zadanie realizowane 
przez klub obejmowało działania związane z biegami 
na orientację.  Z dotacji zostały sfinansowane: wyna-

grodzenie instruktora, koszty obozu sportowego wraz 
z udziałem w zawodach, zakup zestawu szkolno –tre-
ningowego.
LUKS IMPULS w całości wykorzystał przekazaną dotację.

4. LUKS „Czarni” Szczerców podpisał umowę w dniu 
20 maja 2014r. – kwota dotacji 25 000 zł. Zadanie re-
alizowane przez klub obejmowało sekcję piłki siatkowej. 
Z dotacji zostały sfinansowane: wynagrodzenie 2 trene-
rów, przejazdy na zawody sportowe i obozy, sędziowanie 

zawodów, uczestnictwo w rozgrywkach i opłaty regula-
minowe, prowadzenie konta i przelewy, obsługa księgo-
wa, stroje sportowe, zakup pucharów, statuetek, medali. 
LUKS „Czarni” nie wykorzystał w całości przekazanej 
dotacji i zwrócił kwotę 55,20 zł.

5. GLKS Szczerców podpisał umowę w dniu 21 maja 
2014r.  - kwota dotacji 20 000 zł. Zadanie realizowa-
ne przez klub obejmowało sekcję tenisa stołowego  
i badmintona. Z dotacji zostały sfinansowane: wyna-
grodzenie trenera, obsługa księgowa, przejazdy na za-
wody, sprzęt sportowy.

GLKS Szczerców nie wykorzystał w całości przekaza-
nej dotacji i zwrócił kwotę 3 141,90 zł. W wyniku roz-
liczenia końcowego klub ma zwrócić kwotę 980,90 zł.

Kierownik Referatu Sportu Rekreacji i Turystyki   
Jarosław Piotrowski
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WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY

DZIEŃ KOBIET W GMINIE SZCZERCÓWCd ze str.1

 Jak podkreśla Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak-Spotkania z okazji Święta Kobiet odby-
ły się wszędzie tam, gdzie było takie zapotrzebowanie 
społeczne i chęć wspólnego spędzenia czasu w miłej  
i serdecznej atmosferze. Uroczystości odbyły się przy 
dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności, we 
wszystkich miejscach gdzie sygnalizowano taką potrze-
bę. W pełni wykorzystana została baza lokalowa w po-
staci świetlic wiejskich, które powstały m.in. po to aby 
integrować lokalne społeczności. 

Podczas wszystkich uroczystości z okazji Dnia Kobiet 
obecny był  oczywiście Wójt  Krzysztof  Kamieniak, 
który jako reprezentant mężczyzn w gminie Szczer-
ców miał okazję złożyć najserdeczniejsze życzenia Pa-
niom uczestniczącym w spotkaniach. W tym miłym 
obowiązku wspierany był, w zależności od miejsco-
wości, przez radnych, sołtysów, urzędników gmin-
nych oraz druhów z jednostek OSP. Z okazji tego 
wyjątkowego święta nie mogło oczywiście zabraknąć 
kwiatów i słodkości przygotowanych przez panów 
specjalnie z myślą o przedstawicielkach płci pięknej.
 Pierwszy koncert z cyklu Dzień Kobiet w gmi-
nie Szczerców odbył się w Osinach w piątek 6 marca. 
Na zaproszenie Wójta Krzysztofa Kamieniaka oraz 
druhów z jednostki OSP do miejscowej świetlicy licz-
nie przybyły mieszkanki Osin. Specjalnie dla nich 
zaśpiewali młodzi artyści z GOK-u -Kuba Opaliński  
i Natalia Stanisławska oraz wystąpił zespół Street 
Band złożony z muzyków orkiestry OSP Magdalenów.
Zabawa była przednia! Wyjątkową atrakcją był słodki 
poczęstunek przygotowany własnoręcznie przez dru-
hów ochotników.
 Dzień później -7 marca Dzień Kobiet święto-

wały mieszkanki Borowej. Tu również dla  Pań wy-
stąpili wychowankowie  GOK-u- wokalistka Julia 
Kucharska, akordeonista Kacper Pluskota oraz zespół 
wokalno-instrumentalny w składzie Karolina Zajda, 
Kuba Kmita i Gracjan Zajda, a Wójta w obowiązkach 
gospodarza imprezy wspierali: radny Zdzisław Śnieg  
i druhowie z OSP Borowa

 W niedzielę 8 marca wyjątkowy koncert  
z okazji Dnia Kobiet odbył się w Szczercowie. Salę  
w Domu Kultury Strażaka licznie wypełniły miesz-
kanki naszej gminy. Publiczność entuzjastycznie 
przyjęła występ Glass Duo czyli Anny i Arkadiusza 
Szafrańców- artystów szczególnych, którzy są  jedy-
nymi w Polsce instrumentalistami profesjonalnie 
uprawiającymi sztukę gry na szklanej harfie zwanej 
też anielskimi organami. Instrument Glass Duo to 
największa profesjonalna szklana harfa na świecie,  
a tworzą ją kieliszki, których nie trzeba napełniać 
wodą! Artyści wykonali m.in. kompozycje Bacha, 
Mozarta i Piazzolli oraz opowiedzieli o historii tego 
mało znanego instrumentu.
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Nie mogło również zabraknąć z okazji tego wyjątko-
wego święta koncertu Orkiestry Dętej OSP Szczerców.  
Tym razem specjalnie dla Pań Orkiestra nie tylko gra-
ła, ale i śpiewała! Ponadto w minirecitalu zaprezento-
wała się także młoda, niezwykle utalentowana woka-
listka-Wiktoria Wolska. W imieniu wszystkich panów 
życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył Wójt Krzysztof 
Kamieniak oraz radni gminni: Wojciech Pacholak 
i Krzysztof Drzazga. Poważne wsparcie włodarzom 
gminy w miłym obowiązku obdarowywania kwiata-
mi zapewnili pracownicy szczercowskiego urzędu. 
 W niedzielę 8 marca świętowały również 
mieszkanki Stanisławowa Pierwszego i Janówki. Były 
występy, toast za zdrowie Pań i najserdeczniejsze ży-
czenia. Na medal sprawili się sołtysi Zdzisław Zwierzak  
i Krzysztof Pędziwiatr, którzy zadbali przede wszystkim 
o doskonałą atmosferę. Zarówno w Stanisławowie, jak  
i w Janówce gościł również Wójt Krzysztof Kamieniak. 
 10 marca Dzień Kobiet obchodziły mieszkanki 
sołectw Szczercowska Wieś i Kolonia oraz Rudzisko. 
Uroczystość odbyła się w miejscowej świetlicy wiej-
skiej. O liczne atrakcje w tym dniu zadbali w imieniu 
wszystkich mężczyzn- Wójt Krzysztof Kamieniak, rad-
ni Stanisław Wiedeński i Andrzej Kaźmierczak oraz 
gospodarz świetlicy Marcin Gajda. Dla Pań zagrała Or-
kiestra Dęta OSP Magdalenów - z okazji tego bardzo 
damskiego spotkania, tym razem pod batutą kobiety 
- p. Anny Skrzypczyńskiej-Krata i dwa bardzo męskie 
składy - kapela „Chłopaki Szczercowiaki” i Street Band. 
Były pyszne ciasta, cukierki, kwiatki... a nawet trochę 
poezji i przede wszystkim dobra zabawa!

 Kolejna uroczystość z okazji Dnia Kobiet odbyła 
się 12 marca w miejscowości Dubie. Dobre humory do-
pisywały mieszkankom sołectwa, które postanowiły spo-
tkać się z tej okazji w miejscowej świetlicy wiejskiej. Przy 
kawie i przepysznym cieście Panie wysłuchały specjalnie 
przygotowanego na tę okazję koncertu. Dla mieszkanek 
Dubia zaśpiewały -Karolina Zajda i Julia Kucharska oraz 
zagrała kapela „Chłopaki Szczercowiaki”.
 W Chabielicach specjalny koncert z okazji 
Dnia Kobiet odbył się w niedzielne popołudnie 15 
marca. Rozpoczęła go Orkiestra Dęta OSP Chabie-

lice. Następnie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i uśmiechu na co dzień wszystkim Paniom 
złożyli Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak 
i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szcześniak. 
Podczas koncertu w Chabielicach zaprezentowali się 
wokaliści: Wiktoria Wolska oraz duet Martyna Jawor-
ska i Paweł Bauer.

Świętowanie Dnia Kobiet w gminie Szczerców za-
kończyła uroczystość, która odbyła się 21 marca  
w Lubcu. Dla mieszkanek tego sołectwa wystąpił Filip 
Kołodziejczyk oraz niekwestionowana gwiazda tego-

rocznych imprez z okazji Dnia Kobiet-kapela Street 
Band z Magdalenowa. Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć kwiatków, słodkości i życzeń składanych wspól-
nie przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka oraz radnego 
Andrzeja Kaźmierczaka i sołtysa Dariusza Wywiała.
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 W związku z realizacją staży w ramach pro-
jektu „Akademia umiejętności” zapraszamy pra-
codawców do współpracy. Realizatorem projek-
tu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest 
Gmina Szczerców. Uczestnikami projektu są ucznio-
wie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Szczercowie - Technikum Informatycznego i Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej, kształcący się w zawo-

STAŻE W „AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI” - OFERTA DLA PRACODAWCÓW
dach: architekt krajobrazu, ekonomista, informatyk, 
elektryk, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, 
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
Uczniowie stażyści zobowiązani są do odbycia stażu 
w wymiarze 150 godzin. Dla stażystów i ich opieku-
nów przewidziane jest wynagrodzenie. Bliższe infor-
macje na stronie internetowej projektu: http://akade-
miaumiejetnosci.org.pl/

Koordynator Projektu - Katarzyna Rogaczewska

PRZEDSZKOLAKI NA START!
W poniedziałek 16 marca w Chabielicach odby-
ły się II Gminne Igrzyska Przedszkolaków. Wzięły  
w nich udział reprezentacje szkół z terenu naszej gmi-
ny złożone z dzieci w wieku 3-6 lat. Tak jak w ubiegłym 
roku, organizatorem Igrzysk była Szkoła Podstawowa 

w Chabielicach przy współudziale Referatu Sportu 
Urzędu Gminy w Szczercowie. W zawodach wzięło 
udział 11 drużyn podzielonych na 3 kategorie wieko-
we. Zawody rozpoczęły się przemarszem i prezentacją 
wszystkich drużyn, odśpiewaniem hymnu Igrzysk oraz 

złożeniem uroczystego ślubowania. Uczestnicy rywa-
lizowali w 6-ciu konkurencjach: biedroneczki do celu, 
kotki w tunelu, skaczące żabki, wyścig zajączków, praca 
mrówek, skaczące koniki polne.
Poszczególne zadania, które miały wykonać dzieci de-
monstrowali członkowie Komisji złożonej z Katarzy-
ny Kucharskiej - Dyrektor SP w Chabielicach, Bar-
bary Szczepanik - Przewodniczącej Komisji Oświaty 
i Kultury, Elżbiety Matynii - Przewodniczącej Rady 
Rodziców przy SP w Chabielicach, Ewy Szataniak – 
Skarbnika Rady Rodziców,  Bożeny Ratajczyk – pie-
lęgniarki zawodów oraz Jarosława  Piotrowskiego- 
Kierownika Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Urzędu Gminy w Szczercowie. Prowadzącym zawody 
był Łukasz Topolski. W przerwach między poszcze-
gólnymi konkurencjami można było podziwiać wy-
stępy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Chabielicach.

Wyniki:
Kategoria 3 i 4latki:
I miejsce: Słoneczka (Chabielice) -  17pkt.
II miejsce: Promyczki (Chabielice) -  12pkt.
III miejsce: Motylki (Osiny) - 11pkt.

Kategoria 5latki:
I miejsce: Mrówki (Chabielice) -  20pkt.
II miejsce: Żabki (Szczerców) -  18pkt.
III miejsce: Świerszcze (Osiny) -  13pkt.
IV miejsce: Żuczki (Szczerców) -  9pkt.

Kategoria 6latki:
I miejsce: Pszczółki (Lubiec) -  22pkt.
II miejsce: Chrząszcze (Chabielice) -  15pkt.
III miejsce: Szybkie Ślimaczki (Szczerców) -  14pkt.
IV miejsce: Skoczki (Szczerców) -  9pkt.
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Wszyscy uczestnicy i kibice (przedszkolaki) otrzyma-
li złote medale.  Dodatkowo kapitanowie drużyn, któ-
re zajęły I miejsca, otrzymali laur zwycięzcy. Były też 
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla szkół. Całe 
Igrzyska zakończyły się wspólnym zdjęciem i słodkim 
poczęstunkiem.
        
 (JP)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W SZCZERCOWIE

DZIEŃ PATRONA „ WSPOMNIENIE O CZESŁAWIE MIŁOSZU”

 Dnia 12 marca 2015 r. w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Szczercowie odbyła się uroczy-
stość poświęcona patronowi naszego liceum, nobli-
ście- Czesławowi Miłoszowi. Z tej okazji młodzież 

przygotowała program artystyczny, w którym zostało 
przypomniane kalendarium życia i twórczości poety. 
Wysłuchaliśmy recytacji kilku wierszy patrona w in-
terpretacji uczniów naszej szkoły. Wędrowaliśmy ra-
zem z nimi przez strofy poezji nakłaniającej do głęb-
szej refleksji. 
W ciągłym biegu dnia powszedniego uświadamiamy 
sobie często, że takie wartości jak: wiara, nadzieja, 
miłość, patriotyzm są zawsze ważne w życiu każde-
go człowieka, nie dezaktualizują się. Powinniśmy też 
starać się dostrzegać urodę tego świata, piękno chwili. 
Motto uroczystości brzmiało:
    „ Gdybyśmy lepiej i mądrzej  patrzyli,
       Jeszcze świat nowy i gwiazdę niejedną
       W ogrodzie świata byśmy zobaczyli…”

M. Sieradzka

TYLKO ZSP W SZCZERCOWIE!

 Wiosna to czas, w którym uczniowie trzecich 
klas gimnazjum muszą dokonać wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej.  Nasza szkoła przygotowała bogatą ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. 
Ci, który planują naukę w LO mają do wyboru aż 7 ty-
pów różnych klas: humanistyczna, matematyczna, bio-
logiczno-chemiczna, fizyczna, medyczna, sportowa, 
menadżerska. Ciekawe kierunki czekają również 
w technikum. Tegoroczni gimnazjaliści mogą zdobyć 
zawód: technika informatyka, technika ekonomisty 
oraz technika architektury krajobrazu. Ponadto ZSP 
oferuje szeroki wybór zawodów w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej, m.in. sprzedawca, mechanik samochodo-

wy, fryzjer, kucharz, stolarz, elektryk, monter-elektryk. 
Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
-wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawo-
dowych
-nowoczesna hala sportowa z siłownią, salą fitness  
i sauną
-multimedialne pracownie przedmiotowe 
-dostęp do bezpłatnego Internetu w całej szkole
-szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych
21 marca gościliśmy w naszej szkole rodziców. Naj-
większe zainteresowanie wzbudziła nowa część szkoły. 
Rodzice-często absolwenci - z sentymentem patrzyli 
na swoje dawne, ale odnowione i bogato wyposażone 
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sale edukacyjne. Usiedli w ławkach, pytali o nauczy-
cieli, przedmioty szkolne, dzielili się wspomnieniami.
Natomiast 25 marca odbył się u nas Dzień Otwarty 
dla gimnazjalistów ze Szczercowa, Ruśca, Chociwia, 
Widawy, Rząśni, Woli Wiązowej, Kluk. 
Pani dyrektor- Łucja Majchrzak, uczniowie i nauczy-
ciele zachęcali do podjęcia nauki w Najlepszej Szkole- 

w ZSP w Szczercowie. 
Uczniowie przygotowali krótki występ artystyczny  
i bardzo ciekawe prezentacje.
Mamy nadzieję, że nasza szkoła okaże się atrakcyjna 
dla gimnazjalistów i we wrześniu się spotkamy. Ser-
decznie zapraszamy.

GIMNAZJUM

Podróże w gimnazjum, czyli spotkanie „Szczypta Świata”
 W dniu 18.02.2015r. Szkolne Koło PCK przy 
współpracy z Gminną Biblioteką w Szczercowie zor-
ganizowało wieczór z podróżnikiem pod tytułem 
„Szczypta Świata”. Tematem przewodnim spotkania 
była Australia. Podróżnik, pan Michał Soroko opo-
wiadał o wyprawie motocyklowej, którą odbył wraz 
z żoną. Przybliżył nam najciekawsze miejsca i widoki 
tego kontynentu. Dostarczył także wielu informacji 
na temat flory i fauny. Fajne zdjęcia, fantastyczny film 
i ciekawa relacja to wszystko, czego byliśmy świadka-
mi tego wieczoru.
Całkowity dochód ze spotkania został przekazany 
uczniowi naszej szkoły - Dawidowi.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom oraz 
tym, którzy pomogli w organizacji przedsięwzięcia.

Opiekunowie SK PCK
 Małgorzata Herczyńska,  Elżbieta Kucharska

TYDZIEŃ NA RZECZ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W ramach kampanii „Tydzień na rzecz Bezpiecznego 
Internetu w powiecie bełchatowskim”, 25 lutego mło-
dzież naszego gimnazjum uczestniczyła w zajęciach 
profilaktyczno-edukacyjnych, które przeprowadzili 
studenci kierunku pedagogika Wydziału Zamiejsco-
wego Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie wraz 
z kadrą Instytutu Pedagogiki SAN w  Łodzi oraz beł-

chatowskimi policjantami. Celem zajęć było uświado-
mienie młodzieży zagrożeń wynikających z nieprawi-
dłowego korzystania z Internetu, popularyzacja zasad 
bezpiecznego zachowania się w sieci internetowej 
oraz zapoznanie z prawno-karnymi aspektami korzy-
stania z Internetu.

Pedagog szkolny – Agnieszka Tądel

Szkoła Podstawowa w Lubcu

„W MARCU JAK W GARNCU…”?

 A w Lubcu jak zwykle atmosfera gorąca… Co 
to znaczy? „Gorączkowa” relacja poniżej. 
 Na początek jak niemożliwe staje się możliwe. 
Nie ma to jak wrócić, bez narzekania, po feriach… 
A tu „Święty Walenty rozdaje prezenty!”. Aby umi-
lić dzieciom, przedszkolakom i uczniom, powrót do 
szkoły zorganizowano szkolne obchody Dnia Zako-
chanych. A to za sprawą nauczycielek - organizatorek 
p. Izabeli Bojakowskiej, p. Joanny Owczarek-Bed-
narskiej, p. Małgorzaty Czaja. I tak nie sposób było 
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się nie zakochać bynajmniej w wystylizowanych z tej 
okazji młodszych i starszych uczniach. W sprawnie 
przygotowanych stylizacjach dominował oczywiście 
kolor czerwony. Cóż za styl… Nie mogło zabraknąć 
także stylowej poczty walentynkowej. Na brak oka-
zjonalnych kartek nikt nie narzekał. 
 Z kolei w marcu podczas Szkolnego Dnia Bez-
pieczeństwa aktywnie uczestniczyliśmy w przełomo-
wej akcji, z pewnością nie bez znaczenia, organizowa-
nej przez Społeczną Akademię Nauk oraz Powiatową 
Komendę Policji w Bełchatowie „Tydzień na rzecz 
Bezpiecznego Internetu” w powiecie bełchatowskim. 
Wszyscy uczniowie, znaczna część pedagogów i ro-
dziców wzięła udział w tematycznych pogadankach 
przybliżających temat istniejących w Internecie nie-
bezpieczeństw. To nie wszystko. Oprócz konkursów 
i pogadanek p. Izabela Bojakowska przygotowała dla 
dzieci niecodzienną niespodziankę. Na jej zaprosze-
nie pozytywnie odpowiedzieli goście z OSP Szczer-
ców, którzy wyjątkowo ciepło opowiadali o zawodzie 
strażaka, a następnie nie bez powodu zostali wzięci 
przez uczniów „w ogień pytań”. Potem wszyscy wpadli 
do szatni „jak po ogień”, a dokładniej tylko po odzież 
wierzchnią i obuwie zmienne, aby skorzystać z nie-
codziennej okazji i móc już z bliska podziwiać wóz 
i sprzęt strażacki. Panom Strażakom z całego serca 
dziękujemy!

Święto Kobiet w naszej szkole obchodzimy na różne 
sposoby. Tegoroczne obchody były wyjątkowe dla 
każdego bez wyjątku. Niespodzianka spotkała „płeć 
piękną” w szkole. Proszę wierzyć mi na słowo - było 

pięknie. Mieszkanki Lubca i okolic tradycyjnie już 
zostały zaproszone przez dyrektora naszej szkoły p. 
Edytę Sukiennik na spotkanie wyjazdowe, tym razem 
do kina. Niecodzienna rozrywka, w tym dniu obo-
wiązkowa, pozwoliła nam się dodatkowo „rozerwać”, 
a jednocześnie „oderwać” od codziennych wręcz 
przyziemnych obowiązków. Dodatkowo jeszcze raz 
wszyscy zgodnie z tradycją dziękujemy sponsorom 
„na dodatek” kobietom: p. Katarzynie Stawowczyk 
(właścicielce salonu kosmetycznego i fryzjerskiego 
„Nowy Styl” w Szczercowie), p. Marzenie Małeckiej 
(właścicielce zakładu fryzjerskiego w Szczercowie)  
i p. Monice Soboń (właścicielce firmy Im-Bud) za 
potrzebne wsparcie materialne w realizacji niemate-
rialnych, a zarazem jak przyziemnych potrzeb kobiet. 
Było nieziemsko!
 Kolejny okazjonalny wyjazd przedszkolaków  
i uczniów do Częstochowy stał się okazją do odświęt-
nej wizyty w teatrze, gdzie z zapartym tchem obejrze-
liśmy spektakl teatralny pod tytułem „Kopciuszek”,  
a następnie zwiedziliśmy świątynię znajdującą się na 
Jasnej Górze. Co niektórym z wrażenia zabrakło tchu. 
Tym samym na brak wrażeń nie sposób narzekać. 
Tradycyjnie tuż przed świętami szkolni wolon-
tariusze z ochotą uczestniczyli- pod opieką, ko-
ordynatora Szkolnego Koła Caritas p. Joanny 
Owczarek-Bednarskiej oraz (gościnnie) p. Marzeny Wysockiej-  
w ogólnopolskiej wielkanocnej zbiórce żywności pod 
hasłem „Tak, pomagam!”. Następnie z zebranych pro-
duktów chętni uczniowie przygotowali okoliczno-
ściowe paczki żywnościowe, które w miarę potrzeb 
zostaną przekazane potrzebującym rodzinom- miesz-
kańcom Lubca i okolic. 

Sylwia Pawełoszek 

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszelkiej pomyślności,
radości i nadziei.
Niech nadchodzące Święta
będą czasem pełnym wiary,
miłości oraz radosnego, wiosen-
nego nastroju…
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Lubcu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABIELICACH

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”…
…to wyjątkowa, a przy tym kolorowa akcja pod pa-
tronatem UNICEF, której głównym celem było zebra-

nie środków na ratowanie dzieci w Sudanie Południo-
wym. Przysłowiowy środek do celu to przygotowane 
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przez przedszkolaków i uczniów z pomocą rodziców 
(nawiasem mówiąc  roboty, co niemiara, i w dodat-
ku pełne ręce) charytatywne, a zarazem symboliczne 
(symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim ró-
wieśnikom z biednych krajów) lale wszystkie niczym 
malowane, a jednak własnoręcznie uszyte na miarę 
umiejętności. A tych nie brakowało… prawdziwe rę-
koDZIEŁA z całego świata!
Na brak zajęć dodatkowych nie mogli także narze-
kać młodsi i starsi uczniowie (z) naszej szkoły, którzy  
w tym krótkim czasie poprzedzającym uroczystą a(u)
kcję skorzystali, oczywiście bez narzekania, z bezcen-
nej możliwości kulturalnej podróży „ze smakiem” 
dookoła świata… której przewodnikami byli wycho-
wawcy (w szczególnosci: p. Anna Gocałek oraz p. Ma-
rzena Chałada), którzy w praktycznym działaniu (oj 
działo się, działo… wszyscy ile sił: śpiewali, tańczyli, 
wycinali, kleili, malowali, czytali, oglądali, ćwiczyli, 
(wy)grali, aż na końcu zmęczeni choć zadowoleni 
bezsilnie „padli”) przybliżyli ze szczegółami przed-
szkolakom i uczniom kulturę wybranych krajów oraz 
kontynentów, a z czasem co (oczywiste) niektórzy 
nawet w niej, dosłownie, zasmakowali. Na pamiątko-
wych zdjęciach z różnych stron świata widać, że były 
to niezapomniane chwile, które na długo pozostaną  
w pamięci wszystkich uczestników. 
Wszak podczas szkolnej zabawy choinkowej i karna-
wałowej, a przy tym wyjątkowej i kolorowej w tym 
roku, nie bez powodu, zatytułowanej „Cały świat świę-
tuje” zorganizowano tematyczną wystawę niesamowi-
cie artystyczną. W sumie wystawiono 23 lalki (prze)
różnych narodowości (Chinki, Indianki, Eskimoski, 
„Murzynki”). Koszt każdej to minimum 10 zł. czyli 
przysłowiowy „strzał w 10” i niesamowita okazja. Za-
równo zakupy, jak i pomysł okazały się być niezwykle 
trafione. Zebrana podczas okazyjnej zbiórki suma to 
320 zł., a jednocześnie powód do (nie)zwykłej radości 
i kolejny dowód nadzwyczajnej życzliwości.
To jednak nie wszystko, bo jak wiadomo nasza szkoła 

chętnie uczestniczy w licznych programach ogólno-
polskich jak i lokalnych- tak było i tym razem. Korzy-
stając z wyciągniętej w naszym kierunku pomocnej 
„dłoni” i tym samym pomocy Komendy Powiato-
wej Policji oraz Społecznej Akademii Nauk w Beł-
chatowie, zostaliśmy odpowiednio ukierunkowani  
w kwestii realnych zagrożeń tkwiących w wirtual-
nym świecie. Organizatorzy akcji „Tydzień na rzecz 
Bezpiecznego Internetu” w powiecie bełchatowskim  
z ochotą prezentowali także w formie dość nowo-
czesnej nowości dotyczące wspomnianych już treści. 
Podczas właściwych szkoleń edukatorzy w sposób 
rzeczowy i treściwy prawie jak „od ręki” postawili 
diagnozę aktualnego stanu rzeczy, a następnie byli 
jeszcze w stanie podać właściwą receptę na użytek 
szkoły i domu. Sprawdzi się tu doskonała zasada: „le-
piej zapobiegać niż leczyć”. W rzeczy samej zdobyta 
wiedza okazała się być niezwykle użyteczna. Tym bar-
dziej, że niezwykle groźny problem tkwiący w sieci 
jest na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. A jak dosko-
nale wiemy (nawiasem mówiąc- to nie groźba) „dia-
beł (zazwyczaj) tkwi w szczegółach”. 

Sylwia Pawełoszek

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINACH

„DAR SERCA” UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY DLA CHOREGO DAWIDA
Wieść o chorobie Dawida Owczarka – ucznia gimna-
zjum w Szczercowie, poruszyła nas wszystkich. Bez 
wahania postanowiliśmy włączyć się w zbiórkę pie-
niędzy na kosztowne leczenie chłopca, zdając sobie 
sprawę, że w takiej sytuacji liczy się każdy grosz, ale 
szczególne znaczenie ma ten ofiarowany „z serca”.  
W trakcie grudniowego szkolnego spotkania opłatko-

wego samorząd uczniowski pod kierunkiem nauczy-
cieli naszej szkoły zorganizował kiermasz, podczas 
którego można było kupić świąteczne stroiki, ręcz-
nie wykonane ozdoby choinkowe, bałwanki, aniołki, 
kartki z życzeniami itp. Wykonawcami tych świątecz-
nych rozmaitości byli uczniowie, ich mamy, babcie,  
a także inni ofiarodawcy. Wszyscy chętnie i bezintere-
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sownie się angażowali, wiedząc, iż całkowity dochód 
z kiermaszu zostanie przeznaczony na leczenie cho-
rego Dawida  Zebraliśmy kwotę 729 zł. W styczniu 
została ona przekazana wychowawczyni gimnazja-
listy - pani Monice Zimnej, która była koordynator-
ką zbiórki pieniędzy na ten sam cel w gimnazjum. 
Pani Monika w naszym imieniu zobowiązała się 
przekazać całą kwotę rodzicom chłopca.  Dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom za życzliwość i zaanga-
żowanie, natomiast Dawidowi życzymy powrotu do 
zdrowia.

BĄDŹMY BEZPIECZNI W SIECI INTERNET
 Po feriach zimowych w ramach Szkolnego 
Tygodnia Bezpiecznego Internetu na zajęciach z wy-
chowawcą oraz zajęciach komputerowych uczniowie 
wskazywali pozytywne aspekty korzystania z zasobów 
i możliwości Internetu, ale też zostali uświadomieni 
na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowe-
go  korzystania z sieci. Uczniowie obejrzeli profilak-
tyczno - edukacyjne prezentacje multimedialne, a na 
szkolnym korytarzu zamieszczona została gazetka 
„Bądźmy bezpieczni w sieci.” 
Tematyka ta była kontynuowana także w później-
szym czasie w związku z włączeniem się naszej szkoły  
w kampanię „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Inter-
netu w powiecie bełchatowskim” adresowanej do dy-
rektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, rodziców, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. 
Bełchatowscy policjanci wraz ze studentami pedago-
giki Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii 
Nauk w Bełchatowie - zorganizowali pierwszą w na-
szym regionie szeroko zakrojoną akcję profilaktycz-
no-edukacyjną, której celem było przeciwdziałanie 
zagrożeniom przy korzystaniu przez dzieci i młodzież 
z sieci internetowej. Obejmowała ona:
- seminarium dla dyrektorów szkół, pedagogów  

i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego, 
policjantów, kuratorów sądowych, pracowników so-
cjalnych;
- prelekcje dla zainteresowanych rodziców w celu za-
poznania ich z wychowawczymi i profilaktycznymi 
metodami oddziaływania na dzieci i młodzież w celu 
ochrony ich przed uzależnieniem od Internetu;
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów - do-
stosowane do grupy wiekowej z wykorzystaniem me-
tod aktywizujących oraz multimediów. 

PAMIĘTALIŚMY O „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”

 Dzień 1 marca jest świętem państwowym 
nazwanym Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W naszej szkole z tej okazji uczniowie 
starszych klas na lekcjach historii obejrzeli tematycz-
ną prezentację multimedialną. Uczniowie dowiedzieli 
się między innymi, iż:
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

obchodzony jest 1 marca, ponieważ jest to symbolicz-
ny dzień dla żołnierzy antykomunistycznego podzie-
mia. Tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok 
śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”.
- jest to „młode święto” -  zostało ustanowione usta-
wą Sejmu RP, którą prezydent Bronisław Komorowski 
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podpisał w dniu 9 lutego 2011 r. 
- „Żołnierze Wyklęci” to żołnierze antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia. Pod koniec 
oraz również po zakończeniu II wojny światowej pod-
jęli oni nierówną walkę o niezależność i niepodległość 

Polski. W czasach rządów komunistów w Polsce byli 
oni „zapomnianymi bohaterami”, dziś przywracamy 
pamięć o nich szczególnie wśród młodego pokolenia.

Bożena Zatorska

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szczercowie powstanie ogródek dydaktyczny 

„Zielona Pracownia” w ramach zadania  z dziedziny edukacji ekologicznej 
pn. „UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH I PRZED-

SZKOLACH” – 2014.
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza uzyskała dofinansowanie 

w formie dotacji wysokości 35.000 zł, a całkowity koszt wykonania zadania to 46.701zł.
W ramach zadania zostaną zakupione: tablice dydaktyczne, altana, pomoce dydaktyczne, 

rośliny, zostanie wykonana ścieżka zmysłów.
Planowany ogródek dydaktyczny będzie spełniał kilka funkcji:

- edukacyjną
- rekreacyjną

- rozwijanie zachowań proekologicznych

www.zainwestujwekologie.pl

PRZEDSZKOLE

DZIEŃ KOBIET
 Jak co roku obchodziliśmy w naszym przed-
szkolu Dzień Kobiet. Tego dnia nie mogliśmy zapo-
mnieć o dziewczynkach i paniach z naszego otocze-
nia. Od samego rana chłopcy składali życzenia swoim 
koleżankom i paniom wręczając piękne kwiatki.  
Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez ca-
lutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdzi-
wi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni. 
Święto było okazją do rozmów z dziećmi o roli kobiet 
w ich życiu - o mamusiach, babciach, siostrach, ko-
leżankach, paniach z otoczenia. Przedszkolaki otrzy-
mały od Pań kwiatki dla najważniejszych kobiet w ich 
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życiu – czyli swoich mam. 
Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze ży-

czenia wszystkim paniom – zarówno tym dorosłym, 
jak również tym młodszym. 
    Anna Smolarek

PĘDZĄCE KOMBINERKI KOLEJNY RAZ ZWYCIĘZCAMI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ  
CHAMPIONS LEAGUE

 Z końcem lutego  zakończyła się III edycja Halowej Piłki Nożnej Champions League. Rozpoczęte 30 
listopada 2014 roku rozgrywki trzymały w napięciu do ostatniej serii spotkań, a o pierwszym miejscu przesą-
dził ostatni mecz kolejki. Tytuł mistrzowski obroniła ekipa Pędzących Kombinerek, wyprzedzając w tabeli Nu 
Pagadi i BUD-MAR.

Tabela:
MSC. DRUŻYNA MECZE PUNKTY BRAMKI

1 PĘDZĄCE KOMBINERKI 14 39 134-51
2 NU PAGADI 14 38 154-48
3 BUD-MAR 14 33 87-32
4 EKIPA POPRZEDNIEJ NOCY 14 30 94-47
5 TORPEDO SZCZERCÓW 14 29 81-62
6 ZASKOCZENI 14 25 93-82
7 DREWEX ŻAR 14 17 79-101
8 FC ŁOMOT 14 16 58-83
9 KOSYNIER NALINIEC 14 15 76-90

10 NIEBEZPIECZNIE  
UTALENTOWANI

14 15 67-92

11 FC PARZNO 14 13 57-82
12 SOKÓŁ KASZEWICE 14 11 64-123
13 COCO-JAMBO 14 9 60-74
14 FC SPARTA 14 7 45-105
15 ANIOŁKI SAKIEGO 14 6 54-131

Podczas ceremonii zakończenia ligi Wójt Gminy 
Szczerców – Krzysztof Kamieniak wręczył pamiąt-
kowe  puchary wszystkim zespołom uczestniczącym 
w lidze, a mistrzom również złote medale. Uhonoro-
wani zostali też najlepsi zawodnicy rozgrywek. Tytuł 
króla strzelców zdobył Paweł Wieczorek strzelając 
aż 62 gole. Najlepszym bramkarzem został wybra-
ny Piotr Szatan, a najlepszym zawodnikiem Kamil 
Wańdoch (obaj z Pędzących Kombinerek).
      (JP)

Pędzące Kombinerki: od lewej - Sławomir Landow-
ski, Piotr Piotrowski, Kamil Wańdoch, Kamil Kuliń-
ski, Andrzej Wroński, Radosław Pęciak, Piotr Pęciak, 
Piotr Szatan, Mateusz Siewiera.
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XV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH

 W piątek 6 marca odbył się XV Turniej piłki 
siatkowej drużyn mieszanych. Do rywalizacji  przy-
stąpiło 5 zespołów, które walczyły o miano najlep-
szej ekipy. Podczas otwarcia zawodów zostały zło-
żone życzenia dla pań z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet. Oczywiście jak co roku panowie zadbali o kwiaty  
i drobne upominki dla zawodniczek. Najlepszą dru-
żyną tegorocznej edycji tych zawodów została eki-
pa GLKS Szczerców, II miejsce zajęli Czarno Czarni,  
a najniższy stopień podium przypadł zespołowi Tu-
polev. Ubiegłoroczny wicemistrz – Ryczące Dino-
zaury musiał tym razem zadowolić się miejscem IV,  
a miejsce V, tak jak w ubiegłym roku przypadło drużynie 
Samorządowców. Na zakończenie turnieju wójt wręczył 
najlepszym zespołom pamiątkowe puchary i nagrody 
indywidualne dla najlepszych zawodników. Otrzymali 
je: Anna Peczka (Samorządowcy) i Maciej Tomczak 
(Czarno Czarni).
    (JP)

ASTORIA ZWYCIĘZCĄ SZCZER-GOLA
Astoria okazała się najlepszą drużyną V turnieju ha-
lowej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2005 i młod-
szych Szczer-Gol 2015 www.szczercow.info. 
Do zawodów przystąpiło 10 zespołów, w tym dwa  
z miejscowego klubu. Gośćmi byli: Widzew Łódź  
I i II, ARPiT Koluszki, Skalnik Sulejów, Unia Sulmie-
rzyce, MKS 2000 Tuszyn, Orlik Ujazd, Concordia 
Piotrków Tryb.  Zawodnicy trenera Łukasza Topol-
skiego wywalczyli I miejsce na podium zostawiając za 
sobą Unię Sulmierzyce oraz drugą drużynę Widzewa 
Łódź. Drugi zespół prowadzony przez trenera Rado-
sława Pęciaka zajął X lokatę.
Wyniki spotkań finałowych:
o 9 miejsce: Orlik Ujazd - Astoria Szczerców II 2:0
o 7 miejsce: Concordia Piotrków Tryb. - Widziew 
Łódź I 0:7
o 5 miejsce: MKS 2000 Tuszyn - ARPiT Koluszki 2:1
o 3 miejsce: Widzew łódź II - Skalnik Sulejów 1:1 kar-
ne 2:1
o 1 miejsce: Astoria Szczerców I - Unia Sulmierzyce 
0:0 karne 2:1
Najlepszym strzelcem turnieju został Bartosz Sko-
rzycki (ARPiT Koluszki), najlepszym bramkarzem 
wybrany został Hubert Zawadzki (Unia Sulmierzy-
ce), a najlepszym zawodnikiem - Maciej Szcześniak 
(Astoria Szczerców).
Skład zwycięskiej Astorii: Mateusz Siciarz, Kacper 
Dydoń, Angelika Gruszczyńska, Mateusz Trzciński, 
Maciej Szcześniak, Jan Soboń, Amelia Rutkowska, Fi-

lip Beśka, Igor Uciński. Trener - Łukasz Topolski. Na 
zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali  
z rąk p. Doroty Włodarczyk – Przewodniczącej Ko-
misji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pamiątko-
we medale, a każda drużyna dostała puchar i dyplom. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Fun-
datorami nagród byli: LKS Astoria Szczerców, firma 
IM-BUD z Traktu Puszczańskiego, ROL-BUD ze 
Szczercowa, SOFTEX z Ruśca i firma DHR Kontakt 
z Bełchatowa. Podziękowania od organizatora (LKS 
Astoria – Łukasz Topolski) dla: Edyty Trzcińskiej, 
Agnieszki Szcześniak, Moniki Soboń, Zbigniewa 
Dydonia, Piotra Domańskiego, Krzysztofa Krasonia  
i Karoliny Trzcińskiej.
     Łukasz Topolski
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TERMINARZ ROZGRYWEK. MECZE W SZCZERCOWIE. 
Astoria Szczerców

IV LIGA
28-03-15r. godz. 15:00 Astoria Szczerców – Włókniarz Zelów
08-04-15r. godz. 15:30 Astoria Szczerców – LKS Rosanów
18-04-15r. godz. 16:00 Astoria Szczerców – Zjednoczeni Stryków
02-05-15r. godz. 16:00 Astoria Szczerców – Zawisza Rzgów
16-05-15r. godz. 17:00 Astoria Szczerców – Włókniarz Moszczenica
30-05-15r. godz. 17:00 Astoria Szczerców – Mechanik Radomsko
06-06-15r. godz. 17:00 Astoria Szczerców – GKS II Bełchatów
20-06-15r. godz. 17:00 Astoria Szczerców – Pilica Przedbórz

KLASA A
29-03-15r. godz. 15:00 Astoria II Szczerców – LKS Wola Krzysztoporska
19-04-15r. godz. 16:00 Astoria II Szczerców – Motor Bujniczki
02-05-15r. godz. 16:00 Astoria II Szczerców – Zapał Krzętów
24-05-15r. godz. 17:00 Astoria II Szczerców – LUKS Gomunice
07-06-15r. godz. 11:00 Astoria II Szczerców – Grabka Grabica

KLASA A1, A2 JUNIOR – rocznik 1996 i młodsi
11-04-15r. godz. 15:00 Astoria Szczerców – Zjednoczeni Bełchatów
26-04-15r. godz. 15:30 Astoria Szczerców – Świt Kamieńsk
10-05-15r. godz. 16:00 Astoria Szczerców – KS Paradyż
23-05-15r. godz. 13:30 Astoria Szczerców – GUKS Gorzkowice

KLASA B2 JUNIOR MŁODSZY – rocznik 1999 i młodsi
18-04-15r. godz. 11:00 Astoria Szczerców – Włókniarz Zelów
02-05-15r. godz. 11:00 Astoria Szczerców – Grocholice Bełchatów
16-05-15r. godz. 11:00 Astoria Szczerców – Pamapol-Hetman Rusiec

KLASA D1 MŁODZIK – rocznik 2002 i młodsi
02-04-15r. godz. 16:00 Astoria Szczerców – Mechanik Radomsko
19-04-15r. godz. 12:00 Astoria Szczerców – Piotrcovia I Piotrków Tryb.
03-05-15r. godz. 11:00 Astoria Szczerców – Szóstka Radomsko
24-05-15r. godz. 12:00 Astoria Szczerców – Piotrcovia II Piotrków Tryb.
06-06-15r. godz. 13:00 Astoria Szczerców – GKS I Bełchatów

TERMINARZ ROZGRYWEK. MECZE W CHABIELICACH. 

Błękitni Chabielice 

KLASA B
22-03-15r. godz. 15:00 Błękitni Chabielice – Sport Bąkowa Góra
12-04-15r. godz. 16:00 Błękitni Chabielice – LKS Dobryszyce
26-04-15r. godz. 16:00 Błękitni Chabielice – ESPN Bełchatów
10-05-15r. godz. 16:00 Błękitni Chabielice – Victoria Woźniki
24-05-15r. godz. 16:00 Błękitni Chabielice – Ruch 1951 Chrzanowice
31-05-15r. godz. 15:00 Błękitni Chabielice – Grocholice Bełchatów


