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Gmina Szczerców dziękuje za plony i rolniczy trud

Nowy rok szkolny - Gmina Szczerców gotowa na reformę edukacji
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Za palenie śmieci w piecu grozi kara nawet do 5 tys. zł. Spalanie odpadów jest wykroczeniem niezależnie od tego, czy 
są one spalane w kominku, piecu, czy też na zewnątrz, na terytorium prywatnej posesji - informuje adwokat Karolina  
Pawlikowska.

Przeczytaj, nieznajomość prawa szkodzi!
Nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy 
to właściciele domów jednorodzin-
nych wykorzystują śmieci do ogrze-
wania swojego domu. Konsekwencją 
tego jest emisja do środowiska trują-
cych pyłów i gazów, które są wdycha-
ne przez ludzi i zwierzęta, a dodatko-
wo osiadają na pobliskich roślinach  
i glebie, przez co wracają do nas m.in. 
w warzywach spożywanych z własne-
go, przydomowego ogródka. Ponad-
to dym i wydobywające się z komina 
zanieczyszczenia mogą być uciążliwe 
dla sąsiadów, którzy po zauważeniu 
nieprzyjemnej woni i specyficznego  
koloru dymu, mogą poinformować 
straż gminną lub policję. 

Funkcjonariusze mają prawo wejść na 
prywatną posesję i skontrolować, ja-
kie materiały są używane do palenia 
w piecu. Uprawnieni funkcjonariusze 
mogą: wejść do domu w godzinach od 
6 do 22 oraz przeprowadzić badania 
specjalnym sprzętem w celu ustalenia, 
jakie materiały palone są w piecu.
Również Wójt może upoważnić urzęd-
nika Gminy do przeprowadzenia 
kontroli spalanych przez mieszkańca 
tworzyw i odpadów. Kontroler może 
żądać informacji, okazania właściwych 
dokumentów, przeprowadzić badania 
lub niezbędne czynności, do ustalenia 
których został upoważniony. Kontro-
lerzy mogą również wzywać i przesłu-
chiwać osoby w celu ustalenia stanu 
faktycznego sprawy.
Pamiętajmy, w piecu zakazuje się pale-
nia między innymi:

● plastikowych butelek, pojemników  
i toreb,
● zużytych opon,
● odpadów z gumy i sztucznej skóry,
● przedmiotów z tworzyw sztucznych,
● elementów drewnianych pokrytych 
lakierem,
● opakowań po rozpuszczalnikach, 
środkach ochrony roślin, farbach  
i lakierach,
● papieru bielonego związkami chloru 
z nadrukiem farb kolorowych.

Mandat za palenie śmieci w piecu 
może kosztować nawet 500 zł. 
Odmowa jego przyjęcia grozi skie-
rowaniem sprawy do sądu, a wtedy 
kara z reguły jest znacznie wyższa. 
Ten, kto nie zgodzi się na sankcję na-
łożoną przez policjanta lub strażnika 

gminnego, ryzykuje, że spędzi 30 dni 
w areszcie lub zapłaci grzywnę nawet 
do 5 tys. zł. Obwiniony, który przegra 
sprawę, uiści także koszty postępo-
wania sądowego. Chyba, że w toku 
postępowania udowodni, iż spalał  
w piecu jedynie dozwolone materiały.
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Miliony pozyskanych dotacji, kilometry nowych dróg i lepsza jakość życia dzięki gminnej kanalizacji – z Wójtem  
Krzysztofem Kamieniakiem rozmawiamy o pracowitej jesieni w Gminie Szczerców.

Jesień? Nam w inwestycjach nie przeszkadza!
Redakcja: Za nami wakacje i towa-
rzyszące im uroczystości dożynkowe, 
Szczerców świętował też II Dni Gmi-
ny. Czy mieszkańcy Gminy skorzystali  
z okazji do wspólnej zabawy?

Krzysztof Kamieniak: Tak, frekwencja 
była znakomita. Co więcej, z opinii nie 
tylko mieszkańców, ale i odwiedzają-
cych nas osób wynika, że tak udanych 
imprez do tej pory w Gminie Szczerców 
nie było. Chciałbym też podkreślić i za-
razem podziękować za atmosferę, jaką 
udało się uzyskać. I co najważniejsze, 
spośród 23 sołectw przygotowano  
aż 17 wieńców dożynkowych!

Red.: A każdy z nich zasługiwał na 
uznanie i podziw. Dożynki jednak już 
za nami, po wakacjach zostało tylko 
wspomnienie – teraz wracamy do pra-
cy. Co dzieje się w sferze gminnych 
inwestycji?

K.K.: Rzeczywiście, jesień będzie dla 
nas okresem wzmożonej aktywności 
– remontujemy przecież drogi, zakła-
damy kanalizacje, prowadzimy także 
rozmowy w celu pozyskania jak naj-
większych kwot dotacji, które wspo-
mogą nasze inwestycje.

Red.: O remoncie sieci kanalizacyjnej 
wspominaliśmy już wcześniej – na ja-
kim etapie obecnie są prace?

K.K.: Dobiega końca inwestycja  
w miejscowościach Polowa – Borowa. 
Przypomnę, że wartość tego przedsię-
wzięcia zamyka się kwotą blisko 2,5 
mln złotych. Termin zakończenia prac 
wyznaczyliśmy na 20 października. 
Miesiąc później zakończy się I etap 
budowy kanalizacji w miejscowościach 
Brzezie i Kozłówki. Przypomnę tylko, 
że wydaliśmy na tę inwestycję 885 ty-
sięcy złotych. W Podkluczu również 
rozbudowujemy sieć kanalizacyjną, 
prace na tym odcinku zakończą się  
11 grudnia, a kosztują 1,1 mln złotych. 

Red.: Taka inwestycja w Podkluczu 
była konieczna?

K.K.: To wioska przyległa do Szczerco-
wa. Nie było możliwości zastosowa-
nia tam przydomowych oczyszczalni 
ścieków z powodu uwarunkowań 
geologicznych. Są to niestety tereny 
bardzo niskie i podmokłe, więc kana-
lizacja systemowa jest tam najlepszym 
rozwiązaniem, co zresztą spotkało się  
z bardzo pozytywnym przyjęciem 
wśród mieszkańców. Dodam jeszcze, 
kończąc temat inwestycji kanaliza-
cyjnych, że podpisaliśmy już umowę  
z wykonawcą kanalizacji w sołectwach 
Stanisławów Pierwszy i Drugi. Po 
przetargu wartość tego zadania opie-
wa na kwotę około 7,3 mln złotych. 

Red.: Jak wygląda harmonogram prac?

K.K.: Termin wykonania to wrzesień 
przyszłego roku, ale rozpoczęcie za-
dania nastąpi jednak jeszcze w 2017 

roku. Inwestor chce jak najszybciej 
przystąpić do pracy, więc o ile pogoda 
nie spłata figla, to sporo powinno udać 
się w ciągu następnych tygodni zro-
bić. A do końca listopada realizować 
będziemy projekt wykonywania przy-
łączy kanalizacyjnych w miejscowo-
ściach Polowa – Borowa. To zadanie 
prowadzimy we współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Część środków na ten cel pochodzi 
właśnie z Funduszu, część z budżetu 
Gminy, a część od mieszkańców. 

Red.: Przy okazji Podklucza wspomniał 
Pan o przydomowych oczyszczalniach 
– jak wygląda zainteresowanie tym te-
matem?

K.K.: Bardzo dobrze, program bu-
dowy POŚ realizowany jest u nas od 
pewnego czasu i cieszy się dużą po-
pularnością. W tym roku wykonaliśmy  
39 takich oczyszczalni, jesteśmy świe-
żo po ich odbiorze. Oczywiście, pro-
gram ten będzie kontynuowany w ko-
lejnych latach.

Red.: Przejdźmy do tego, co widać 
chyba w każdej miejscowości – re-
monty dróg…

K.K.: Odebrana została droga przez 
miejscowość Zbyszek. Wartość tej in-
westycji to 526 tysięcy złotych, z cze-
go udało nam się pozyskać 60 tysięcy 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Odebrano również i oddano do 
użytku drogę w miejscowości Dubie. 
Wartość tej inwestycji to z kolei 380 
tysięcy złotych. W Załużu wyremon-
towaliśmy niewielki odcinek, prace 
zamknęły się w kwocie ok. 30 tys. zł. 
Kilometr nowej drogi powstał w Żab-
czance, co pochłonęło 400 tys. zł,  
a w Szczercowie, na ul. Kącik położy-
liśmy kostkę brukową – tu prace kosz-
towały 145 tysięcy. 
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Red.: Te drogi zostały już wykonane,  
a co w planach?

K.K.: We wrześniu podpisaliśmy umo-
wę na wykonanie kolejnych dróg,  
a konkretnie w miejscowości Zagadki, 
Podklucze, Leśniaki, Kozłówki i Tatar,  
a w Szczercowie będzie to ulica Pia-
skowa. Łączny koszt tych prac to 
niemal 2.630.000 zł, a termin zakoń-
czenia prac ustaliliśmy z wykonawcą  
z Bełchatowa na 30 listopada bieżą-
cego roku. Jeśli pogoda pozwoli, nie 
będzie konieczności przesuwania ter-
minu, ale tu jesteśmy już zależni od 
aury. A skoro jesteśmy przy planach, to 
wspomnę jeszcze o naszych przygoto-
waniach do przetargu na budowę dro-
gi przez Chabielice. Wartość tej inwe-
stycji to 2,5 mln złotych, z terminem 
wykonania do końca września przy-
szłego roku. A jeszcze w tym miesiącu 
Gmina ogłosi przetarg na wykonanie 
deptaka wzdłuż Widawki. Taki ciąg 
pieszy powstanie na odcinku między 
nowym mostem a starym mostem nad 
Widawką, a dalej łącznik do budynku 
byłego Gimnazjum. 

Red.: Jak to wygląda kosztorysowo?

K.K.: Termin wykonania to wrzesień 
przyszłego roku, a koszt prac oszaco-
wano na 3 mln złotych.

Red.: Informowaliśmy wcześniej  
o szybkim tempie prac przy budynku 
przeznaczonym na rehabilitację. Mamy 

dobre wiadomości dla mieszkańców?

K.K.: Jak najbardziej! Pod koniec 
września wykonawca złożył pismo  
z prośbą o odbiór inwestycji, budynek 
jest już gotowy. Obecnie dopinamy 
formalności związane z obowiązko-
wym odbiorem budynku przez Sa-
nepid, Straż Pożarną, PINB. Jak tylko 
uzyskany pozwolenie na użytkowanie 
budynku, to niezwłocznie uruchomi-
my rehabilitację, zgodnie z obietnicą 
złożoną mieszkańcom. Natomiast na 
informacje, ilu będzie rehabilitantów, 
jak całość będzie funkcjonowała, jest 
jeszcze za wcześnie – te tematy są  
w fazie konsultacji. 

Red.: Ile środków uzyskała Gmina na 
tę inwestycję?

K.K.: Tu akurat około 1,5 mln złotych. 
Chciałbym podkreślić, że wiele prowa-

dzonych przez Gminę inwestycji odby-
wa się przy udziale współfinansowania 
z zewnątrz. Na przykład odebraliśmy 
niedawno instalację fotowoltaiczną na 
budynku hydroforni w Chabielicach. 
Przy okazji dokonano tam remontu 
cieknącego dachu. Prace kosztowały 
320 tysięcy, ale 140 tysięcy pozyska-
liśmy z WFOŚiGW z Łodzi. 

Red.: Ile osób skorzystało z dofinan-
sowania wymiany źródeł ciepła? Czy 
ten program cieszy się takim samym 
zainteresowaniem jak przydomowe 
oczyszczalnie?

K.K.: Tak, tu też mamy duży odzew ze 
strony mieszkańców. Przypomnę, Pro-
gram Polepszenia Jakości Powietrza 
finansowany jest w całości z budżetu 
Gminy. Zakłada dofinansowanie wy-
miany starych pieców na nowe, eko-
logiczne rozwiązania do wysokości 
aż 80% inwestycji, nie więcej jednak 
niż 8 tysięcy złotych. W tym roku do 
programu przystąpiły 162 gospo-
darstwa domowe. 75 osób wymie-
niło piec na ekogroszek V generacji, 
69 osób zainstalowało fotowoltaikę, 
pomy ciepła wybrało 13 osób, na ko-
lektory słoneczne zdecydowało się  
5 osób. Program będzie kontynuowany,  
w przyszłym roku  zabezpieczymy  
w budżecie na ten cel milion złotych.

Red.: Warto podkreślić, że nawet jeśli 
nie wszyscy wezmą w nim udział, to  
i tak skorzysta na tym większość 
mieszkańców Gminy Szczerców.

K.K.: Oczywiście, to przecież program 
poprawy powietrza, którym oddycha-
my – im więcej osób wymieni swoje 
piece na przyjazne środowisku, tym 
czystszym powietrzem będziemy od-
dychać, a taki jest główny cel tego 
działania! Wspomnę tu jeszcze przy 
okazji, że nasz wniosek  złożony na 
montaż kolektorów słonecznych 
dla mieszkańców gminy zajął drugą 
pozycję spośród wszystkich osiem-
dziesięciu zgłoszonych do konkursu  
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 
Świadczy to o tym, że przygotowali-
śmy się do tego działania naprawdę 
znakomicie.  Wartość tego projektu to 
ponad 6 mln zł, a dotacji otrzymamy 
około  4,2 mln.  Realizacja obejmie 499 
instalacji solarnych u osób fizycznych  
i montaż jednej pompy ciepła w gmin-
nej świetlicy – to wszystko wykonane 
będzie w roku 2018. 

Red.: Panie Wójcie, ruszył nowy rok 
szkolny. Jak przebiegało wprowadze-
nie reformy w gminnych placówkach 
oświatowych?

K.K.: Reforma rzeczywiście nie omi-
nęła Gminy Szczerców, mieliśmy roz-
maite propozycje i sugestie ze strony 
różnych środowisk, jak to wszystko 
zorganizować. Podjęliśmy w moim 
przekonaniu słuszną decyzję o utwo-
rzeniu szkoły podstawowej w dwóch 
budynkach w Szczercowie. W trakcie 
wygaszania jest gimnazjum. Przysto-
sowanie naszej sieci szkół do wyma-
gań reformy kosztowało nas sporo 
pracy i środków, ale doprowadziliśmy 
do tego, ze wszystko działa spraw-
nie. Nikt z nauczycieli nie stracił pra-
cy, zlikwidowaliśmy dwuzmianowość, 
wygląda na to, że nie potwierdziły się 
obawy niektórych środowisk. A całe-
mu środowisku z okazji przypadające-
go na 14 października Dnia Edukacji 
Narodowej składam najlepsze życze-
nia.

Red.: To ja wspomnę przy okazji  
o życzeniu środowiska kibicowskiego. 
Astoria gromadzi na meczach sporo 
widzów – dałoby się jakoś poprawić 
warunki na stadionie? Deszcz odbiera 
całą radość z kibicowania…

K.K.: Rzeczywiście, obserwuję na bie-
żąco postępy naszych sportowców  
i jestem świadom oczekiwań kibiców. 
Dlatego jako wójt, wraz z Radą Gminy, 
stoimy na stanowisku, że trzeba po-
prawić infrastrukturę pod kątem wy-
gody kibiców. Przygotowujemy teraz 
dokumentację, bo w planach jest wy-
miana drewnianych ławeczek na pla-
stikowe siedziska, a przede wszystkim 
zadaszenie trybuny. Standard naszego 
stadionu podniesie się już niebawem. 
A skoro jesteśmy przy piłce nożnej, to 
chciałbym złożyć serdeczne gratulacje 
Natalii Labryszewskiej, naszej utalen-
towanej bramkarce. Życzę Natalii, by 
jej przygoda z reprezentacją narodo-
wą trwała jeszcze długie lata, od piłki 
młodzieżowej po seniorską!

Red.: Czyli teraz składamy gratulacje 
Natalii i życzymy dalszych sukcesów, 
a w grudniu widzimy się na Jarmarku 
Chabielickim?

K.K.: Serdecznie zapraszam już 9 grud-
nia do Chabielic wszystkich mieszkań-
ców. Nie zabraknie tam niespodzia-
nek, nie chciałbym jednak zdradzać 
zbyt wiele. Na pewno będą goście 
spoza Gminy Szczerców, zaprezentują 
się rozmaite stowarzyszenia, będzie 
można skosztować wiele regional-
nych potraw. Zdradzę tylko, że pokaz 
umiejętności kulinarnych zaprezentuje 
prawdziwy mistrz kuchni.

Red.: A zatem do zobaczenia, a teraz 
dziękujemy za rozmowę.

Droga w miejscowości Żabczanka Droga w miejscowości Zbyszek

Nowy budynek rehabilitacji

28 września w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło 
się spotkanie "60+ bezpieczni w ruchu 
drogowym", którego organizatorem 
były: Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Ministerstwo In-
frastruktury i Budownictwa oraz Po-
wiatowa Komenda Policji w Bełchato-
wie. 

Seniorzy bez-
pieczni w ruchu 
drogowym

Dla szczercowskich seniorów przygo-
towane zostały wykłady na temat za-
chowania na drodze, bezpieczeństwa 
własnego i innych osób biorących 
udział w ruchu drogowym czy zasto-
sowania elementów odblaskowych. 
Wykładowcami byli przedstawiciele 
instytucji, które zorganizowały wyda-
rzenie. 
Mieszkańcy naszej Gminy wskazali 
miejsca i drogi, które ich zdaniem są 
niebezpieczne po zmroku. Uczestnicy 
spotkania pytali między innymi o to, 
czy rowerzyści mogą korzystać z chod-
ników dla pieszych oraz co powinien 
posiadać prawidłowo wyposażony ro-
wer. Na wszystkie pytania wyczerpu-
jących informacji udzielał komendant 
Marcin Kucner.
Akcja "60+ Bezpieczni w ruchu dro-
gowym" jest kolejną inicjatywą, po 
naszej lokalnej akcji "Z Gminą Szczer-
ców Bezpiecznie", której zadaniem jest 
edukowanie i wyposażanie mieszkań-
ców naszej Gminy w elementy odbla-
skowe (opaski, kamizelki), mogące ura-
tować życie.
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Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczercowie wygrała Aleksandra Siciarz i to ona zarzą-
dza teraz największą placówką dydaktyczną w naszej Gminie. Nowa dyrektor nie jest w szkole postacią nieznaną –  
Aleksandra Siciarz blisko rok prowadziła już tę placówkę w zastępstwie Agnieszki Grabowskiej, przebywającej  
na urlopie dla poratowania zdrowia. Przez 25 lat była też czynnym nauczycielem. Potrzeby uczniów, nauczycieli i samej 
szkoły zna więc od podszewki.

Szkoła godna XXI wieku
Redakcja: Gratulujemy zwycięstwa 
w konkursie. To chyba oczywiste, ale 
zapytamy – Pani najwyraźniej dobrze 
czuje się w tym miejscu?

Aleksandra Siciarz: Z naszą szkołą łą-
czy mnie szczególna więź. Nie tylko 
ćwierć wieku uczyłam tu uczniów, ale 
wcześniej sama byłam uczennicą. To 
sprawia, że jestem wyczulona na po-
trzeby ucznia, na głos dzieci i ich ro-
dziców. Ale także przekłada się to na 
świadomość potrzeb samej placówki, 
pracującego tu grona pedagogiczne-
go czy personelu uzupełniającego.  
Z jednej strony, jako dyrektor zarzą-
dzam całością, ale zarazem, jako były 
nauczyciel, czuję się odpowiedzialna 
za atmosferę, poziom nauczania, osią-
gane wyniki. Ta granica między byciem 
administratorem a pedagogiem jest 
płynna.

Red.: Ten rok jest wyjątkowy dla szkół, 
w życie weszła reforma oświaty –  
w Szczercowie były z nową rzeczywi-
stością problemy?

A.S.: Było przede wszystkim więcej 
pracy, żeby dostosować się do wymo-
gów reformy. Nie skorzystałam w tym 
roku z przerwy wakacyjnej, bo czułam 
się odpowiedzialna za przygotowa-
nie szkoły do nowego roku szkolnego  
i nowych zasad. Miałam na szczęście 
pomoc ze strony Gminy – organ pro-
wadzący pomagał we wszystkim i zdą-
żyliśmy na czas. 

Red.: Na czym polegały problemy ze 
startem reformy w tym konkretnym 
przypadku?

A.S.: Naszej szkole dała się ona we 
znaki, chociażby z tego powodu, że 
powolne wygaszanie klas gimnazjal-
nych i przeznaczanie budynku Gimna-

zjum dla młodszych dzieci wymusiło 
wiele koniecznych przystosowań. Mu-
sieliśmy dostosować pomieszczenia 
do potrzeb mniejszych dzieci. Powo-
łaliśmy do życia tzw. dział zerówkowy,  
w którym znalazło swoje miejsce aż 
pięć klas zerówkowych. 

Red.: Najmłodsi mają doskonałe wa-
runki do rozwoju, ale wcześniej trzeba 
było to wszystko przygotować…

A.S.: Wszystkie pomieszczenia wyma-
gały dostosowania, sanitariaty rów-
nież. Przygotowaliśmy osobne wejście, 
a nawet pokusiliśmy się o stworzenie 
nowego parkingu obok placu zabaw 
tak, aby ten przed budynkiem GOPS-
-u służył rodzicom, którzy przywożą 
małe dzieci do zerówek. Przenieśli-
śmy jadalnię w inne miejsce, nowy 
pokój zyskali też nauczyciele. Proszę 
też pamiętać, że wszystkie te zmiany 
wymagały pozyskania szeregu zgód  
i pozwoleń, bo przecież nie chodzi wy-
łącznie o wygodę i funkcjonalność, ale 
przede wszystkim o bezpieczeństwo. 

To był cały szereg prac adaptacyjnych, 
ale dzięki nim mogłam bez stresu cze-
kać na pierwszy dzwonek w tym roku 
szkolnym.

Red.: A co zmieniło się w samym funk-
cjonowaniu placówki?

A.S.: Zlikwidowaliśmy dwuzmiano-
wość. Bardzo zależało na tym ro-
dzicom, walczyli o to od dawna i od 
tego roku wszyscy uczniowie uczą się  
w systemie jednozmianowym. Drugim 
równie dużym sukcesem jest likwida-
cja konieczności oczekiwania przez 
maluchy na odwozy. Do tej pory młod-
si musieli czekać na zakończenie zajęć 
przez starsze klasy – teraz przewozy 
ruszają cztery razy, po 5, 6, 7 i 8 godzi-
nie lekcyjnej.

Red.: Przy okazji w ten spo-
sób pozbyliście się państwo pro-
blemu z tłokiem na świetlicy. 

A.S.: Dokładnie, ruch rozładował się  
w bardzo płynny sposób. Ale chcia-

łabym wspomnieć o jeszcze jednym 
ważnym aspekcie wprowadzenia re-
formy. Nie było w naszej Gminie zwol-
nień nauczycieli. 

Red.: Wiele osób właśnie tego się oba-
wiało i podnosiło ten zarzut w dyskusji 
publicznej. Nikt jednak pracy nie stra-
cił?

A.S.: Rzeczywiście – nikt pracy w na-
szych szkołach nie stracił. A teraz sku-
piamy się na integracji dwóch obiek-
tów, bo przecież to dla nas wszystkich 
zupełnie nowa sytuacja. Mamy na 
przykład w tej chwili dwóch patronów 
i tak już zostanie – nie zrezygnujemy 
przecież, po opuszczeniu Gimnazjum 
przez ostatni rocznik, z pamięci o na-
szym patronie Janie Pawle II. 

Red.: Co zaplanowała Pani na najbliż-
szą przyszłość?

A.S.: Zrobię wszystko, byśmy mogli 
funkcjonować jako Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego. Czeka nas zatem 
remont sali gimnastycznej w szkole 
przy Łaskiej 8. To sala starego typu, 
konieczna jest wymiana okien, podłóg. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców chcę też uczynić ze 
szkolnego placu zabaw strefę otwar-
tą, ogólnodostępną. Aby tak się sta-
ło, stworzymy dodatkowe wejście na 
obiekt i uzupełnimy ogrodzenie placu 
zabaw. 

Red.: W imieniu wszystkich zaintere-
sowanych zapytam: kiedy?

A.S.: Naprawdę w niedalekiej przy-
szłości. W zasadzie wszystko jest już 
przygotowane do tej modernizacji, 
ruszymy z końcowymi pracami lada 
moment. A zaczęliśmy od wymiany 
nawierzchni na podłoże tartanowe, 
poprawi ona bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Red.: Rozmawiamy w przededniu na-
uczycielskiego święta; czego życzyć 
szkolnej społeczności?

A.S.: Chciałabym, żeby nasza szkoła 
była szkołą godną XXI wieku.

Red.: Z tym nie będzie problemu, je-
steśmy o to spokojni. Dziękujemy za 
rozmowę.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje  
o możliwości ubiegania się o uzyskanie pomocy w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole.

Zgłoś się po pomoc do GOPSu
Gmina Szczerców od roku 2005 co-
rocznie aplikuje do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego o przyznanie dotacji 
na dofinansowanie realizacji tego za-
dania własnego Gminy o charakterze 
obowiązkowym. 

- Wsparcie finansowe Gmin w zakresie 
dożywiania zapewnia wieloletni program 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
na lata 2014-2020 – wyjaśnia Wójt 
Krzysztof Kamieniak - W roku bieżą-
cym dotacja z budżetu państwa na ten 
cel dla Gminy Szczerców, zgodnie z pod-
pisaną umową, wynosi ponad 63 tysiące 
złotych.
Z kolei Gmina zapewnia 40% całkowi-
tego kosztu realizacji zadania. Powyż-
sze środki mogą zostać przeznaczone 
na posiłki lub zasiłki celowe na zakup 
żywności. 

Przypominamy - każda rodzina może 
skorzystać z pomocy w ramach pro-
gramu, jeżeli spełnia warunki otrzy-
mania pomocy wskazane w ustawie 

o pomocy społecznej, a jej dochód  
z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku nie przekroczy 150% kryte-
rium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 w/w ustawy tj. kwoty 
771,00 zł netto. 
- Pomoc przyznawana jest po przepro-
wadzeniu rodzinnego wywiadu środo-
wiskowego, w którym ustalana jest sy-
tuacja osobista, rodzinna, dochodowa  

i majątkowa osób lub rodzin, które zło-
żyły wniosek o udzielenie pomocy – tłu-
maczy Anna Krawczyńska, dyrektor 
GOPS w Szczercowie.

W ramach programu "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" z pomocy  
w formie opłacenia posiłków w szkole 
w ubiegłym półroczu skorzystało 84 
dzieci z 50 rodzin.
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Po rocznej przerwie, jaka przysługuje nauczycielom dla poratowania zdrowia, do czynnej pracy zawodowej powróciła 
Agnieszka Grabowska. 1 września objęła stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szczercowie. Z nową 
dyrektor rozmawiamy o planach rozwoju nadzorowanej przez nią placówki. 

To jest dobre przedszkole, a będzie jeszcze lepsze!
Redakcja: Pani nowe miejsce pracy nie 
jest przypadkowe, oświatą zajmuje się 
Pani przecież od wielu lat.

Agnieszka Grabowska: Dokładnie od 
30-tu. W 2010 roku, kiedy powstawa-
ło czterooddziałowe przedszkole sa-
morządowe i przenoszono je z Domu 
Parafialnego, współuczestniczyłam 
w jego organizowaniu. Ale wówczas 
byłam dyrektorem zespołu szkolno-
-przedszkolnego i to właśnie szkoła 
pochłaniała większą część mojej ener-
gii. 

Red.: Tych dwóch miejsc chyba nie da 
się porównać, ale jedno w pracy dy-
rektora z pewnością się nie zmienia – 
to dążenie do realizacji zamierzonych 
celów. Jakie postawiła sobie nowa dy-
rektor przedszkola?

A.G.: Rzeczywiście, teraz skupiam 
się na jak najlepszym funkcjonowa-
niu placówki przedszkolnej; pracy nie 
jest wcale mniej, ale jest spokojniej. 
Chciałabym w jak największym stop-
niu zadbać o bezpieczeństwo dzieci 
oraz żeby nie spędzały tu czasu jak  
w przechowalni. Moim celem jest 
uczynienie z przedszkola samorządo-
wego takiego miejsca, które w twórczy 
sposób rozwijać będzie dzieci już od 
najmłodszych lat. Dotyczy to wszyst-
kich dzieci, zarówno tych z rozmaity-
mi deficytami, jak i tych, które mają 
ponadprzeciętne zdolności – wszyscy 
muszą znaleźć tu miejsce dla siebie, 
tak by mogły się spokojnie rozwijać.

Red.: Da się to pogodzić?

A.G.: Zdecydowanie, tym bardziej, że 
mam świetnie wykształconą w tym 
kierunku kadrę i nadal chcemy się 
doskonalić. Znaczna grupa ma już za 
sobą studia podyplomowe z zakresu 
terapii pedagogicznej, mamy też zna-
komitą panią logopedę z przygotowa-

niem neurologopedycznym, mogącą 
pracować z dziećmi wymagającymi 
kształcenia specjalnego. 

Red.: Dobra kadra to połowa sukcesu?

A.G.: Dobrze wykwalifikowana kadra 
to podstawa. Osoby, które wiedzą po 
co tu są, starające się o efekty w swo-
jej pracy i potrafiące rozwinąć skrzy-
dła. A jeśli nikt im tych skrzydeł nie 
będzie przycinał, to skutek naprawdę 
będzie dobry.

Red.: Co jeszcze wpisałaby Pani po 
stronie rzeczy do zrobienia w kolej-
nych miesiącach?

A.G.: Zastanawiamy się nad wprowa-
dzeniem metody Tomatisa, która za-
kłada trening uwagi słuchowej.

Red.: Na czym konkretnie polega ta 
metoda?

A.G.: Tomatis był otolaryngologiem  
i prowadził badania zależności między 
słuchem, głosem, mową i językiem  
a ich wpływem na jakość życia człowie-
ka. Wprowadził rozróżnienie między 
słyszeniem a słuchaniem.  W skrócie 
można powiedzieć, że korzystając z me-
tody Tomatisa możemy lepiej kształto-
wać u dzieci umiejętność aktywnego,  
a przede wszystkim świadomego słu-
chania. A to wpływa korzystnie na 
rozwój i poprawia funkcjonowanie 
dziecka w wielu sferach życia. Ponad-
to chciałabym, żeby nasze przedszkole 
było miejscem otwartym na pomysły.

Red.: Jak to wygląda w tej chwili?

A.G.: Powiedziałabym, że modelowo. 
Mamy pomysły, dyskutujemy o nich, 
współpracujemy z innymi jednostka-
mi. Ściągamy do nas różne projekty, 
zarówno wojewódzkie jak i ogólnopol-
skie. W ubiegłym roku było to czyta-
nie, w tym roku również czytamy dzie-
ciom, współdziałamy w tym kierunku 
ze szczercowskim liceum. 

Red.: Zgodnie z zasadą „każdy pomysł 
jest dobry”?

A.G.: Tak, trzeba go tylko odpowied-
nio rozwinąć lub przystosować do 
naszych warunków. Dzieci mogą prze-
cież chłonąć wiedzę w rozmaity spo-
sób. Przychodząc tu znałam już kadrę 
pedagogiczną i pracowników obsługi; 
teraz mogę temu miejscu poświęcić 
całą uwagę i wydobyć z ludzi, którzy 
tutaj pracują to, co jest w nich naj-
lepsze. To jest początek, podstawa.  
A później to już tylko inwencja, roz-
wój! To jest dobre przedszkole, a bę-
dzie jeszcze lepsze!

Red.: Dziękujemy za rozmowę.

Radni uchwalili
XXXIII sesja Rady Gminy Szczerców odbyła się 11 sierpnia br. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Szczerców na 2017 rok. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody 61.362.704,92 zł, wydatki 68.337.433,77 zł. 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.974.728,85 zł, który zostanie sfinanso-
wany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 435.513,32 zł oraz nadwyżką  
z lat ubiegłych w wysokości 5.676.994,44 zł i wolnymi środkami w wysokości 862.221,09 zł.

Ponadto radni udzielili dotację z budżetu Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżącą konserwację rowów na terenie 
Gminy Szczerców. W dalszej części sesji radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 344/14 w obrębie Szczercowska Wieś w celu umieszczenia infrastruktury 
technicznej.

31 sierpnia 2017 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Szczerców. Na wstępie radni przyjęli rezygnację ze składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczerców radnej Barbary Szczepanik. Rezygnacja była podyktowana powołaniem radnej 
na Przewodniczącą Rady Gminy Szczerców. 

W dalszej części sesja została zdominowana przez sprawy oświatowe. W związku z uchwałą Nr XXVIII/320/17 Rady 
Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 
2019r., Rada Gminy Szczerców postanowiła, że majątek pozostający w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, zostaje z dniem włączenia do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczer-
cowie, ul. Łaska 8, przekazany na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej w Szczercowie. Należności i zobowią-
zania Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, z dniem włączenia do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa  
Baranowicza w Szczercowie, przejmuje ta Szkoła.

Rada Gminy Szczerców zapewniła również wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców. Jednostkami organizacyjnymi obsługi-
wanymi są: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, Przedszkole Samorządowe w Szczercowie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, Szkoła Podstawowa w Chabielicach, Szkoła Podstawowa w Osinach, 
Szkoła Podstawowa w Lubcu. Radni zdecydowali ponadto o przekształceniu dotychczasowych szkół podstawowych  
z sześcioletnich w ośmioletnie szkoły podstawowe, a Zasadniczą Szkołę Zawodową w Szczercowie w Branżową Szkołę  
I Stopnia w Szczercowie.

Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Szczerców miała miejsce 18 września 2017 roku. Radni kolejny raz dokonali 
zmian w budżecie Gminy Szczerców na 2017r. Budżet Gminy po zmianach wynosi: dochody - 61.605.452,91 zł, wydatki 
- 65.933.990,04 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.328.537,13 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 435.513,32 
zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.030.802,72 zł i wolnymi środkami w wysokości 862.221,09 zł. Radni 
wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu na realizację zadania własnego, inwestycyj-
nego, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600 mb w miejscowości Chabielice wraz  
z budową chodnika i odwodnienia. Pomoc rzeczowa zostanie udzielona ze środków budżetowych Gminy Szczerców  
na rok 2017 w wysokości 645.000,00 zł oraz na rok 2018 w wysokości 2.000.000,00 zł.

W Gminie Szczerców nie zapominamy o tych, którzy ucierpieli podczas niedawnych nawałnic, jakie przetoczyły się nad 
naszym krajem. Dlatego radni udzielili Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie 
skutków tychże nawałnic ze środków budżetu Gminy Szczerców na 2017 rok w wysokości 20.000,00 zł. 
Podjęta została również uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Magdalenowie. Dotacja w wysokości 35.000,00 zł, ma być przeznaczona na wykonanie remontu dachu w budynku 
strażnicy OSP w Magdalenowie, co wpłynie na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdale-
nowie i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach oświatowych Gminy Szczerców oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek.
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19 i 20 sierpnia mieszkańcy Gminy Szczerców świętowali Dni Gminy oraz Święto Plonów. Obie uroczystości odbyły się 
na terenie Wyspy i pobliskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Koncerty gwiazd polskiej estrady, rozmaite pokazy 
oraz stoiska z regionalnymi przysmakami sprawiły, że w imprezach uczestniczyły tłumy mieszkańców Gminy Szczerców 
oraz gości z ościennych miejscowości.

II Dni Gminy Szczerców i Dożynki Gminne
Sobotnie Dni Gminy rozpoczęły się od 
jubileuszu 65-lecia koła Nr 29 Polskie-
go Związku Wędkarskiego w Szczer-
cowie. Następnie na estradzie zapre-
zentowała się utalentowana młodzież 
z terenu Gminy. Przeboje polskiej 
muzyki rozrywkowej zaśpiewali: Na-
talia Stanisławska, Amelia Ziółkowska, 
Jakub Opaliński i Marika Markowiak. 
Publiczność entuzjastycznie przyjęła 
też pokaz, przygotowany przez panie 
trenujące w Fitness & Dance Studio. 
Wygimnastykowane dziewczęta za-
prezentowały ćwiczenia z wykorzysta-
niem trampolin oraz układy Kangoo 
Jumps. Pod tą nazwą kryje się niezwy-
kle widowiskowy taniec na specjal-
nych butach sprężynowych. Tego dnia 
wystąpił również zespół BONEY M 
IMITATION, a gwiazdą wieczoru była 
popularna formacja Piękni i Młodzi. 
Warto wspomnieć, że jedną z imprez 
towarzyszących w tym dniu były Za-
wody Strzeleckie o Puchar Wójta Gmi-
ny Szczerców w konkurencji karabinek 
pneumatyczny (w kategorii młodzieżo-
wej 14-18 lat oraz w kategorii open). 
Wśród pań triumfowały Karolina Pa-
puga (kategoria do lat 18) i Jolanta 

Kozubowicz (kategoria open), wśród 
mężczyzn najcelniejsze oko mieli: Emil 
Kochelski (kategoria do lat 18) i To-
masz Pawlik (kategoria open).
Dzień później, w niedzielę, rolnicy  
z terenu naszej Gminy świętowali Do-
żynki. Gminne Święto Plonów rozpo-
częła uroczysta msza św. w Kościele 
parafialnym w Szczercowie. Następnie 
barwny korowód dożynkowy prze-
szedł na Wyspę, gdzie odbyła się część 

oficjalna uroczystości. Zaproszenie do 
udziału w szczercowskich Dożynkach 
Gminnych przyjęło wielu gości - były 
delegacje rolników z poszczególnych 
sołectw, odwiedzili nas przedstawi-
ciele władz samorządowych gminnych 
i wojewódzkich, duchowieństwo, lo-
kalni przedsiębiorcy i przedstawiciele 
organizacji społecznych. W trakcie 
części oficjalnej uroczystości odbył 
się obrzęd przekazania Gospodarzom 
Dożynek – Wójtowi Gminy Szczerców 
Krzysztofowi Kamieniakowi oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy Szczerców 
Barbarze Szczepanik wieńców dożyn-
kowych, reprezentujących poszczegól-
ne sołectwa z terenu Gminy.
W ceremoniale dożynkowym wzięło 
udział aż siedemnaście delegacji so-
łeckich. Każda z nich wystąpiła z prze-
pięknym wieńcem, nawiązującym do 
symboliki religijnej oraz do polskich 
tradycji ludowych. Starostami tego-
rocznych Dożynek Gminy Szczerców 
byli Sylwia Węglewska i Adam Pająk.
Sylwia Węglewska gospodaruje na 
przejętym od rodziców w roku 2010 
gospodarstwie, położonym w miej-
scowości Kolonia Szczercowska. Go-
spodarstwo specjalizuje się w hodowli 

bydła mlecznego, bydła opasowego  
i cieląt. Produkcja roczna mleka wyno-
si ok. 20 tys. litrów. W gospodarstwie 
prowadzona jest również produkcja 
roślinna zbóż podstawowych, któ-
re wykorzystywane są jako pasza do 
skarmiania zwierząt. Gospodarstwo 
jest zmechanizowane i dostosowane 
do profilu prowadzonej działalności.
Z kolei starosta tegorocznych Doży-
nek Gminnych, Adam Pająk, gospoda-
ruje wraz z rodzicami w gospodarstwie 
o pow. ok. 25,00 ha, w miejscowości 
Trakt Puszczański. Specjalizuje się  
w hodowli bydła opasowego. W go-
spodarstwie prowadzona jest również 
produkcja roślinna, która wykorzysty-
wana jest na własne potrzeby, jako 
pasza do skarmiania zwierząt. Gospo-
darstwo jest zmechanizowane i dosto-
sowane do profilu prowadzonej dzia-
łalności. Gospodarstwo skorzystało  
ze środków unijnych w 2009 roku; zo-
stały one przeznaczone na zakup no-
woczesnego ciągnika rolniczego oraz 
powiększenie parku maszynowego.
Zgodnie z tradycją Starostowie Do-
żynek Gminnych przekazali na ręce 
Wójta Kamieniaka symboliczny chleb 
wypieczony z tegorocznych zbóż. 
Następnie Wójt wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Szczerców i Sta-
rostami Dożynek poczęstowali chle-
bem i miodem gości biorących udział  
w uroczystościach.               
Dożynki były również okazją do na-
grodzenia wyróżniających się rolni-
ków. Nagrody Wójta Gminy Szczerców 
otrzymali: Państwo Agnieszka i Wal-
demar Kurzyńscy z miejscowości Sta-

nisławów Drugi oraz  Teresa i Krzysz-
tof Marciniakowie z Magdalenowa. 
Podczas uroczystości dożynkowych 
Medalem „Zwycięska Nike” przyzna-
nym przez Zarząd Główny Związku 
Inwalidów Wojennych RP w Warsza-
wie uhonorowany został także Wójt 
Krzysztof Kamieniak.
W dożynkowym święcie uczestniczy-
ły tłumy, na które czekała moc atrak-
cji. Na scenie koncertowała Orkiestra 
Dęta OSP Szczerców, wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca „DOBROŃ”, a gwiazdą 
wieczoru był zespół FEEL. Oblegane 
były również stoiska z regionalny-
mi przysmakami serwowanymi przez 
Chabielskie Stowarzyszenie „Pozytyw-
nie zakręcone”, stowarzyszenie „Nasze 
sołectwo” ze Stanisławowa Pierwsze-
go, Stowarzyszenie Emerytów, Renci-
stów i Osób Pełnoletnich oraz panie 
ze stołówek w szkole podstawowej  
i przedszkolu w Szczercowie. Dużą po-
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pularnością cieszyło się także stoisko 
promocyjne Rolniczo-Pracowniczej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Szczer-
cowie, gdzie można było spróbować  
i zakupić wyśmienite rodzime produk-
ty nabiałowe. Były i wyśmienite miody 
z pasieki „Polowa” prowadzonej przez 
państwa Otolińskich.
Niespodzianki przygotowano również 
dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
Szczerców. Były kolorowe mega dmu-
chańce i kącik animacyjny, gdzie odby-
wały się warsztaty cyrkowe, plastycz-
ne, malowanie twarzy i brokatowych 
tatuaży. Dzieci mogły także skorzy-
stać, pod opieką druhów ochotników 
z jednostki OSP Chabielice, z rejsów 
łodzią ratowniczą po szczercowskim 
zalewie.
Uczestnicy Dożynek wzięli również 
udział w specjalnej zabawie; spośród 
wieńców dożynkowych przygoto-
wanych przez delegacje sołectw wy-
bierali - ich zdaniem - najpiękniejszy. 
Głosowano na taki, który powinien 
reprezentować Gminę Szczerców pod-
czas tegorocznych Dożynek Powiato-
wych. Zwycięzcą gminnego konkur-
su na najładniejszy wieniec zostało 
sołectwo Polowa, przed sołectwami 
Podklucze i Szczerców.
Organizacja II Dni Gminy Szczerców  
i Dożynek Gminnych 2017 nie byłaby 
możliwa bez wsparcia wielu instytu-
cji, organizacji oraz lokalnych przed-
siębiorców. Słowa uznania należą się 

strażakom z jednostek OSP w Szczer-
cowie, Chabielicach, Osinach, Mag-
dalenowie i Borowej za pomoc przy 
zabezpieczeniu imprezy. Szczególne 
podziękowania za wsparcie finansowe 

i rzeczowe należą się firmom i lokal-
nym przedsiębiorcom, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie do współpra-
cy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Sołectwo Borowa Sołectwo Brzezie

Sołectwo Chabielice Sołectwo Dubie

Sołectwo Grudna Sołectwo Janówka

Sołectwo Kuźnica Lubiecka Sołectwo Leśniaki

Galeria wieńców dożynkowych



14

1. ELBUD BEŁCHATÓW Sp. z o.o.
2. WIREX Sp. z o.o.
3. MAREK OLCZAK „GUM-MAR”
4. KRZYSZTOF DYŁA KRAWIECTWO LEKKIE, USŁUGI BUDOWLANE
5. KLINIKA WOLMED
6. BODEX SZCZERCÓW
7. Marek Kucharski Agent Ubezpieczeniowy
8. Auto Szkoła BIB Marek Siewiera
9. ARBUD Arkadiusz Gral
10. DOLSAT SP. Z O.O. TELEWIZJA INTERNET
11. BIURO GEODEZYJNE „GEOBIS” PIOTR JUŚKIEWICZ
12. Fabryka Mebli „BANASIAK” Witold Banasiak
13. FHU „PILARTEK” ARKADIUSZ KĘSY
14. PHU „BUD –MAR” s.c. MARIUSZ POKORSKI, WOJCIECH CYRAN
15. GRZEGORZ NIEWCZAS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO –USŁUGOWE
16. KRYSTYNA SOBOŃ SKLEP „U KRYSI”
17. CZESŁAW KUCHARSKI PPHU „ELEKTRO-BUD”
18. MONIKA SOBOŃ PU-H „IM-BUD”
19. Aleksander Kukieła „GEODECI”
20. NZOZ OL-MED Przychodnie specjalistyczne
21. „eRWu PROJEKT” RAFAŁ WŁODARCZYK
22. „KRIS” KRZYSZTOF PLUSKOTA
23. PAWEŁ KOCHELSKI USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
24. MARCIN SOBOŃ PPHU „KLAUDIA” STYL
25. MERC-BUS s.c.TADEUSZ I GRAŻYNA SOBOŃ
26. „MAJA” DEKORACJE WESELNE JAROSŁAW JUŚKIEWICZ
27. JOLANTA PACHOLAK FUH „KAPRI II”
28. „MET-MAT” MATEUSZ MUSZYŃSKI
29. WAFELEK SUPERMARKETY
30. SKLEP SPOŻYWCZY SALA BANKIETOWA „NAD ZALEWEM” PAWEŁ DOMAŃSKI
31. INTEROIL Sp.J. Kameccy-Galuba
32. FUH „TOMIX” Tomasz Kochelski
33. PAWEŁ WŁODARCZYK ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH „OSTRÓWEK”
34. PIOTR DOMAŃSKI USŁUGI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
35. „TM-BUD” PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE TOMASZ KUCHARSKI
36. ANTONI KUCHARSKI AUTO NAPRAWA POMOC DROGOWA SERWIS OPON
37. PASIEKA PSZCZELA „POLOWA” PIOTR OTOLIŃSKI
38. Aleksander Kurpesa PUH „ALKUSZ”
39. EWELINA JAGIELSKA–PĘCIAK SKLEP SPOŻYWCZY
40. Michał Łudczak Mechanika Pojazdowa „MIRAJ”
41. IMS IGOR SOBOŃ
42. TOMASZ SIKORSKI FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „DEK-POL”
43. PAWEŁ BELICA USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANO-REMONTOWE
44. MARZENA MAŁECKA „FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE”
45. „CARCADIA” DARIUSZ KĄKALEC
46. ZUZANNA IDZIŃSKA KWIACIARNIA „STOKROTKA”
47. DANUTA KULIŃSKA PPHU „COMA”
48. MAREK MIKOŁAJEWSKI MŁYN USŁUGOWO–HANDLOWY
49. DOM WESELNY „KAMILA”
50. BSZP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODDZIAŁ W SZCZERCOWIE
51. ROLNICZO PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE
52. „MEBLUX” MARCIN TRAJDOS
53. BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH KWAPISZ
54. FIRMA „ZŁOMOTEKS” KRYSTYNA MALINOWSKA 
55. „ROL-BUD” ELŻBIETA GRABISZEWSKA
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Sołectwo LubiecSołectwo Magdalenów

Sołectwo Niwy

Sołectwo Osiny

Sołectwo Podżar

Sołectwo Polowa

Sołectwo Podklucze Załuże

Sołectwo Stanisławów Pierwszy

Sołectwo Szczerców

Pomoc zaoferowana nam przez Przedsiębiorców z Gminy Szczerców sprawiła, że organizacja tegorocznych Dożynek  
przebiegła bezproblemowo. Takie wsparcie jest bez wątpienia przykładem modelowej współpracy lokalnego biznesu  
z samorządem. Serdecznie dziękuję wszystkim wymienionym niżej Firmom za zaangażowanie i okazaną hojność. 

Wójt Gminy Szczerców 
Krzysztof Kamieniak
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Kluki były gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatu Bełchatowskiego. Rolnicze święto odbyło się 4 września przy 
udziale licznej delegacji Gminy Szczerców.

Gmina Szczerców na Dożynkach Powiatowych
W dziękczynnym nabożeństwie i tra-
dycyjnym obrzędzie dożynkowym 
Gminę Szczerców reprezentował Wójt 
Krzysztof Kamieniak i Przewodnicząca 
Rady Gminy Barbara Szczepanik.
- Jesteśmy tu, by zaakcentować na-
szą wdzięczność i uznanie dla rolni-
ków, ich trudu i wysiłku, jaki wkładają  
z pracę na roli – powiedział Krzysztof 
Kamieniak. – Jako Wójt Gminy Szczer-
ców z wielką radością przyjmuję też fakt, 
że nasz dożynkowy symbol, czyli prezen-
towany przez delegację naszej Gminy 
wieniec, wyraźnie wyróżniał się na tle 
pozostałych i wzbudzał ogólny podziw. 
Warto dodać, że wieniec został wy-
konany przez mieszkańców sołectwa 
Polowa, a jego przekazania dokonali 
sami mieszkańcy wraz z radnym Ja-
nem Wlazłowskim. Z kolei o oprawę 
muzyczną uroczystości zadbała Orkie-
stra Dęta OSP Chabielice pod batutą 
Daniela Szcześniaka.
Wśród stoisk poszczególnych Gmin  
z Powiatu Bełchatowskiego prym wio-
dło stoisko Stowarzyszenia Emerytów, 
Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy 
Szczerców. Oferowane potrawy za-
chwycały smakiem wszystkich uczest-
ników święta. Nasi „mistrzowie patel-

ni” zaproponowali na Dożynki kuchnię 
tradycyjną – były pierogi, kapusta, żu-
rek, przepyszne domowe ciasta i wiele, 
wiele innych wspaniałych smakołyków.                                                                                                                                      
W Klukach nie zabrakło również licz-
nej delegacji Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwo-
ści”. O celne oko i poprawną sylwetkę 
strzelecką zadbał Klub Strzelectwa 
Sportowego „Salwa” ze Szczercowa. 
Na specjalnie przygotowanej strzelni-

cy swoje umiejętności mogli sprawdzić 
wszyscy chętni.
Okolicznościowymi statuetkami uho-
norowani zostali wyróżniający się 
rolnicy z terenu Powiatu Bełchatow-
skiego. Wśród nagrodzonych byli 
mieszkańcy Gminy Szczerców – Elż-
bieta Kałużna wraz z mężem Zenonem 
z miejscowości Dubie. Wyróżnionym 
gorąco gratulujemy.

W połowie października w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Podczas XXIV już edycji konkursu nie mogło zabraknąć akcentu z naszej Gminy, a kronika  
OSP Szczerców znalazła się w gronie najlepszych w kraju!

Wzorowa księga wzorowych strażaków
Do stolicy zaproszeni zostali dh Jan 
Klarecki (autor kroniki, tom II, III, IV: 
2006 - 2015) oraz  dh Sławomir Kocio-
łek wraz z córką Amelią (tom V, który 
prezentuje działalność OSP Szczerców 
od roku 2016 do chwili obecnej).
Warto wspomnieć, że w poprzednich 
latach aż trzykrotnie kronika jednostki 
uczestniczyła w konkursach organizo-
wanych na szczeblu ogólnopolskim. 
Były to kolejno: Częstochowa 2011r. 
(Wyróżniająca), Ciechocinek 2013r. 
(Wzorowa) i Kazimierz Dolny 2015r.
(Wzorowa). 
W tegorocznym konkursie, na który 
zgłoszono 85 kronik w 134 tomach, 
Kronika OSP Szczerców po raz trzeci  
z rzędu znalazła się w zaszczytnym 
gronie tych dwudziestu czterech, któ-
re jury oceniło jako Wzorowe. 
Gratulujemy autorom!Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Szczerców na Dożynkach Powiatowych
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Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, 
która bez przerwy się otwiera.
Jan Paweł II

W lipcu i sierpniu mieliśmy wyjątkowo 
dużo chwil radości – Gmina Szczer-
ców powiększyła się aż o 22 nowych 
mieszkańców. 
Dumnym Rodzicom i szczęśliwym 
Dziadkom serdecznie gratulujemy i jak 
zwykle, z prawdziwą dumą, przedsta-
wiamy kolejne maluchy.

Jakub Drymuch 
23.07.2017 / waga 3140g / 

wzrost 57cm

Jan Kruk 
15.08.2017 / waga 3600g / 

wzrost 57cm

Nikodem Jan Rzepkowski 
02.08.2017 / waga 4440g / 

wzrost 60cm

Krystian Pędziwiatr 
05.07.2017 / waga 3400g / 

wzrost 49cm

Nikola Nela Szala 
18.08.2017 / waga 2740g / 

wzrost 52cm

Antoni Radosław Raszewski 
17.08.2017 / waga 3850g / 

wzrost 57cm

Antoni Piotrowski 
21.07.2017 / waga 3600g / 

wzrost 56cm

Kinga Łucja Kucharska 
01.08.2017 / waga 3450g / 

wzrost 57cm

Filip Wiśniewski
30.08.2017 / waga 3600g / 

wzrost 56cm

Inga Ilona Kulińska 
21.08.2017 / waga 3250g / 

wzrost 54cm

Oskar Dłubak 
04.07.2017 / waga 3200g / 

wzrost 52cm

Róża Sylwia Stempień
13.08.2017 / waga 3510g / 

wzrost 54cm

Stanisław Józef Pogoda
31.07.2017 / waga 3650g / 

wzrost 54cm

Szymon Czyżycki 
10.08.2017/ waga 3450g/ 

wzrost 52cm

Szymon Maciaszczyk  
06.08.2017 / waga 3600g / 

wzrost 59cm

Szymon Mirowski 
27.08.2017 / waga 3200g / 

wzrost 55cm

Wiktor Zbigniew Tokarczyk z siostrą Nikolą 
03.07.2017 / waga 3700g / 

wzrost 57cm

Wojciech Mirowski 
28.07.2017 / waga 3460g / 

wzrost 59cm

Wojciech Jakub Wojewoda 
20.07.2017 / waga 3610g /

 wzrost 54cm

Zofia Bogumiła Smela 
06.08.2017 / waga 3480g / 

wzrost 53cm



Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkoga-
barytowych 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 działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców

Wójt Gminy Szczerców uprzejmie informuje, że w dniach 23-27.10.2017 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy  
Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady 
będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsłu-
gującego na obsługę odbioru 
odpadów obejmuje: czas zała-
dunku, przejazd i transport oraz 
czas rozładunków dla wszystkich 
wymienionych w danym dniu 
ulic i miejscowości. Mieszkań-
com, którzy nie wystawią odpa-
dów przed posesję do godziny 
6:00 rano w wyznaczonym dniu 
nie gwarantujemy ich odbioru – 
samochody nie będą zawracane  
z trasy przejazdu na indywidual-
ne zgłoszenie. Objazd wymienio-
nymi miejscowościami i ulicami 
jest jednokrotny. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 44 632 39 00

15 sierpnia to data wyjątkowa w kalendarzu każdego patrioty. Na ten dzień przypada bowiem Święto Wojska Polskiego, 
rocznica Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą” oraz Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej 
Zielnej.

Święto Wojska Polskiego w Gminie Szczerców
W Szczercowie obchody zain-

augurowała msza święta odpra-
wiona w Kościele pw. NNMP, po 
nabożeństwie złożono kwiaty pod 
pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 – obrońców Szczercowa  
i Ojczyzny oraz pod pomnikiem 
poległych za wolność Ojczyzny 
mieszańców Szczercowa. Wiązan-
ki w miejscach pamięci narodowej 
złożyli: delegacja władz gminnych 
– Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Barbarą Szcze-
panik oraz Proboszcz Parafii pw. 
NNMP ks. Zenon Miksa. Obecna 
była delegacja Związku Inwalidów 
Wojennych oraz Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego, harcerze, 
liczni przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, szkół i jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W uroczystości uczestniczyły 
również poczty sztandarowe. 

Mszą Świętą w Kościele pod we-
zwaniem św. Michała Archanioła 
rozpoczęły się obchody Święta 
Wojska Polskiego i 97 rocznicy 
„Cudu nad Wisłą” w Chabielicach. 
Po mszy złożono kwiaty w miej-
scu pamięci narodowej – pod po-
mnikiem mieszkańców Chabielic  
i okolic poległych w obronie Oj-
czyzny.

Hołd bohaterom walczącym  
w obronie Ojczyzny oddano tak-
że przy mogile Polaków bestial-
sko rozstrzelanych przez Gestapo  
w 1941 roku na tzw. Bruko-
wanej Górze w okolicach Lub-
ca oraz w Magdalenowie, przy  
pomniku obrońców pododcinka      
„Szczerców” z 83 PP 30 Poleskiej 
Dywizji i żołnierza wyklętego 
„Sępa” Antoniego Stefaniaka.

2120
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Dziesięcioro tegorocznych pierwszoklasistów z Gminy Szczerców rozpoczęło naukę wyposażone w „energetyczny  
tornister”. W ten sposób dołączyli do akcji organizowanej przez Fundację PGE i jej spółki. W podarowanych tornistrach 
znaleźli to, co przyda im się w nauce oraz… słodki akcent.

Akcja „Energetyczny Tornister” w Urzędzie Gminy  
w Szczercowie
„Energetyczny tornister” to konty-
nuacja prowadzonej od kilkunastu 
lat akcji łódzkich energetyków. Po-
lega ona na obdarowaniu uczniów 
pierwszych klas szkoły podstawowej 
wyprawkami szkolnymi. Przy współ-
pracy z lokalnymi ośrodkami pomocy 
społecznej wybierane są potrzebujące 
rodziny. Pierwszoklasiści z tych rodzin 
otrzymują piękne plecaki z wyprawką 
szkolną. Dzięki temu swoją przygodę 
ze szkołą rozpoczynają pełni pozytyw-
nej energii.
- Nic tak nie cieszy, jak szczery uśmiech 
dziecka – mówił podczas przekazania 
wyprawek Wójt Krzysztof Kamieniak. 
– W imieniu swoim i całej dziesiątki 
„pierwszaków” serdecznie dziękuję za 
tornistry pełne energii.
Wytypowane „Pierwszaki” (5 dziew-
czynek i 5 chłopców) znalazły w tor-
nistrach: piórnik z wyposażeniem oraz 
kredki, farby, pędzelki, zeszyty w linię  

i w kratkę, blok rysunkowy i technicz-
ny, papier kolorowy, plastelinę, no-
życzki, zestaw bibuł a także worek na 
kapcie i czekoladkę. 
Wręczenia tornistrów dokonał pod 

koniec wakacji Wójt Gminy Szczerców 
Krzysztof Kamieniak, w obecności kie-
rownika GOPS w Szczercowie Anny 
Krawczyńskiej oraz przedstawicieli 
PGE GiEK SA i Fundacji PGE.

5 września mieszkańcy Gminy Szczerców uczcili pamięć żołnierzy 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji ze składu Ar-
mii „Łódź”, którzy 78 lat temu, po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, walczyli w obronie pododcinka „Szczerców”. 

W Magdalenowie pamiętali o bohaterach
Przypomnijmy - na dwa dni przed 
wybuchem wojny, 83 Pułk Piechoty 
otrzymał zadanie przemaszerowania 
w ramach oddziału wydzielonego na 
przedpole głównej linii obrony w re-
jon Działoszyna, gdzie w pobliżu gra-
nicy niemieckiej pod Parzymiechami  
1 września przystąpił do działań 
wojennych. Jak wyczytać możemy  
w pracach badaczy tamtych wydarzeń, 
w dniach 4-5 września Pułk bił się 
nad Widawką w skutecznej obronie 
północnego odcinka pozycji obrony 
stałej "Szczerców". Dalej, w walkach 
odwrotowych, żołnierze ci wzięli 
udział w drugiej największej bitwie 

stoczonej przez 30 Dywizję Piechoty 
w boju pod Przyłękiem - o wyrwanie 
się z niemieckiego okrążenia, gdzie 
pod Jeżowem zginął dowódca pułku - 
płk Nadachowski. Po bitwie nieliczne 

ocalałe oddziały 83 Pułku dotarły do 
twierdzy Modlin, gdzie weszły w skład 
jej załogi na odcinku "Kazuń".
W uroczystości udział wzięły liczne 
delegacje instytucji państwowych, 
szkół z terenu Gminy Szczerców, jed-
nostek OSP oraz stowarzyszeń lokal-
nych. Po złożeniu kwiatów, program 
artystyczny przedstawiła młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Szczercowie. 
Po zakończeniu ceremonii wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na „żołnier-
ską" grochówkę. Organizatorami wy-
darzenia byli Wójt Gminy Szczerców  
i Zarząd OSP Magdalenów.

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” wzięli udział w turnusie reha-
bilitacyjno-profilaktycznym. W tym roku grupa liczyła 31 osób wraz z opiekunami. Miejscem turnusu było Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Abaton” w malowniczej Krynicy Zdrój. 

Turnus rehabilitacyjny Stowarzyszenia „Kuźnia 
Życzliwości”
Podczas tegorocznego turnusu uczest-
nicy kontynuowali działania programu 
opracowanego podczas zajęć na jed-
nej z łódzkich uczelni. Program działań 
profilaktycznych obejmował głównie 
grupę niskiego ryzyka, czyli osoby nie-
pełnosprawne oraz ich opiekunów. 
Zadaniem tych działań była redukcja 
czynników ryzyka, ograniczenie za-
chowań ryzykownych, zapobieganie 
nowym przypadkom oraz promocja 
zdrowego stylu życia.
Podczas turnusu realizowane były 
dwa rodzaje rehabilitacji:
• rehabilitacja lecznicza – głów-

nym celem tego rodzaju re-
habilitacji było przywró-
cenie sprawności fizycznej  
i psychicznej oraz tym samym po-
prawa jakości życia,

• rehabilitacja społeczna – polegają-
ca na przywróceniu do sprawności 
społecznej i tym samym przysto-
sowaniu do życia w społeczeń-
stwie poprzez nabycie podstawo-
wych kompetencji społecznych.

Turnus rehabilitacyjno-profilaktyczny 
odbył się w terminie od 3 do 17 sierp-

nia br. Kwota dofinansowania przez 
Gminę ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych to 25 tys. zł. Ponadto środki 
na organizację wyjazdu pochodziły  
z dofinansowania ze środków PFRON 
przyznane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,  
z Fundacji „Dar Serca”, z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach programu „Niepełnospraw-
ny – inny, ale taki sam” oraz z wpłat 
własnych uczestników turnusu.



25

W tym roku świętujemy jubileusz powstania Parafii w Szczercowie. Zgodnie z zapisem historycznym, została ona ery-
gowana 8 września 1367 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię Skotnickiego. W akcie erekcyjnym 
król Kazimierz Wielki uposażył ją w nadania ziemskie oraz inne przywileje. Odbyło się to dokładnie 650 lat temu!

Piękny jubileusz szczercowskiej parafii
W piątek, 8 września, uroczystością 
odpustową Narodzenia NMP połączo-
ną z dziękczynieniem za tegoroczne 
plony, rozpoczęły się obchody Jubi-
leuszu 650-lecia naszej wspólnoty 
parafialnej. Na piątkowe uroczystości 
licznie stawili się parafianie wypełnia-
jąc naszą świątynię po brzegi. Mszę 
świętą koncelebrowali kapłani pocho-
dzący z parafii Szczerców oraz kapłani 
z nią związani pod przewodnictwem 
ks. biskupa Marka Marczaka – Ad-
ministratora Archidiecezji Łódzkiej. 
Wśród przybyłych księży nie zabrakło 
dawnego proboszcza parafii, ks. Józefa 
Komperdy. Mieszkańcy przygotowa-
li piękne wieńce dożynkowe, chleby  
i ciasta. Wyjątkowy charakter uroczy-
stości podkreślała jej piękna oprawa – 
msza i procesja odbyła się przy asyście 
Orkiestry Dętej OSP ze Szczercowa, 
śpiewał chór parafialny, były dzieci sy-
piące kwiatami.
Dopełnieniem tej niezwykłej uro-
czystości był koncert zorganizowany  
w niedzielne popołudnie na Wyspie 
w Szczercowie w niedzielę 10 wrze-
śnia. Dla przybyłej publiczności za-
grała Orkiestra Dęta OSP Szczerców, 

zaśpiewali uzdolnieni soliści, zagrał  
i zaśpiewał zespół „Chłopaki Szczerco-
wiaki”, wystąpił chór parafialny „Exo-
dus”. Ksiądz proboszcz poprowadził 
konkurs wiedzy o szczercowskiej para-
fii. Okazało się, że poziom znajomości 
historii tak odległej, jak i współczesnej 
był bardzo wysoki, wszyscy odeszli  
z nagrodami.
Organizatorzy jubileuszu 650-lecia 
naszej parafii są przekonani, że kolejne 
jubileusze będą równie piękne i wzru-
szające.

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2017
OBÓZ SZCZEPU W NIESULICACH 

Tegoroczne harcerskie lato dla zuchów 
i harcerzy z Gminy Szczerców rozpo-
częło się obozem Szczepu 18-tych 
Drużyn Harcerskich w Niesulicach nad 
jeziorem Niesłysz w województwie 
lubuskim. Tradycyjnie przed obozem 
odbyła się tzw. „kwaterka”, podczas 
której najstarsi harcerze rozstawi-
li namioty i zbudowali w nich prycze  
i półki. Wszystkie urządzenia obozowe 
– wartownię, platformy namiotowe, 
tablice ogłoszeń, stanowisko p.poż, 
place apelowe, harcerki i harcerze wy-
konywali sami z żerdzi zakupionych od 
leśniczego. Była to doskonała szkoła 
samodzielności, zaradności i radzenia 
sobie w trudnych leśnych warunkach. 
Harcerze w Niesulicah obozowali  
14 dni. Program był bardzo intensyw-
ny. Zuchy i harcerze uczyli się między 
innymi, jak udzielać pierwszej pomocy 
i dowiadywali się co robić, aby nie po-
paść w nałogi i uzależnienia. Odbywały 
się także zajęcia z technik harcerskich, 
takich jak pionierka, terenoznawstwo, 
musztra, sygnalizacja i szyfry. W obo-
zie wzięło udział 18 zuchów z 18-tych 
GZ „Małe i Duże Grizli”, 14 harce-
rek i 21 harcerzy z 18 DH „Kuźnia” 
oraz 14 harcerek i harcerzy starszych  
z 18 DHS „Zyngra”. Nad wszystkimi czu-
wało 11 młodzieżowych funkcyjnych  
i 8 wykwalifikowanych wychowaw-
ców. W sumie w obozie wzięło udział 
86 osób. 

WYPRAWA W BIESZCZADY W RA-
MACH PROGRAMU „HARCERSKA TU-
RYSTYKA PIESZA”

Już 2 dni po zakończeniu obozu roz-
poczęła się wyprawa górska w Biesz-
czady. Wzięli w niej udział tylko naj-
starsi harcerze. Od 15 do 22 lipca  
26 uczestników pod opieką trzech wy-
chowawców i przewodnika wyruszyło 
do Wetliny do schroniska na „Piotro-
wej Polanie”.  Z Wetliny codziennie 
wyruszali na piesze górskie wędrówki 
po bieszczadzkich połoninach. To były 

trudne i wymagające górskie trasy. 
Nasi Harcerze Starsi odbyli w sumie 
5 wędrówek, podczas których zdobyli 
14 szczytów, między innymi Smerek, 
Halicz, Połoninę Wetlińską, Połoninę 
Caryńską, Krzemieniec, Okrąglik, Jasło 
a także najwyższy szczyt w polskich 
Bieszczadach - Tarnicę (1346 m.n.p.m). 
Wyprawa trwała 8 dni. Ostatni dzień 
harcerze spędzili nad Soliną, gdzie  
w upalny lipcowy dzień zmyli z siebie 
bieszczadzki kurz i błoto. 

WYPRAWA NA PODLASIE W RAMACH 
PROGRAMU „HARCERSKA TURYSTY-
KA PIESZA”

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach 
HAL 2017 była wyprawa na Pojezie-
rze Suwalsko-Augustowskie do miej-
scowości Walne nad jeziorem Blizno, 
gdzie mieści się stanica Harcerska 
Hufca ZHP Piotrków Tryb. Ósemka 
naszych harcerek i harcerzy pod opie-
ką dwóch wychowawców zakończy-
ła harcerskie wakacje wędrówką po 
Puszczy Augustowskiej. Wyprawa od-
była się w długi sierpniowy weekend. 
Podczas pobytu na Podlasiu odbyła 
się piesza wędrówka na „Uroczysko 
Powstańce” położone w samym ser-
cu Puszczy Augustowskiej, nieopodal 
jeziora Busznica, gdzie podczas Po-
wstania Styczniowego w 1863 roku 
znajdowała się powstańcza kuźnia,  
w której wykuwano kosy.  

PODZIĘKOWANIE DLA WSPIERAJĄ-
CYCH

Organizatorem HAL 2017 było Sto-
warzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 
„OSIEMNASTKA” założone przez 
rodziców zuchów i harcerzy. Stowa-
rzyszenie zorganizowało dwie zbiórki 
publiczne, podczas których zuchy i 
harcerze zbierali pieniądze na dofinan-
sowanie do wypraw i obozów. Dzię-
kujemy wszystkim rodzicom, którzy 
poświęcili swój czas i zaangażowali 
się w organizację zbiórek. Tradycyj-
nie szczercowscy harcerze otrzymali 
duże wsparcie od samorządu gmin-
nego, który w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki Przeciwdziałania 
Uzależnień przekazał dofinansowanie 
do organizacji obozu w Niesulicach w 
kwocie 25.000 zł. Program „Harcerska 
Turystyka Piesza” w ramach otwartego 
konkursu ofert na działania związane 
między innymi z upowszechnianiem i 
popularyzacją sportu i turystyki otrzy-
mał dotację w wysokości 5.000 zł. 
Dziękujemy Wójtowi – Krzysztofowi 
Kamieniakowi i Radnym Gminy Szczer-
ców za wsparcie naszych działań w za-
kresie wychowania dzieci i młodzieży 
oraz promocję ruchu harcerskiego w 
Gminie Szczerców. Gorące podzięko-
wania również dla strażaków z OSP 
Szczerców i OSP Magdalenów za po-
moc przy transporcie sprzętu. Jak co 
roku mogliśmy na Was liczyć.

Prezes SPH „OSIEMNASTKA” 
Jerzy Stolarz

Gong mosiężny w darze od Wójta  
i Rady Gminy Szczerców
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Impreza sportowa pod hasłem „Sport jest naszą radością” odbyła się 5 października br. w Szkole Podstawowej  
im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Rzecznej. W tym roku przypadła już XI edycja tego wydarzenia. 

„Sport jest naszą radością”
Igrzyska łączą zawodników w różnym 
wieku, z różnych szkół i o różnej spraw-
ności. Organizatorami paraolimpiady 
są między innymi uczniowie naszych 
szkół, którzy w tym dniu wcielają się 
w rolę sędziów, piosenkarzy i tancerzy. 
Każdy uczestnik tego radosnego wy-
darzenia udowadnia sobie i innym, że 
jest w stanie osiągać wspaniałe wyniki.
- Wystarczą uśmiech i wiara w siebie! 
– zapewniała Anna Dobrowolska, na-
uczyciel wychowania fizycznego i or-
ganizator zawodów.
Podczas części artystycznej uczniowie 
Szkoły Podstawowej zaprezentowali 
swoje zdolności wokalne i taneczne. 
Wszyscy uczestnicy igrzysk, wspólnie z 
zaproszonymi gośćmi - Wójtem Gminy 
Szczerców Krzysztofem Kamieniakiem 
oraz przewodniczącym Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Kuźnia Życzliwości” Andrzejem 
Klimasem - złożyli uroczystą przysięgę 
olimpijską.
Zmagania zawodników odbywały się 
bez punktacji i ustalania kolejności na 
podium. Tego dnia wszyscy byli zwy-
cięzcami.

Rekord Guinnessa pobity
Pod koniec sierpnia w Krakowie 
zawodniczki Czarnych Szczerców 
uczestniczyły w udanej próbie pobicia 
rekordu Guinnessa w jednoczesnym 
podbijaniu piłki do siatkówki. Według 
organizatorów wydarzenia – Miasta 
Kraków oraz radia RMF FM – na Ryn-
ku Głównym zgromadziło się 1886 
osób, a 1806 poprawnie odbijało pił-
kę. Zgodnie z wymogami postawio-
nymi przez Guinness World Records 
w Londynie, każdy uczestnik musiał 
utrzymywać piłkę w powietrzu przez 
co najmniej 10 sekund. Dotychczaso-
wy oficjalny rekord należał do Tajwa-
nu. Tam piłkę odbijało jednocześnie 
299 osób.

(JP)

Grand Prix Bełchatowa 
dla szczercowskich  
siatkarzy

W okresie wakacyjnym w Bełchatowie 
rozgrywano Grand Prix Bełchatowa  
w plażową piłkę siatkową. W najliczniej 
obsadzonej kategorii mężczyzn (13 
drużyn) najlepszą okazała się szczer-
cowska para zawodników – Przemy-
sław Raszewski/Damian Michalski. Po 
sześciu turniejach nasi reprezentanci 
zrównali się punktami z siatkarzami 
juniorów Skry Bełchatów i w decydu-
jącym, siódmym turnieju okazali się od 
nich lepsi wygrywając 2:0 i tym samym 
zdobyli I miejsce w ogólnej klasyfikacji.

(JP)

Sukcesy Oldbojów
We wrześniu drużyna szczercowskich 
oldbojów wzięła udział w dwóch tur-
niejach piłki nożnej. Najpierw okazała 
się najlepszą ekipą w turnieju o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w Sul-
mierzycach, a w weekend 16-17 wrze-
śnia zdobyła I miejsce w Turnieju o Pu-
char Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów.
 W Sulmierzycach rywalizowało 8 ze-
społów, w finale nasi oldboje nie dali 
szans zespołowi Dworszowice Pako-
szowe ogrywając ich 4:0.
Skład drużyny: Tomasz Rusek, Janusz 
Kuliński, Adam Włodarczyk, Zbigniew 

Dobrowolski, Emil Jóźwiak, Maciej 
Tomczak, Grzegorz Dłużak, Jarosław 
Piotrowski.
W drugim turnieju rozegranym 16 
września w Żłobnicy szczercowscy old-
boje w półfinale pokonali Kleszczów 
3:0, a w finale ekipę z Radomska 2:1.
Skład drużyny: Grzegorz Dłużak, Ma-
ciej Tomczak, Zbigniew Dobrowolski, 
Adam Włodarczyk, Michał Kuniew-
ski, Marcin Matlęga, Maciej Karkosz-
ka, Piotr Pęciak, Jarosław Piotrowski. 

(JP)

Debiut w Reprezentacji 
Polski

Natalia Labryszewska z Astorii Szczer-
ców zadebiutowała w podstawowym 
składzie reprezentacji Polski kobiet 
do lat 15. 8 września rozegrała jako 
bramkarka cały mecz z rówieśniczka-
mi z Czech. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 1:1. To olbrzymi sukces Na-
talii, która w ubiegłym roku zdobyła 
wicemistrzostwo Polski z kadrą Łódz-
kiego Związku Piłki Nożnej, w maju 
tego roku zaliczyła zgrupowanie kadry 
Polski, a teraz wystąpiła w meczu re-
prezentacji naszego kraju. Trenerem 
Natalii w Astorii Szczerców jest Łukasz 
Topolski.                                           (JP)

Mecz na szczycie
30 września w Szczercowie odbył się 
mecz na szczycie piotrkowskiej klasy 
okręgowej, w którym spotkały się dwa 
pierwsze zespoły tabeli: RKS Radom-
sko i miejscowa Astoria. Po pierwszej 
części gry goście wygrywali 2:0. Po 
zmianie stron Astoria rzuciła się do 
odrabiania strat i już w 53 minucie po 
stałym fragmencie gry bramkę zdobył 
Radosław Pęciak, a chwilę później rzut 
karny skutecznie wykorzystał Kamil 
Sadziński i straty zostały odrobione. 
W 70 min. drugą żółtą kartkę otrzymał 

gracz Astorii Dawid Kęsy i gospodarze 
kończyli mecz w 10-tkę. Na domiar 
złego z rzutu wolnego, podyktowa-
nego przez sędziego goście zdobyli 
bramkę. Wynik już do końca nie uległ 
zmianie, Radomsko zdobywając kolej-
ne 3 pkt oddaliło się od pozostałych 
drużyn w tabeli. W 8-miu spotkaniach 
RKS ma komplet 24 punktów, na dru-
gim miejscu znajduje się Astoria z do-
robkiem 19 pkt, a trzecie miejsce zaj-
muje Polonia Piotrków – 16 pkt. 

(JP)




