
Warto było czekać!
Szczerców będzie miał  
deptak z prawdziwego zdarzenia

Trwa budowa deptaka wzdłuż 
rzeki Widawki. 

Inwestycja pn., – „Budowa dep-
taka wzdłuż rzeki Widawki wraz 
z przebudową drogi gminnej  
Nr G51 – ul. Źródlana  
w m-ci Szczerców oraz budowa 
linii kablowej SN  
w celu usunięcia kolizji z budową 
deptaka wzdłuż rzeki Widawki”  
- zakończy się 28 września  
2018 roku.

Wartość inwestycji: 
3.490.740,00 zł. 

Wewnątrz tego numeru Informa-
tora znajdziecie Państwo szkic 
szczegółowo obrazujący plano-
wany wygląd szczercowskiego 
deptaka.
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SP ZOZ w Szczercowie informuje, że OD LUTEGO 2018 R. w Ośrodku 
Zdrowia w Szczercowie przyjmować będzie lekarz specjalista urolog.
Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie /44/ 631 80 20 lub  
osobiście w Rejestracji Ośrodka.

Pierwsze przyjęcia odbędą się: 
- 15 lutego 2018 r. w godzinach 15.30 - 17.45
- 08 marca 2018 r. w godzinach 15.30 - 17.45

Od kwietnia:
-  w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15.30 - 17.45

Odpłatność za wizytę wynosi:
- dla pacjentów zadeklarowanych w SP ZOZ w Szczercowie - 45,00 zł
- dla pacjentów niezadeklarowanych w SP ZOZ w Szczercowie - 80,00 zł

Informacja dla mieszkańców Gminy Szczerców

INFORMATOR SZCZERCOWSKI
Miesięcznik Gminy Szczerców, nakład: 2800 egzemplarzy 
Wydawca: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8 , 97-420 Szczerców 
Adres Redakcji: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97 – 420 Szczerców 
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Kalendarium wydarzeń

 
10.02.2018 - Turniej w halo-
wą piłkę nożną oldbojów im. 
Marcina Hofmana  
11.02.2018 - Eliminacje 
Mistrzostw Polski w futsalu 
kobiet U14  
17.02.2018 - Zakończenie 
VI edycji HLPN "Champions 
League" 
04.03.2018 – Gminne ob-
chody Dnia Kobiet: występ 
kabaretu KaŁaMaSz
10.03.2018 - XVIII turniej 
piłki siatkowej drużyn mie-
szanych o Puchar Wójta 
Gminy Szczerców  
17.03.2017 - XII turniej teni-
sa stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Szczerców

Program wsparcia podłączeń budynków do zbiorczego syste-
mu kanalizacyjnego współfinansowany przez WFOŚiGW 

W związku z ogłoszeniem przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi II edycji naboru wniosków  
w sprawie dofinansowania do budo-
wy przyłączy kanalizacyjnych oraz 
możliwością udziału Gminy Szczerców  
w w/w programie prosi się mieszkań-
ców nie podłączonych do istniejących 
kanalizacji sanitarnych o udział w pro-
gramie. 
Program umożliwia otrzymanie do-

finansowania w wysokości do 50% 
kosztów całkowitych zadania przy 
czym dotacja na wykonanie jednego 
podłączenia budynku do kanaliza-
cji sanitarnej nie może przekroczyć 
3 000,00 zł. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać u kierownika Re-
feratu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Marka Kowala w UG –  
tel. 44 6318059 wewnętrzny 134 .

16 grudnia odbyły się 
wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej w Leśniakach
Sołtysem został Wacław Brzeziń-
ski, który był jedynym kandydatem. 
Natomiast do Rady Sołeckiej zostali 
wybrani Wiesław Zaremba, Justy-
na Dygudaj oraz Anita Masapust. 
Sołectwo Leśniaki zamieszkuje w tej 
chwili 67 osób, z czego 53 są upraw-
nione do głosowania.



28 grudnia Rada Gminy Szczerców uchwaliła budżet na rok 2018. Wójt Krzysztof Kamieniak zaproponował w nim wy-
datkowanie ponad 30 milionów na inwestycje. Tak znaczących środków na wydatki majątkowe Gmina Szczerców nie 
przeznaczyła nigdy w historii. To będzie czas wielkich robót!

65 milionów na inwestycje przez całą kadencję! Można? 
Można, a nawet trzeba!
Tuż po Świętach, podczas ostatniej 
ubiegłorocznej sesji, Rada przy dwóch 
głosach sprzeciwu, zaaprobowała plan 
gospodarowania gminnymi finansami 
na 2018. Po stronie dochodów wpisać 
będziemy mogli ponad 62 miliony zło-
tych. Wydatki skalkulowano na pozio-
mie blisko 78 milionów. 

- To bezpieczne wartości, pozwalające 
na zrealizowanie wszystkich zamierzeń – 
tłumaczy Dorota Słowińska, Skarbnik 
Gminy. – Takie rozwiązanie pozytyw-
nie zaopiniowała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, dając tym samym zielone 
światło do uchwalenia budżetu.
Co warto podkreślić, budżet naszej 
Gminy na 2018 jest rekordowy jeśli 
zsumujemy zawarte w nim wydatki na 
inwestycje. To wszystko za sprawą za-
planowanych robót.
- W ogóle cała kadencja upływa pod 
znakiem ogromnych wydatków inwesty-
cyjnych. To już nie tylko kwestia bieżą-
cego roku, gdzie na wydatki majątkowe 
mamy zaplanowane ponad 30 milionów 
złotych – wylicza Dorota Słowińska. 
Obecna kadencja jest rekordowa; 
Gmina Szczerców zmienia się szybciej 
i w większym zakresie, a to kosztuje. 
W tej kadencji aż  65 milionów prze-
znaczamy na inwestycje, ale zyskają 

wszyscy mieszkańcy. Co konkretnie?
 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi pochłonie blisko 10 milionów 
złotych. Najwięcej, bo 6,7 miliona pój-
dzie na kanalizację w obu Stanisławo-
wach, a około 2 milionów złotych kosz-
tować będzie kolejny etap kanalizacji 
Brzezie – Kozłówki  – tłumaczy Wójt 
Krzysztof Kamieniak.

Resztę z przewidzianej puli pochłoną 
mniejsze odcinki, na które składają 
się budowa kanalizacji deszczowej 
dla budynku rehabilitacji przy ulicy 
Targowej w Szczercowie, kanalizacje  

w Kozłówkach i Podkluczu oraz sa-
mym Szczercowie. W tej miejscowości 
zaplanowano też budowę odcinków 
sieci wodociągowej przy ulicach Ci-
chej, Leśnej, Praga i Słonecznej. Wo-
dociągi zostaną rozbudowane również 
w  Żabczance, Załużu i Kozłówkach. 
W tym miejscu warto też wspomnieć 
o zapowiadanej kontynuacji budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W budżecie na 2018 rok zaplanowano 
na ten cel 400 tysięcy, co pozwoli na 
dofinansowanie budowy 35 – 40 sztuk 
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Nowe oświetlenie uliczne powstanie między innymi w Niwach
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Wizualizacja deptaka 
w Szczercowie



Kolejny znaczący dział wydatków, ja-
kie uwzględniono w tegorocznym bu-
dżecie Gminy Szczerców to transport 
i łączność. Radni zgodzili się, by prze-
znaczyć na ten cel 7,5 miliona złotych.
- Przy czym  na drogi wojewódzkie i drogi 
gminne przeznaczamy po ok. 3 miliony, 
drogi powiatowe to ok. 75 tysięcy zło-
tych – wyjaśnia Marek Kowal, Kierow-
nik Referatu Inwestycji. – Najwięcej  
w tej pierwszej grupie pochłonie remont 
drogi przez Chabielice, w drugiej najkosz-
towniejsza będzie naprawa ulicy  Żerom-
skiego w Szczercowie.
Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to 
Gmina zabezpieczyła pieniądze na 
pomoc rzeczową dla Starostwa w po-
staci wykupu działek do przebudowy  
i rozbudowy drogi powiatowej w Mag-
dalenowie. Z remontu dróg gminnych 
ucieszą się mieszkańcy  Firleja, Bed-
narzy, Grudnej oraz Szczercowa, gdzie 

opracowywana jest dokumentacja na 
ul. Częstochowską i przygotowujemy 
się do modernizacji ulic Żeromskiego 
i Źródlanej – w tym ostatnim przypad-
ku remont będzie prowadzony wraz  
z budową deptaka nad rzeką Widaw-
ką.
Dokładnie 856 tysięcy przeznaczono 
na remonty dróg wewnętrznych. Na 
taką informację z pewnością czeka-
ją mieszkańcy Podklucza i Brzezia – 
wszędzie tam będą toczyły się roboty 
modernizacyjne.
- W tym miejscu wspomnę jeszcze o 400 
tysiącach, jakie zabezpieczono na prze-
budowę parkingu przy ul. Cmentarnej  
w Szczercowie – dodaje Wójt Krzysz-
tof Kamieniak. Równie imponująco, co 
inwestycje wodociągowe i drogowe 
wygląda plan wydatków związanych 
z ochroną atmosfery i klimatu. Gmina 
Szczerców na walkę o poprawę jakości 

powietrza wyda w tym roku prawie 8 
milionów. Mówiliśmy już o tym wielo-
krotnie, więc tylko przypomnimy – 6,4 
miliona to koszt montażu kolektorów 
słonecznych, a 1,5 miliona złotych 
Gmina  Szczerców przeznacza na dota-
cje celowe w programie wymiany źró-
deł ciepła i zakupu wraz z montażem 
odnawialnych źródeł energii. Możli-
wość skorzystania przez mieszkańców  
z tych dwóch programów w znacznym 
stopniu ograniczy niską emisję i ko-
rzystnie wpłynie na zdrowie nie tylko 
naszego, ale i kolejnych pokoleń.
To właśnie troska o zdrowie i wygodę, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo 
mieszkańców leży u podstaw konstru-
owania budżetu Gminy. Stąd właśnie 
planowanie wydatków w tak szerokim 
zakresie, bo przecież oprócz powyż-
szych wspomnieć należy te mniejsze, Centrum Szczercowa, ulica Żeromskiego - prace obejmą między innymi wymia-

nę nawierzchni

Jedna z największych tegorocznych inwestycji - kanalizacja w Stanisławowie Pierwszym
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choć równie istotne.
- 370 tysięcy zabezpieczyliśmy na budo-
wę oświetlenia ulic i placów – wylicza 
Skarbnik Gminy Szczerców, Dorota 
Słowińska. – Oświetlenie będzie w tym 
roku budowane w Brzeziu, Firleju, Zału-
żu, Chabielicach, Grudnej, Niwach, Osi-
nach i Polowej.

To nie wszystko – budowa oświetlenia 
przewidziana jest też w miejscowo-
ści Kościuszka, Stanisławowie Dru-
gim, Wsi Szczercowskiej, a w samym 
Szczercowie przy ulicach Lipowej, Mo-
krej i Słonecznej.
Gmina Szczerców wzorem lat ubie-
głych przekaże dotację dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Za te 
pieniądze (40 tys.) zakupiony zosta-
nie samochód, który trafi do szczer-
cowskich policjantów. 200 tysięcy 

otrzymają gminne jednostki OSP;  
w tej kwocie przewidziany jest  lekki 
samochód dla OSP Osiny. Z innych 
wydatków warto też wspomnieć  
o planie przebudowy sali gimnastycz-
nej przy szkole podstawowej w Cha-
bielicach – w jej miejsce powstaną 
nowe salki lekcyjne. Nowe nagłośnie-
nie zyska Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Szczercowie; profesjonalna 
instalacja pozwoli na rozbudowane za-
jęcia i umożliwi prowadzenie egzami-
nów z języków obcych przy wykorzy-
staniu najnowocześniejszych metod. 
Z kolei  pół miliona złotych przezna-
czono na zakup prasy do odpadów. 
Urządzenie pozostawać będzie w dys-
pozycji Gminnego Zakładu Gospodar-

ki Komunalnej.
- Myśleliśmy o tym rozwiązaniu od dłuż-
szego czasu – mówi Sławomir Brzeziń-
ski, kierownik ZGK. – Jakość osadów 
odbieranych od mieszkańców pozosta-
wia wiele do życzenia, z uwagi na bakte-
rie stosowane w Przydomowych Oczysz-
czalniach Ścieków. Zastosowanie prasy 
pozwoli na większe ich odwodnienie.

300 tysięcy to kwota, jaką Radni za-
akceptowali na wydatek w 2018 roku 
przeznaczony na  zakup budynku po 
byłym „Koziołku”. Lokal sąsiadujący 
bezpośrednio z Rehabilitacją pozo-
staje niewykorzystany; być może po 
modernizacji mieścić w nim mógłby 
się Gminny Ośrodek Kultury? Wybu-

Jedna z największych tegorocznych inwestycji - kanalizacja w Stanisławowie Pierwszym

Trwają prace projektowe w szczercowskiej tężni - inwestycja, która usytuowana 
będzie między Widawką a stadionem
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rzenie starej „Kuźni” pozwoli uzyskać 
duży teren pod parking i znakomi-
cie wpisze się w nowy wygląd terenu 
nad Widawką, który przecież w tym 
roku zyska długo oczekiwany deptak.  
W planach jest też zaprojektowanie 
publicznej toalety na terenie przyko-
ścielnym w Szczercowie – na ten cel 
zabezpieczono 20 tysięcy. Sam deptak, 
na który społeczność Gminy Szczer-
ców czeka przynajmniej od dwóch 
dekad to wydatek rzędu 3 milionów 
złotych. W tym samym dziale zagwa-
rantowano też środki na budowę kład-

ki na kąpielisku w Szczercowie, remont 
dachu na budynku Urzędu Gminy czy 
przygotowanie projektu przebudowy 
budynku przy ulicy Piłsudskiego na 
potrzeby użyteczności publicznej. 

Na fundusz sołecki przewidziano  
w tegorocznym budżecie aż 695 tysię-
cy złotych. Co zaplanowano? Wyko-
nany zostanie projekt planu pod plac 
zabaw w sołectwie Podżar, przyłącze 
elektryczne w sołectwie Brzezie, elek-
tryczne i wodociągowe w sołectwie 
Podżar.

- Siłownie zewnętrzne powstaną w so-
łectwach Szczercowska Wieś oraz Tatar 
– wylicza Wójt Krzysztof Kamieniak. 
– Zakupiona też zostanie altana z wy-
posażeniem dla Kuźnicy Lubieckiej oraz 
wspólna altana dla Rudziska i Szczer-
cowskiej Wsi.
Brzezie zyska drewniany domek, za 
to w Szczercowie zaplanowano bu-
dowę tężni. Rozpoczynają się prace 
projektowe; obiekt stanie pomię-
dzy stadionem przy ulicy Rzecznej  
a Widawką. Z pewnością znakomicie 
wkomponuje się w sąsiedztwo dep-
taka i będzie miejscem częstych od-
wiedzin mieszkańców całej Gminy.  
A skoro jesteśmy już przy stadionie, 
to warto jeszcze wspomnieć o budo-
wie trybun i zadaszenia, które poprawi 
komfort kibicowania podczas rozgry-
wanych tam imprez sportowych.

Plan gminnych wydatków sprawia, 
że kończąca się w tym roku kadencja 
będzie historyczna – mamy bowiem  
w 2018 roku rekordową w historii 
Gminy kwotę przeznaczoną na inwe-
stycje (30,5 mln). Łącznie z wydanymi 
od 2015 roku pozostałymi 35 milio-
nami zapisuje się ona jako czas wy-
korzystanych szans i wielkich zmian  
w Gminie Szczerców. Zmian, na które 
ta Gmina naprawdę zasługuje.

- Rada nie była w tym glosowaniu jednomyślna, odno-
towałam dwa głosy sprzeciwu, ale jestem głęboko prze-
konana, że uchwaliliśmy bardzo dobry budżet dla na-
szej Gminy. Zapisane w nim propozycje wydatkowania 
publicznych środków wynikają z realnych potrzeb, jakie 
zgłaszali nam mieszkańcy. Gminny samorząd jest po to, 
by je realizować i ten budżet na ich realizację pozwoli.

Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców

Czesław Osiewała, sołtys sołectwa Grudna

- To najlepszy budżet od czasów transformacji ustrojowej, 
jaką przeszedł nasz kraj. Jako mieszkaniec mogę tylko po-
gratulować Wójtowi i Radzie Gminy, a jako sołtys przy 
okazji serdecznie podziękować za 750 tysięcy złotych, 
jakie przeznaczono w 2018 na sołectwo Grudna. Czekali-
śmy tu właśnie na takie działania!

Budynek po dawnym Koziołku - w tle szczercowski Ośrodek Rehabilitacji
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15 grudnia 2017 roku przy ulicy Targowej w Szczercowie otwarto długo wyczekiwane Centrum Rehabilitacji. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców Barbara Szczepanik oraz Wójt Krzysztof Kamieniak.

Nowocześnie, fachowo i na miejscu!
To właśnie Wójt podjął decyzję o po-
wrocie do korzeni tego miejsca, od 
zawsze przecież kojarzonego w naszej 
Gminie ze służbą zdrowia. Przez kilka-
dziesiąt lat funkcjonował tu Ośrodek 
Zdrowia, przeniesiony w 2002 do no-
wej siedziby przy ulicy Mickiewicza.
- Do pomysłu przekonałem Radę Gmi-
ny i przy jej poparciu udało się wszystko 
sprawnie i szybko przeprowadzić, dzię-
ki czemu dziś możemy stanąć w środku 
nowoczesnego, dobrze wyposażonego 
Centrum Rehabilitacji – mówi Krzysztof 
Kamieniak. – To będzie nasza wizytów-
ka w regionie.
Rzeczywiście, Centrum wyposażono 
w sprzęt z wysokiej półki. Szczercow-
ski ośrodek dysponuje na przykład 
najnowocześniejszym sprzętem do fi-
zyko-  i kinezyterapii, a to pełen zakres 
wymagany przy kontraktach z NFZ. 
- Mamy cztery aparaty do elektroterapii, 
pole magnetyczne, krioterapię, laser ska-
nerowy i punktowy, diatermię krótkofa-
lową , okłady cieplne, światłolecznictwo 
– wylicza Barbara Kałużewska, kie-
rownik SPZOZ w Szczercowie. - Jest 
też  gabinet do masażu i sala wyposażo-
na w aparat do rehabilitacji neurologicz-
nej metodą neurac, którego w regionie 
nie ma nikt. Poza tym Centrum wypo-
sażone zostało w rozbudowaną hydro-
terapię - są dwie wanny do całkowitego 
masażu wirowego, oraz takie do kończyn 
górnych i dolnych.
To nie wszystkie powody do dumy – 
na uwagę zasługuje też sam budynek, 
który od podstaw powstał w niecałe 
dwa lata. Przy konstrukcji i zastosowa-
nych rozwiązaniach sięgnięto po naj-
nowocześniejsze trendy.
- Uzyskaliśmy budynek pasywny, którego 
głównym celem jest zminimalizowanie 
zużycia energii, między innymi poprzez 
zastosowanie materiałów o doskona-
łych parametrach izolacyjnych. Tak więc 
mamy tutaj okna trzyszybowe, a ściany, 
podłoga i dach ocieplone są warstwą 
styropianu o grubości 40 centymetrów. 

To będzie nasza wizytówka - mówił podczas otwarcia Wójt Krzysztof Kamieniak

Rehabilitacja w Szczercowie to także zabiegi hydroterapii

Wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt - to zalety szczercowskiego 
Centrum Rehabilitacji
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- Odwiedzałem ostatnio Centrum Re-
habilitacji w łódzkim szpitalu im. Ko-
pernika i muszę przyznać, że nie ma 
tam takiego wyposażenia. To będzie 
jedna z najbardziej nowoczesnych pla-
cówek w regionie – tych mniejszych, 
ale jakże potrzebnych. Szczerców ma 
wiele pomysłów realizowanych do-
brze; tu mamy tego przykład.

Marek Mazur, 
Przewodniczący Sejmiku 
Woj. Łódzkiego

Barbara Kałużewska, kierownik 
SPZOZ w Szczercowie

-Jestem zachwycona, że Wójt, Rada 
Gminy i pracownicy Urzędu pomyśle-
li o wybudowaniu takiego obiektu dla 
mieszkańców. Społeczeństwo nam się 
starzeje, wymagamy coraz więcej za-
biegów rehabilitacyjnych, a nasze Cen-
trum na takie potrzeby odpowiada.

Halina Majchrzak, mieszkanka 
Gminy

-Bardzo mnie zaskoczyła nowocze-
sność, wszystko zostało ładnie urzą-
dzone. Teraz tylko wypada poczekać, 
aż będziemy mogli z tego skorzystać. 
Tu jest wspaniale, w stylu europejskim!

Ponadto budynek jest wyposażony 
w pompy ciepła, nie ma pieca, więc  wy-
eliminowaliśmy więc źródło zanieczysz-
czeń. Pompa wspomagana jest przez 
panele fotowoltaiczne na dachu - wyja-
śnia Krzysztof Kamieniak, Wójt Gminy 

Szczerców.  
Przypomnijmy, Centrum Rehabilitacji 
otrzymało unijne wsparcie - z wyda-
nych na budowę i wyposażenie 3,5 
milionów złotych 1,5 miliona pocho-
dziło z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego. Aktualnie trwa 
procedura uzyskania z Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
pozwolenia na użytkowanie. Kiedy tyl-
ko formalnościom stanie się zadość, pa-
cjenci będą mogli zgłaszać się na zabiegi. 

Podczas dnia otwartego Centrum odwiedzali zainteresowani zabiegami mieszkańcy
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Tuż przed Bożym Narodzeniem rozpoczęła się realizacja warsztatów terapii zajęciowej, jakie szczercowskie Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” prowadzi w Dąbrowie Rusieckiej. Zajęcia odbywają się w 
budynku współdzielonym z obecnym tu od lat Domem Dziecka.

16 mieszkańców naszej Gminy bierze udział  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiatowa placówka z Dąbrowy Ru-
sieckiej prowadzi w tej chwili opie-
kę nad kilkoma jedynie dziećmi, więc 
większość pomieszczeń w budynku 
pozostaje niewykorzystana. Z tej oka-
zji skorzystało szczercowskie stowa-
rzyszenie i właśnie tam zorganizowało 
swoje warsztaty. Na początku roku  
podopiecznych „Kuźni Życzliwości” 
odwiedził Wójt Krzysztof Kamieniak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Barba-
ra Szczepanik oraz Przewodniczący 
Komisji Budżetu Wojciech Pacholak. 
Gminna delegacja zapoznała się ze 
stanem robót adaptacyjnych, poznała 
też w praktyce plan zajęć, opracowany 
z myślą o uczestnikach terapii.
- Duża przestrzeń, plac umożliwiający 

prowadzenie warsztatów również na 
świeżym powietrzu, odnowione węzły 
sanitarne – wyliczał na miejscu po-
zytywy Wójt Krzysztof Kamieniak.  
– Bardzo się cieszę, że przy wykorzysta-
niu środków gminnych udało się stwo-
rzyć miejsce przyjazne, z korzyścią dla 
mieszkańców Gminy Szczerców.
Przypomnijmy – Gmina Szczerców do-
finansowała projekt kwotą 30 tysięcy 
złotych.  Wraz z dotacją uzyskaną ze 
Starostwa Powiatowego pieniądze te 
przeznaczono na niezbędny remont 
oraz doposażenie obiektu. Podopiecz-
ni Stowarzyszenia uzyskają tu facho-
wą opiekę oraz będą mogli skorzystać 
z zajęć dydaktycznych.
– To bardzo konkretne, potrzebne zaję-

cia łączące teorię z praktyką – tłumaczy 
Andrzej Klimas, Prezes Stowarzysze-
nia. – Nasi podopieczni wymagają wska-
zówek i wiadomości, które zdrowe osoby 
przyswajają z marszu.
Dlatego na przykład wiosną urucho-
miony zostanie ogródek, hodowane  
w nim w ramach zajęć warzywa posłu-
żą jako produkty w kuchni. To jeden  
z wielu elementów aktywizacji i zwięk-
szania samodzielności podopiecznych, 
przekazujących im konkretne wiado-
mości o życiu codziennym.
W warsztatach bierze udział 30 osób; 
16 z nich to mieszkańcy Gminy Szczer-
ców. Pozostali pochodzą z Ruśca i Beł-
chatowa.
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O tym jak ważne jest wpojenie dzieciom prawidłowych reakcji w sytuacjach kryzysowych nie trzeba nikogo przekonywać. 
Nie od dziś wiadomo, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dlatego szczególne słowa uznania należą się 
dziewięcioletniej uczennicy klasy III c ze szkoły podstawowej w Szczercowie.

Kaja, jesteś wielka!
Kaja Siwiaszczyk, bo o niej mowa, była 
świadkiem potrącenia przez samochód 
swojej babci – do zdarzenia doszło 
przy ulicy Częstochowskiej kilkanaście 
dni temu. W trudnych warunkach at-
mosferycznych auto wpadło w poślizg 
i potrąciło przechodzącą prawidłowo 
przez ulicę kobietę. Kaja nie straciła 
zimnej krwi i zrobiła to, co powinno 
zrobić dziecko w takim momencie – 
sprawdziła czy babcia jest przytomna 
i natychmiast pobiegła po pomoc do 
osób dorosłych.
- Właśnie takiego zachowania uczymy 
dzieci podczas pogadanek, organizowa-
nych przez naszych druhów – tłumaczył 
Andrzej Jędraszek, komendant gmin-
ny Ochotniczych Straży Pożarnych 
. – Postawa tej dziewczynki jest godna 
pochwały! Zareagowała prawidłowo, nie 
spanikowała i wezwała pomoc. Świetna 
robota!
Szczercowscy strażacy przygoto-
wali niespodziankę i odwiedzili Kaję  
w szkole. Dziewczynka otrzymała pre-
zent w postaci pluszowego słonia ze 
strażackim hełmem, a wszystkie dzieci 
słodkie upominki. Spotkanie było też 
okazją do małego sprawdzianu z zasad 
bezpieczeństwa – cała klasa zdała test 
celująco.
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Pod koniec roku w Lubcu prowadzone były działania w ramach programu odrestaurowania parku. W zakres robót wcho-
dziły prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów.

Park w Lubcu zyskał nową szatę roślinną

Miejscowy park wpisany jest do reje-
stru zabytków. Celem programu było 
odtworzenie stanu roślinności według 
zarysu historycznego. Pracom pielę-
gnacyjnym poddanych zostało 156 
drzew, dla 9 roślin wykonano montaż 
wiązań elastycznych, nasadzono też 
260 krzewów liściastych oraz 20 no-
wych drzew.
Roboty w Lubcu zakończyły się  
w grudniu. Ich koszt to około 50 tysię-
cy złotych, w większości refundowany 
przez WFOŚiGW w Łodzi.

Od 20 listopada Szkoła Podstawowa w Lubcu realizuje program edukacji ekologicznej pod nazwą „Zła atmosfera nam nie 
doskwiera”. Wójt Krzysztof Kamieniak w połowie grudnia podpisał w Łodzi umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której program ten uzyska dofinansowanie.

W Lubcu uczą ekologii
Zaplanowane działania pozwolą na 
rozpropagowanie zagadnień związa-
nych z ochroną powietrza. Na 2018 
rok przewidziano zakup materiałów 
dydaktycznych  oraz szereg działań  
edukacyjnych w postaci konkursów  

i wycieczek. Dzieci już wiosną wybiorą 
się do Arboretum w Rogowcu, Palmiar-
ni w Łodzi oraz do szkółki leśnej „Boro-
winy”. Organizatorzy przewidzieli też 
konkursy wiedzy ekologicznej, między 
innymi Moje rady na czyste powie-

trze, Życie bez papierosa czy Zadbaj-
my o lepszą atmosferę.
WFOŚiGW dofinansuje program kwo-
tą blisko 13 tysięcy złotych; realizacja 
programu zakończy się 30 czerwca 
2018 roku.
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Czterdzieścioro osiemnastolatków odwiedziło w piątek, 19 stycznia,  Urząd Gminy w Szczercowie. Wizyta młodzieży to 
efekt zaproszenia, jakie do każdego rocznika wkraczającego w wiek dorosły kieruje Wójt Krzysztof Kamieniak. W ubie-
głym roku w całej Gminie mieliśmy aż 93 takie osoby.

Na progu dorosłości
Spotkania z osiemnastolatkami to już 
tradycja – młodzież jak zwykle sta-
wiła się w licznej grupie, był słodki 
poczęstunek, pamiątkowe zdjęcie,  
a przede wszystkim rozmowy na te-
maty związane ze Szczercowem. Są 
one znakomitą okazją do poznania 
zainteresowań młodych mieszkań-
ców Gminy oraz ich potrzeb i oczeki-
wań wobec władz samorządowych.  
A te są różnorakie – padały więc py-
tania odnośnie skrzyżowania w Grud-
nej i planów poprawy bezpieczeństwa  
w tamtym rejonie. Wiele osób zainte-
resowanych było skutkami spodziewa-
nego zmniejszenia wpływów do gmin-
nego budżetu z bełchatowskiej kopalni 
– młodzież pytała, czy Gmina jest przy-
gotowana na taką ewentualność.  
Na wszystkie pytania odpowiadał Wójt 
Krzysztof Kamieniak, który dodatkowo 
zapoznał gości z planami budowy dep-
taka nad rzeką Widawką oraz przejęcia 
budynku po dawnym „Koziołku”, który 
po przebudowie mógłby pomieścić 
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury. 
Nie wszyscy osiemnastolatkowie zdo-
łali dotrzeć na piątkowe spotkanie 
– na wszystkich jednak w Urzędzie 
Gminy czekają pamiątkowe dyplomy  
i upominki.
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Przybieżeli do Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi i Cicha noc – najpiękniejsze kolędy rozbrzmiały w niedzielę, 21 stycznia, 
w hali sportowej przy Piłsudskiego w Szczercowie. Wszystko to za sprawą Eleni, która oprócz tradycyjnych pieśni bożo-
narodzeniowych przywiozła nam także pastorałki swoich greckich przyjaciół.

Kolęda z grecką nutą
To było niezapomniane popołudnie, 
pełne ciepła i muzycznych wzruszeń, 
jakie zapewniła nam popularna i lu-
biana już od wielu pokoleń Eleni. Pio-
senkarka o greckim rodowodzie przy-
jechała do Szczercowa na zaproszenie 
Wójta Krzysztofa Kamieniaka i księdza 
proboszcza Zenona Miksy, by zapre-
zentować publiczności repertuar, na 
który składają się kolędy i pastorałki.
- To w zasadzie nie koncert, to spotkanie 
z najpiękniejszymi polskimi kolędami – 
mówiła witając się z widzami. – Mam 
nadzieję, że spędzicie miło czas śpiewa-
jąc na chwałę Pana.
Artystka przyjechała do nas z chorym 
gardłem; losy koncertu długo wisiały 
na włosku. Eleni widząc jednak pełną 
salę zdecydowała się zaśpiewać, pro-
sząc widzów o pomoc i zachęcając do 
wspólnego kolędowania. Szczercow-
ska publiczność ciepło przyjęła pio-
senkarkę i towarzyszących jej muzy-
ków, a występ zakończył się owacją na 
stojąco. Niewykluczone, że Eleni zo-
baczymy jeszcze w gminie Szczerców 
w bardziej rozrywkowym repertuarze. 
- W tym roku dużo koncertujemy, ale też 
pracujemy nad nową płytą – opowiada-
ła Eleni. – Do końca roku ten materiał 
powinien być już gotowy; chciałabym  
w nim wykorzystać mocno grecki instru-
ment buzuki. Ale oczywiście, zaśpiewam 
na niej po polsku.
Dopełnieniem muzycznej podróży  
w świątecznej atmosferze był zna-
komity występ orkiestry dętej OSP 
Magdalenów. Nasi muzycy nie ustę-
powali występującym wcześniej zawo-
dowcom i również zasłużyli na brawa. 
Orkiestra z Magdalenowa przygoto-
wała bardzo ciekawy program, w któ-
rym znaleźć mogliśmy najpiękniejsze 
melodie świąteczne. Dodatkowo je-
den z orkiestrantów, Michał Stępień, 
zaprezentował duży talent wokalny, 
wywołując swoim śpiewem ogromne 
poruszenie.
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Przed Bożym Narodzeniem, jak każe tradycja, po raz 27 zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jed-
ności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do świąt. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła 
Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.

Światło Pokoju w Szczercowie
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem płonie wieczny ogień. To wła-
śnie od niego co roku odpala się jedną 
malutką świeczkę, której płomień nie-
siony przez skautów w wielkiej szta-
fecie przez kraje i kontynenty, obiega 
świat.
Harcerze ze Szczepu 18 Drużyn Har-
cerskich ze Szczercowa odebrali świa-
tło od bełchatowskich harcerzy, którzy 
z kolei otrzymali je podczas uroczystej 
ceremonii w Archikatedrze Łódzkiej.  
Z wielką radością i nadzieją, przekazali 
jego ciepło i blask,  wszystkim miesz-
kańcom Gminy Szczerców, za pośred-
nictwem Wójta Gminy, Krzysztofa Ka-
mieniaka.
Ceremonia przekazania odbyła się  
w Urzędzie Gminy w Szczercowie. 
Warto też wspomnieć o dodatko-
wym, wspaniałym prezencie, jaki na 
Boże Narodzenie przygotowali dla nas 
szczercowscy harcerze. Zarówno naj-
młodsze zuchy, jak i starsi członkowie 

„18-ki” zaśpiewali „Wśród nocnej ci-
szy”, a nagranie udostępnione zostało 
na gminnym profilu facebookowym. 
Harcerska kolęda biła rekordy wyświe-

tleń, a nam pozostaje mieć nadzieję, że 
stanie się to już tradycją i na kolejne 
święta również dostaniemy muzyczny 
upominek.

Wielu z nas pamięta jeszcze wielkie kolędowania, w których udział brali wszyscy mieszkańcy wsi. Nie inaczej było  
w Chabielicach – z inicjatywy wójta Krzysztofa Kamieniaka oraz księdza Stanisława Haładaja Gminę Szczerców odwie-
dziła góralska kapela Ondraszki.

Ondraszki w Chabielicach
Przez ponad godzinę mogliśmy wysłu-
chać, a co odważniejsi również zaśpie-
wać, najpiękniejsze kolędy w góralskiej 
aranżacji. Nie zabrakło też góralskiej 
gwary i humoru, który znakomicie 
korespondował z radosnymi tekstami 
kolęd i pastorałek. Dla sympatyków 
góralskiej kapeli mamy dobrą wiado-
mość – spotkamy się z nimi w tym 
roku jeszcze raz. Tym razem muzyku-
jące towarzystwo ze Szczyrku przyje-
dzie do nas z biesiadnym repertuarem 
i będzie jedną z atrakcji przygotowy-
wanych właśnie III Dni Gminy Szczer-
ców i gminnych Dożynek.
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Jak co roku, 21 grudnia, w Domu Kultury OSP w Szczercowie odbyła się symboliczna wieczerza wigilijna dla osób star-
szych i samotnych. Wzięła w niej udział blisko stuosobowa grupa mieszkańców, władze Gminy, księża oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.

Nie zapomnieli o samotnych
Był opłatek i tradycyjnie zastawiony 
wigilijny stół, a uroczystości rozpo-
częła modlitwa poprowadzona przez 
księży Zenona Miksę i Konrada Woj-
nę ze Szczercowa oraz Stanisława 
Haładaja z Chabielic. Zaraz po nich 
życzenia złożył Wójt Krzysztof Kamie-
niak. – Za kilka dni narodzi się Chrystus, 
dając nam tym samym nadzieję, otuchę  
i podporę na gorszy czas. Coroczne naro-
dziny Pana to przecież symbol, nadzieja 
na to, że zło można pokonać, a ciężki los 
może się odmienić – mówił do zgroma-
dzonych Wójt Kamieniak. – Właśnie 
tego życzę nam wszystkim na 2018 rok 
– niech będzie nam lepiej, niech omijają 
nas choroby, niech będą wokół nas lu-

dzie bliscy i nam życzliwi.
Wigilijne spotkanie było też okazją 
do podziękowań dla osób zaangażo-
wanych w pozyskiwanie żywności 
dla potrzebujących z naszej Gminy. 
Współpracę z Bankiem Żywności z Ło-
dzi prowadzi na terenie Gminy Szczer-
ców stowarzyszenie „Na Skrzydłach 
Marzeń”, a w dystrybucję zebranych 
produktów zaangażowani są zarówno 
wolontariusze, członkowie Stowarzy-
szenia. Również i to wigilijne spotkanie 
osób starszych i samotnych, nie było-
by możliwe gdyby nie zaangażowanie 
gminnych strażników oraz druhów  

z jednostek OSP w Szczercowie, Cha-
bielicach, Osinach, Borowej i Magda-
lenowie. Dzięki nim uczestnicy spo-
tkania mogli skorzystać ze specjalnie 
zorganizowanego na te okazję trans-
portu.
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Końcówka 2017 i początek 2018 roku na oddziale ginekologiczno-położniczym bełchatowskiego szpitala należały do 
mieszkanek Gminy Szczerców. Nie mamy nic przeciwko temu, by ten optymistyczny trend utrzymał się w kolejnych mie-
siącach!

Mamy to! Dzieci z przełomu 2017/2018 pochodzą ze Szczercowa!
W Sylwestra córkę urodziła Agnieszka 
Glapińska, mieszkanka naszej Gminy – 
i jeśli nie był to ostatni maluch urodzo-
ny w starym roku, to z pewnością je-
den z nich.  Mała Alicja ma się dobrze, 
przyszła na świat wczesnym popołu-
dniem, ze słuszną wagą 3560 gramów 
oraz wzrostem 55 centymetrów.
Miejsce w sali obok obu pań Glapiń-
skich zajęły Justyna Tarka z synem Fi-
lipem – to właśnie on był pierwszym 
dzieckiem, jakie przyszło na świat  
w 2018 roku w bełchatowskim szpi-
talu. Chłopiec jest nieco lżejszy od 
swojej koleżanki, jego waga to 3500 
gramów, ale za to nie ustępuje Alicji 
wzrostem (okazałe 55 cm).
Na początku stycznia obie mamy 
i nowo narodzoną parę mieszkańców 
Gminy Szczerców odwiedzili samo-
rządowcy. Starosta Waldemar Wy-
czachowski i Wójt Gminy Szczerców, 
Krzysztof Kamieniak złożyli im gratu-
lacje, życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz obdarowali prezentami.

W Nowy Rok wchodzimy z po-
kaźną dawką dobrych wiado-
mości – od ostatniej publikacji 
Informatora przybyło nam aż 
szesnaścioro małych miesz-
kańców Gminy Szczerców. 
Tym razem niewielka przewa-
ga chłopców, ale z prawdziwą 
przyjemnością prezentujemy 
całą grupę! 

Serdeczne życzenia dla malu-
chów i rodziców!

Mała Alicja przyszła na świat szybciej niż Filip, jej kolega z sali

Wójt Krzysztof Kamieniak gratuluje Justynie Tarce, mamie Filipa



Iga Rzepkowska  ur. 06 11 2017   
waga 3660 g wzrost 56 cm

Adrian Gajda ur. 29.12.2017          
waga 4180  wzrost 59

Alicja Glapińska  ur. 31.12.2017      
waga 3560   wzrost 55

Filip Cieślak  ur. 14.11.2017          
waga 3620 wzrost 54

Filip Tarka  ur.01.01.2018                 
waga 3500   wzrost 55

Hanna Delinga  ur. 20.11.2017     
waga 3800  wzrost 56

Iga Kowalska  ur. 30.11. 2017       
waga 3450  wzrost 56

Ignacy Majchrzak  ur. 09.01.2018   
waga 3660 wzrost 57

Marcelina Wulkiewicz  ur. 05.12.2017  
waga 2700 wzrost 51

Miłosz Przydacz  ur. 25.11.2017     
waga 2900 wzrost 52

Nikodem Staszewski ur. 29.11.2017
waga 3640 wzrost 56

Robert Lepla  ur. 19.11.2017         
waga 3460 wzrost 55

Stanisław Czyżyk  ur. 18.12.2017
waga 4100 wzrost 62

Zuzanna Dubicka ur. 04.01.2018
waga 2640 wzrost 49 
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Pracę nad sylwetką zaczął w wieku 12 lat, ćwicząc ze starszymi kolegami w domowej siłowni. Dziś jest triumfatorem 
Pucharu Polski, ale dobre lokaty zajmuje też w zawodach międzynarodowych. Poznajcie Artura Kamieniaka, kulturystę ze 
Szczercowa.

Kulturystyka zaczyna się w głowie…
Redakcja: Arturze, przygodę z siłow-
nią zaczynałeś jako nastolatek. Jak do 
tego doszło? Ktoś cię zainspirował, 
pokierował?

Artur Kamieniak: Początki były cięż-
kie, głównie ze względu na brak wie-
dzy, wtedy ćwiczono metodą prób  
i błędów. Po pewnym czasie stwier-
dziłem, że trzeba wyjść poza „garaż”  
i w 2013 roku postanowiłem wystar-
tować w pierwszych zawodach. Były 
to Debiuty Kulturystyczne, do których 
pomagał mi się przygotowywać Ra-
dosław Słodkiewicz. Tak naprawdę to 
on zaszczepił we mnie tego bakcyla.  
W tym samym roku postanowiłem 
również ukończyć kurs i otworzyć 
własną siłownię.

Red.: Która stała się twoim drugim 
domem… Masz czas na inne zajęcia, 
czy też na poziomie, który osiągnąłeś, 
nie ma już miejsca na hobby?

A.K.: Pozostaję czynnym zawodnikiem 
kulturystyki, prowadzę własną działal-
ność w Szczercowie, jestem również 
trenerem w gminnej siłowni umiesz-
czonej w Liceum. Z zawodu jestem cer-
tyfikowanym trenerem personalnym 
i dietetykiem. Aktualnie przechodzę 
przez etap budowy masy mięśniowej, 
a w tym okresie zazwyczaj mam więcej 
czasu. To dla mnie okazja, by bardziej 
skupić się na moich podopiecznych, 
jak również na prowadzeniu klubu. Co 
do innych zajęć… Odpowiem tak – jest 
ciężko, ponieważ akurat prowadzę bu-
dowę domu, chyba, że to można na-
zwać dodatkowym zajęciem…

Red.: Jak najbardziej, może to być na-
wet elementem alternatywnego tre-
ningu!

A.K.: A poważnie - jeśli chodzi o hob-
by, to siłownia i kulturystyka jest dla 

mnie wystarczająco spełniająca, dla-
tego nie szukam żadnej odskoczni. 
Półtora roku temu zmieniłem stan cy-
wilny, jestem żonaty, a to też generuje 
dodatkowe obowiązki.
 
Red.: Kiedy przyszły pierwsze chwile 
sportowego zadowolenia? Pamiętasz 
moment, kiedy zdałeś sobie sprawę, 
że to ma sens i może być sposobem 
na Zycie?

A.K.: Przełomem był dla mnie rok 
2013, gdy pierwszy raz w życiu osią-
gnąłem maksymalnie odtłuszczoną 
sylwetkę. Pierwszy raz widziałem ta-
kiego siebie i to w sumie najbardziej 

mi się spodobało - zmiany naszego 
ciała najlepiej motywują do dalszego 
działania.  Ale nie ukrywajmy, nie da 
się na tym sporcie zarobić jeśli chodzi 
o nagrody. 
Koszty startów znacznie przewyższają 
nagrody. Dlatego gdy zaczynałem, po-
stawiłem na zawód, który ma powią-
zanie z kulturystyką i będzie można 
mnie kojarzyć właśnie z tym, co przy-
ciągnie większą liczbę ludzi. 

Red.: Dobra strategia, przynosząca 
wyniki. Z czego jesteś najbardziej 
dumny?

A.K.: Mam za sobą 10 startów, począ-
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tek to wspomniane już Debiuty Kul-
turystyczne w kulturystyce klasycznej  
z 2013 roku.

Red.: Tam dotarłeś do półfinałów, 
udany debiut.
 
A.K.: W tym samym roku były jeszcze 
Mistrzostwa Śląska w kulturystyce kla-
sycznej, na których zająłem 4 miejsce. 
2014r to ponownie Mistrzostwa Ślą-
ska w kulturystyce klasycznej i półfi-
nały oraz 4 miejsce na Mistrzostwach  
Polski NAC Debiuty Open. Dobrze 
wypadłem też w pozostałych startach, 
a najlepsze wyniki to te z 2017 r. - Pu-
char Polski WPF…

Red.:  Pierwsze miejsce w kulturysty-
ce klasycznej!

A.K.: Oraz MR. UNIVERSE WPF  
w Brukseli w kulturystyce klasycznej, 
gdzie uplasowałem się na 7 miejscu.  
Tak jak widać trochę już tego było,  
a najbardziej oczywiście jestem zado-
wolony z Pucharu Polski. I to nie tylko 
pod względem miejsca, ale również  
z formy, bo naprawdę mi wyszła ! 

Red.: A wrażenia z Brukseli?

A.K.: Bardzo pozytywnie, obsada była 
z całego świata. Pierwszy raz w życiu 
startowałem na zawodach między-
narodowych i było to dla mnie mega 
przeżycie. Z wyniku czuję lekki nie-
dosyt, ale wiadomo co kraj to oby-
czaj - może sędziowie inaczej patrzą,  
a z werdyktem się nie dyskutuje. 

Red.: Arturze, kiedy kończy się dbanie 
o sylwetkę, a zaczyna kulturystyka?

A.K.: Kulturystyka zaczyna się w ,,gło-
wie ", do tego sportu trzeba mieć nie-
wątpliwie charakter. Typowe przygo-
towanie do zawodów wymaga kilku 
etapów: budowanie siły, masy, re-
dukcja tkanki tłuszczowej, ostateczne 
szlify - odwodnienie, roztrenowanie.  
To wszystko wymaga konsekwentne-
go trzymania się planu: diety, treningu, 
regeneracji… 

Red.: Co za tym idzie? 

A.K.: Ograniczenia! Trzeba podporząd-
kować swoje życie osobiste, by wpleść 
te schematy. Jeśli chodzi o bycie fit, 
tutaj nie trzeba wkładać aż tak wiele 
pracy. Wystarczy regularnie ćwiczyć  
i zdrowo się odżywiać. Jeśli masz cha-
rakter i potrafisz podporządkować ży-
cie pod ten sport, to spróbuj. Według 
mnie nic nie uczy tak charakteru jak 
kulturystyka. 

Red.: Nie wiem czy takie pytanie  
w ogóle ma sens, ale warto zapytać. 
Co jest ważniejsze, trening czy dieta?

A.K.: Obydwa czynniki mają znacze-
nie. Kiedyś trenowałem bez diety 
- moje ciało i siła rosły, ale właśnie… 
rosło ciało, a nie czysta tkanka mię-
śniowa. Gdy zacząłem wdrażać dietę 
w życie codzienne, skład ciała zaczął 
się zmieniać. Tkanka tłuszczowa spa-
dała, a mięśnie zaczęły być znacznie 
bardziej widoczne i optycznie większe. 
Miałem też już w swojej pracy kilka 
osób, które chciały schudnąć na samej 
diecie (co zawsze odradzam). Waga na 
deficycie zawsze nam spadnie, lecz 
to trening daje bodziec mięśniom do 
przetrwania, by sylwetka była tward-
sza i bardziej zbita. Nasza skóra też się 
staje znacznie opięta. Takiego efektu 
na samej diecie na pewno nie uzyska-
my, wręcz odwrotnie.

Red.:  Czy z każdego jesteś w stanie 

zrobić porządnie wyglądającą osobę?

A.K.: Z każdego idzie wyciągnąć 100%, 
nawet z osób z różnymi schorzeniami. 
Wiadomo, ja mogę dać tylko wytyczne 
w postaci ułożenia programu żywie-
niowego i treningowego.  Gdy dana 
osoba ćwiczy pod moim okiem  mam 
większą kontrolę nad tym co robi.  Tyl-
ko, że nie wejdę nikomu do ,,kuchni"  
i nie będę stał nad kimś i patrzył co je, 
albo czego nie. 

Red.: Oszukujemy w tej kwestii?

A.K.: Jestem już na tyle doświadczony, 
że potrafię stwierdzić kto robi odstęp-
stwa od diety czy też treningu, więc na 
pewno taka osoba mi nie umknie. 
Ja daję wytyczne, a sukces danej oso-
by zależy od trzymania się ich. 

Red.: Czy to, co robisz na pokazach, 
jest bezpieczne dla organizmu? Wiele 
słyszy się o niebezpiecznych odżyw-
kach, suplementach…

A.K.: Suplementacja czy też odżywki 
to uzupełnienie diety. Według mnie 
nie ma złotych środków, które bę-
dziesz stosował i dadzą Ci pożądany 
efekt bez treningu czy też diety. Su-
plementacja jest dodatkiem. Wiadomo  
w dzisiejszych czasach wśród niektó-
rych panuje przekonanie, że „im wię-
cej, tym lepiej". To niestety tak nie jest, 
bo nawet w żywieniu można pewne 
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produkty przedawkować i odbije się 
na zdrowiu. Moja rada - wszystko  
z głową, a na pewno zdrowie na tym 
nie ucierpi. 

Red.: Prowadzisz własną siłownię, 
jesteś trenerem personalnym. Z kim 
pracuje ci się lepiej?

A.K.: Nie ma reguły, bo na treningach 
personalnych i z kobietami i mężczy-
znami pracuje mi się tak samo. Może  
z kobietami jest trochę weselej… Na-
tomiast jeśli chodzi o dietetykę, no to 
z pewnością z mężczyznami. 

Red.: Dlaczego?

A.K.: Kobietom szybko nudzą się sche-
maty żywieniowe, a ponadto oczeku-
ją natychmiastowych efektów. Jeśli 

przez miesiąc utyliśmy 5 kg, to wyma-
gają by tyle samo schudnąć. Pamię-
tajmy też, że dziewczynom jest ciężej 
jeśli chodzi o żywienie, ponieważ mają 
zmiany hormonalne podczas owulacji. 

Red.:  Co tłumaczy ich nastroje oraz 
zakusy na inne jedzenie, choćby sło-
dycze…

A.K.: Dokładnie, ale i faceci też po-
trafią być tu marudni.  Reasumując, 
najlepiej się pracuje z osobami kon-
sekwentnymi, które dążą do celu bez 
wymówek!  

Red.: Miałeś jakieś sytuacje kryzyso-
we, w których musiałeś zrobić użytek 
z mięśni?

A.K.: Pomyślmy… W życiu codziennym 

siła jest dla mnie po prostu użyteczna. 
Poza siłownią przede wszystkim na 
budowie czy też u rodziców, w stolar-
ni. 
No i niejedno auto wyciągałem już  
z rowu za pomocą rąk.

Red.: Jak odbierają cię ludzie? Musisz 
walczyć ze stereotypem „mięśniaka”?

A.K.: Staram się być otwartym dla lu-
dzi, przez co mam lepszy kontakt. Też 
uciekam od stereotypu przysłowiowe-
go ,,karka” i nie obnoszę się z tym jak 
wyglądam, czy też co osiągnąłem. Do 
tej pory nie zdarzyło mi się walczyć  
z jakimiś uprzedzeniami.

Red.: Powodzenia w kolejnych poka-
zach i dziękujemy za rozmowę.

Z myślą o mieszkańcach Gminy Szczerców w lutym 2017 roku w Kolonii Szczercowskiej 4A  
powstało STOWARZYSZENIE  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE  „PRZYGODA”. Powołaniu do 
życia nowej organizacji przyświecał zamiar promowania walorów turystycznych ziemi szczercowskiej.

Pora na „Przygodę” – pieszo, w siodle lub kajakiem
Nasze naturalne dobra to przecież 
rzeka Widawka, Uroczysko Święte 
Ługi, fortyfikacje polowe kampanii 
wrześniowej 1939r, Kapliczkowo, 
Dwór Lubiec czy młyny na rzeką Pilsią  
i Widawką. Członkowie stowarzysze-
nia chcą je zaprezentować szerszemu 
kręgowi odbiorców  poprzez organizo-
wanie imprez turystyczno- krajoznaw-
czych z udziałem mieszkańców, jak  
i gości spoza terenu Gminy Szczerców.
- Wszystkie imprezy będą miały charak-
ter promujący naszą ziemię szczercow-
ską – tłumaczy Ryszard Kotyla , prezes 
STK „Przygoda” - Chcemy żeby były 
dofinansowane z budżetu gminnego, 
powiatowego i województwa łódzkiego. 
Staramy się o to w imieniu nas wszyst-
kich, bo to mieszkańcy Gminy Szczerców 
będą głównymi beneficjentami naszych 
projektów. Liczymy na waszą obecność!
Stowarzyszenie Turystyczno-Krajo-
znawcze „Przygoda” złożyło wnioski 
do budżetów na rok 2018 i liczymy 
na wsparcie z samorządów. Po otrzy-

maniu dofinansowania poinformują 
Czytelników o wielkości otrzymanej  
dotacji  i kalendarzu imprez, tak żeby 
każdy mógł zaplanować swój czas.  
- A my będziemy próbowali udowodnić 
że warto odpoczywać blisko domu – do-
daje Ryszard Kotyla.
Plany „Przygody” na ten rok wyglądają 
interesująco – są wśród nich  spływy 
kajakowe po rzece Widawce, dla po-
czątkujących nauka pływania kajakiem 

po rzekach, rajdy rowerowe w okolicy 
Uroczyska Święte Ługi, Kapliczkowa 
i wzdłuż fortyfikacji polowych oraz 
kampanii wrześniowej 1939r., które 
odbędą się wyznaczonymi szlakami.
To nie wszystko, dla chętnych i odważ-
nych w planach jest jeszcze kontakt  
z końmi poprzez Naukę Jazdy Konnej 
w Siodle, a także rajdy konne po ziemi 
szczercowskiej, na której posiadamy 
przecież 50 km szlaków konnych.
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FC Lubiec zaskoczyło
19 drużyn wzięło udział w niedziel-
nych Mistrzostwach Gminy Szczer-
ców w halową piłkę nożną w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.  Otwarcia zawodów dokonał 
Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Ka-
mieniak, a chwilę później każda z ekip 
przekazała po 100 zł do puszki wolon-
tariuszom, by wesprzeć akcję WOŚP, 
której tegorocznym celem jest zbie-
ranie środków „dla wyrównania szans  
w leczeniu noworodków”.
Rozgrywki toczyły się w dwóch 
szczercowskich halach, w których ry-
walizowały po dwie grupy. Awans do 
ćwierćfinałów uzyskały po dwie naj-
lepsze drużyny z każdej z grup. 
Ćwierćfinały: 
Zdunia Stars – Wyrewolwerowani 
Rewolwerowcy 2:0 
Drugie Dno – Som Gorsi 0:1 
FC Łomot – Grube Lolo 1:1, karne 3:2 
FC Turbulencje – FC Lubiec 2:2, karne 1:3
Półfinały: 
FC Łomot – Zdunia Stars 2:2, karne 3:2 
FC Lubiec – Som Gorsi  1:1, karne 2:1
o III miejsce: 
Zdunia Stars – Som Gorsi 4:0 
o I miejsce: 
FC Łomot – FC Lubiec 3:1

Udział w finale drużyny FC Lubiec 
można uznać za olbrzymią sensa-
cję,  gdyż jest to typowo amatorski 
zespół, który w tym turnieju okazał się 
lepszy od drużyn składających się z za-
wodników B klasy, A klasy, okręgówki, 
a nawet IV – to ligowców…
Najlepszym strzelcem turnieju został 
Dawid Miedwiedwiew (FC Łomot) – 

8 goli, najlepszym bramkarzem Piotr 
Szataniak (FC Lubiec), a najlepszym 
zawodnikiem Dawid Kęsy (Som Gorsi).
Puchary i nagrody indywidualne wrę-
czyła Przewodnicząca Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Sportu  
p. Dorota Włodarczyk.

(JP)

Na początku stycznia odbyły się Gmin-
ne Zawody w Piłkę Nożną Drużyn OSP. 
W siódmej już edycji piłkarskich zmagań 
wystąpiły trzy drużyny, reprezentujące 
jednostki z Borowej, Osin i Magdalenowa. 
Grano systemem każdy z każdym, 2 razy 
po 10 minut. Wszystkie mecze stały na do-
brym poziomie, nie brakowało bramek –  
w sumie obejrzeliśmy ich aż  
dwadzieścia. Turniej wygrał Magda-
lenów, uzyskując tyle samo punk-
tów co Osiny, ale posiadając lep-
szy bilans bramkowy, a miejsce 
trzecie przypadło drużynie z Borowej. 
Najlepszym strzelcem turnieju został 
Konrad Pacholak z Magdalenowa, strze-
lając aż 6 bramek. Najlepszym bramka-
rzem uznano golkipera drużyny z Osin, 
Mariusza Błaszczyka.

Po raz siódmy zagrali w turnieju strażacy OSP
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Czarne nie dały szans przeciwniczkom

Po pierwszej części rozgrywek „VOL-
LEYligi” szczercowska drużyna LUKS 
„Czarni” zajmuje I miejsce w tabeli z 
dorobkiem 15 pkt. (5 zwycięstw, 1 
porażka). W lidze uczestniczy 7 zespo-
łów z terenu województwa łódzkie-
go: CARO TEAM Opoczno, GKS Ka-
mieńsk, UKS FUKS Sulejów, VOLLEY 
Rozprza, GLKS SIATKARZ Drużbice, 
FUKSIARY Sulejów i nasz zespół, który 
jest Organizatorem VOLLEYligi.

Wyniki: 
CZARNI – CARO TEAM Opoczno 1-3 
FUKS Sulejów – CZARNI 1-3 
CZARNI – GKS Kamieńsk 3-0 
SIATKARZ Drużbice – CZARNI 0-3 

CZARNI – VOLLEY Rozprza 3-1 
FUKSIARY Sulejów – CZARNI 0-3

Skład drużyny: 
Patrycja Kazimierczak, Angelika Ja-
błoniak, Aleksandra Kałużna,  Patrycja 
Chorzewska, 
Anita Kazimierczak, Karina Siewiera, 
Katarzyna Dłubak, Karolina Kowalska, 
Justyna Wawszczak, Julia Stanisław-
ska, Katarzyna Langkamer, Aleksandra 
Peczka. Trener J. Koperski.
Runda rewanżowa rozpocznie się  
w lutym. 

(JP)

Zajęcia ruchowe dla osób 60+
Po krótkiej przerwie, od 3 stycznia po-
nownie ruszyły zajęcia dla osób 60+ w 
ramach projektu realizowanego przez 
Łódzką Federację Sportu, który w ca-
łości finansowany jest poprzez środki 
uzyskane z Samorządu Województwa 
Łódzkiego. Ideą projektu „Łódzkie dla 
aktywnych seniorów” jest organizacja 
i prowadzenie systematycznych zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla grupy 
osób w wieku sześćdziesięciu i więcej 

lat życia. Projekt zakłada możliwość 
aktywizacji ruchowej, która wpłynie 
na polepszenie samopoczucia oraz 
stanu zdrowia osób korzystających ze 
zorganizowanej formy zajęć rekreacyj-
no – sportowych. Zajęcia odbywają się 
w hali sportowej w Szczercowie przy 
ul. Piłsudskiego 66 2x w tygodniu pod 
okiem fizjoterapeuty p. Anny Panasiuk 
i potrwają do 20 kwietnia.

(JP)

Niespodziewany awans 
Astorii
Zespół dziewcząt z Astorii Szczerców 
(rocznik 2002-2005), który zakończył 
rywalizację w lidze wojewódzkiej (sku-
piającej 6 drużyn) na 3 miejscu, nie-
spodziewanie uzyskał awans do ligi 
makroregionalnej. Jak się okazało po 
zakończeniu rozgrywek, dwa zespoły 
z jednego klubu (SMS Łódź) nie mogą 
awansować do wyższej ligi – stąd pro-
mocja naszego zespołu.
Jeśli klub na wiosnę zdecyduje się 
wziąć udział w tych rozgrywkach, to 
będzie rywalizował z najlepszymi dru-
żynami województwa łódzkiego, opol-
skiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Kadra drużyny: Lidia Płuciennik, An-
gelika Gruszczyńska, Natalia Labry-
szewska, Maria Grenda, Julia Gryś, 
Zofia Brząkalik, Nikola Kiereś, Barbara 
Masapust, Nikola Mielczarek, Joan-
na Naturalna, Julia Nogała, Gabriela 
Chmielewska, Nikola Góra, Martyna 
Krawczyk, Karina Lubońska, Pauli-
na Dłużak, Wiktoria Matusik, Wik-
toria Kaczmarek, Julia Muszyńska. 
Trenerem grupy jest Łukasz Topolski.

(JP)

Prawie 20 tysięcy  
na WOŚP

Gminny sztab podsumował tegorocz-
ną zbiórkę - po podliczeniu pieniędzy 
z wszystkich puszek okazało się, że 
w Gminie Szczerców udało się zebrać 
18.946,49 zł. Natalia Wintrowicz ze 
Stanisławowa Pierwszego oraz Julia 
Grudzińska z Józefiny to dwie wolonta-
riuszki, które zebrały najwięcej datków.  
Dziewczyny - jeszcze raz gratulujemy  
i dziękujemy.
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Na początku grudnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium 
motywacyjne. Przeanalizowano na nim złożone wnioski oraz dokonano podziału środków finansowych na stypendia dla 
studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Stypendia motywacyjne dla studentów już rozdane
Pierwotnie kwota zabezpieczona na 
stypendia dla uczniów i studentów 
w budżecie Gminy Szczerców na rok 
2017 wynosiła 55.000, w trakcie roku 
budżetowego zwiększono ją o 5.000 
zł. Na stypendia dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych rozdysponowano 
łącznie 35.600. 
- Do dyspozycji Komisji, na stypendia dla 
studentów szkół wyższych i słuchaczy 
szkół policealnych, pozostawała więc 
kwota w wysokości 24.400 zł – wyja-
śnia Teresa Rosiak- Kierownik Refera-
tu Oświaty.
Do końca listopada do Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy w Szczerco-
wie wpłynęło 55 wniosków studen-
tów szkół wyższych. Wśród złożonych  
1 wniosek nie spełniał warunków re-

gulaminu z uwagi na fakt, iż student-
ka w dniu ubiegania się o stypendium 
miała ukończone 26 lat, 1 wniosek był 
niekompletny (brak na wniosku infor-
macji o uzyskanej średniej), były też  
2 wnioski tej samej osoby za rok aka-
demicki 2016/2017 – przy czym każ-
dy z wniosków dotyczy jednego seme-
stru.
- Po przeprowadzonej weryfikacji 
wniosków,  Komisja postanowiła od-
rzucić wspomniane dwa wnioski,  
a w trzecim przypadku wnioskująca 
studentka została zakwalifikowana do 
przyznania jednego stypendium za cały 
rok akademicki 2016/2017 – tłumaczy 
Barbara Szczepanik przewodnicząca 
Komisji Stypendialnej.
Do przyznania stypendium motywa-
cyjnego komisja zakwalifikowała łącz-

nie 52 studentów.
Wśród wniosków zakwalifikowanych 
do otrzymania stypendium było:
7 wniosków studentów szkół wyż-
szych ze średnią powyżej 4,80,
45 wniosków studentów szkół wyż-
szych ze średnią w przedziale od 4,40 
do 4,80,
Komisja ustaliła, że studenci, którzy 
uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 
otrzymają jednorazowe stypendium 
w wysokości 571 zł. Studenci, którzy 
uzyskali średnią w przedziale 4,40-
4,80 otrzymają jednorazowe stypen-
dium w wysokości 453 zł, zaś student-
ka, która jako jedyna uzyskała średnią 
5,00 jednorazowe stypendium w wy-
sokości 589 zł. Wypłat stypendium 
dokonano jeszcze przed końcem 2017 
roku.

Artykuł 172 kodeksu cywilnego regu-
luje instytucję zasiedzenia nierucho-
mości, zgodnie z którym posiadacz 
nieruchomości niebędący jej właści-
cielem nabywa własność, jeżeli posia-
da nieruchomość nieprzerwanie od lat 
dwudziestu jako posiadacz samoistny, 
chyba że uzyskał posiadanie w złej 
wierze (wtedy trzydzieści lat).
Zasiedzenie następuje niejako auto-
matycznie, z  mocy prawa, jednak nie-
zbędne jest uzyskanie sądowego orze-
czenia stwierdzającego nabycia prawa 
własności w drodze zasiedzenia.
Jakie są warunki zasiedzenia nierucho-
mości?
Po pierwsze trzeba być tzw. posiada-
czem samoistnym nieruchomości, czy-
li trzeba traktować nieruchomość tak, 
jakby już było się jej właścicielem. Np. 
opłacać podatki, ogrodzić nierucho-
mość, uprawiać ziemie rolną. Posia-
daczem samoistnym nie będzie ktoś 
kto płaci czynsz za korzystanie z nie-

ruchomości, czyli  korzysta z niej, ale 
nie jak właściciel tylko jak najemca lub 
dzierżawca.
Najważniejsza kwestią jest to, czy po-
siadacz uzyskał posiadanie w dobrej 
czy w złej wierze.
Posiadaczem w dobrej wierze będzie 
osoba, która co prawda nie jest wła-
ścicielem nieruchomości, jednak pozo-
staje w błędnym, lecz uzasadnionym 
przeświadczeniu, że takim właścicie-
lem jest.
Znacznie częściej zaś mamy do czynie-
nia z posiadaniem w zlej wierze, czyli 
gdy ktoś ma świadomość, że nie jest 
formalnym właścicielem nieruchomo-
ści, ale z niej korzysta, uprawia, opłaca 
podatki.
Podstawowe terminy zasiedzenia nie-
ruchomości to 20 lat, gdy chodzi o po-
siadacza w dobrej wierze i 30 lat, gdy  
zasiedzenia dochodzi posiadacz w złej 
wierze. W sytuacji, gdy upływ okresu 
zasiedzenia nastąpił przed 1 paździer-

nika 1990r. wówczas odpowiednio  
10 lat dla posiadacza w dobrej wierze  
i 20 lat dla posiadającego w złej wie-
rze.

Wniosek należy złożyć w sądzie re-
jonowym właściwym dla miejsca po-
łożenia rzeczy. Podlega on opłacie  
w wysokości 2 tys. zł. Wniosek może 
złożyć każdy, kto ma w tym interes 
prawny.
 
Ze względu na fakt, że sprawa o zasie-
dzenie musi się toczyć przed sądem  
w postępowaniu nieprocesowym, sko-
rzystanie z pomocy adwokata wydaje 
się być najlepszym rozwiązaniem.

Przypominamy o możliwości skorzy-
stania z porad w Punkcie Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej, mieszczącym się na 
parterze w budynku Urzędu Gminy 
przy ulicy Pułaskiego 8.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? 
- odpowiedzi na pytania mieszkańców naszej Gminy udziela adwokat Karolina Pawlikowska.
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Z okazji Dnia Kobiet
Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak

ma zaszczyt zaprosić wszystkie Panie na występ 
kabaretu KaŁaMaSZ.

Spotkanie pełne niespodzianek odbędzie się w niedzielę (4 marca)  
w hali sportowej ZSP przy Piłsudskiego 66.

Początek o godz.15.00.


