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Zapłacił za śmiecenie
500 złotych mandatu zapłacił wła-
ściciel porzuconego przy moście na 
Zbyszku „dobytku”; sprawca wykro-
czenia musiał także posprzątać po swo-
im nieodpowiedzialnym zachowaniu. 
O porzuconych nad Pilsią śmieciach 
poinformowała nas jedna z mieszka-
nek Zbyszka. Zbulwersowana znale-
ziskiem kobieta zawiadomiła też Straż 
Gminną i policję. Funkcjonariusze nie 
mieli problemów z ustaleniem do kogo 
należy sterta odpadów. Ich właściciel 
pozostawił wiele wskazówek, które 
pozwoliły na jego identyfikację. Za 
swój czyn poniósł zasłużoną karę.

W tym miejscu chcielibyśmy za-
apelować o poszanowanie miejsca,  
w którym wszyscy żyjemy. Gmina dys-
ponuje specjalnym punktem selektyw-
nej zbiórki odpadów, który mieści się  
w Kolonii Szczercowskiej – mogą z nie-
go skorzystać wszyscy mieszkańcy gmi-
ny, którzy złożyli stosowną deklarację. 
Odpady przyjmowane są tam bezpłat-
nie, w każdy piątek od 11.00 do 19.00 

oraz w soboty od 9.00 do 13.00.
Przypominamy – zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny – tzw. 
elektrośmieci (np. żarówka, świetlów-
ka, pralka, lodówka, telefon, drukarka, 
komputer ale również części usunięte 
z tego sprzętu np. baterie z telefonów 
komórkowych czy zużyte tonery i kar-

tridże z drukarek) należy gromadzić 
selektywnie na posesji a następnie 
dostarczyć we własnym zakresie do 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabaryto-
wych w Kolonii Szczercowskiej lub 
wystawić przed posesję w ramach ob-
jazdowej zbiórki odpadów.

STOP wypalaniu traw
Choć strażacy z naszych jednostek OSP co roku 
apelują do mieszkańców Gminy o zaprzestanie 
wypalania traw, to proceder ten trwa w najlep-
sze. Ledwo stopnieje śnieg, w wielu miejscowo-
ściach uaktywniają się „miłośnicy” wypalania. 
Tylko przez pierwszy tydzień marca jednostki 
naszych strażaków interweniować musiały już 
10 razy, gasząc palące się trawy w Lubcu, Pusz-
czy czy Józefinie.

Przypominamy – wypalanie traw jest nie tyl-
ko niebezpieczne dla ludzi, ale także dla przyro-
dy. Co więcej, wypalanie traw jest surowo za-
bronione i grozi za nie kara – grzywna, a nawet 
więzienie.
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Zgodnie z zapowiedziami, Gmina Szczerców nie zwalnia tempa i wdraża w życie tegoroczne plany inwestycyjne. Będzie 
kanalizacja w Osinach, remont ulicy Żeromskiego, a w połowie lata spotkamy się na otwarciu szczercowskiej tężni – o tym 
w rozmowie z Informatorem Szczercowskim mówi Wójt Krzysztof Kamieniak.

Inwestycje ruszyły wiosną
Redakcja: Panie Wójcie, na początek 
tradycyjnie poprosimy o kilka zdań, 
dotyczących inwestycji. Co nas czeka 
w najbliższym czasie?

Krzysztof Kamieniak: Przegląd gmin-
nych inwestycji zaczynamy od spraw 
najświeższych – 8 kwietnia nastą-
pił wybór najkorzystniejszej oferty  
w przetargu nieograniczonym, doty-
czącym zadania pod nazwą „Budowa 
tężni solankowej wraz z niezbędnymi 
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi  
i elektrycznymi, a także budowa zbior-
nika technologicznego i retencyjnego”. 
Termin wykonania zadania ustalono na 
koniec lipca 2019 roku.

Red,: To sprawia, że jeszcze w te wa-
kacje reperować będziemy zdrowie 
przy szczercowskiej tężni…

K.K.: Jest na to duża szansa, ale to 
jeszcze kilka miesięcy. Wcześniej, bo 
21 marca podpisano umowę na „Prze-
budowę i rozbudowę drogi gminnej 
w miejscowości Grudna” (od ulicy 
Strumykowej do drogi wojewódzkiej 
nr 480). Droga ta jest realizowana na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej. Decyzja 
ta narzuca określone parametry dla 
dróg. 

Red.: Jakie?
 
K.K.: Rozbudowa tej drogi przewidu-
je wykonanie jezdni o długości około 
570 metrów bieżących i szerokości  
5 metrów. Powstaną dwie warstwy na-
wierzchni bitumicznej o grubości cał-
kowitej 7 centymetrów oraz pobocza  
o szer. 2 x 0,75 metra. W ramach zada-
nia utworzonych zostanie 18 zjazdów 
na posesje indywidualne i publiczne  
o nawierzchni z kostki betonowej. 
Gmina przeprowadzi też odwodnie-
nie za pomocą istniejącego rowu, czę-

ściowo przebudowywanego oraz za 
pomocą betonowych elementów. Fi-
nalnie całość zyska oznakowanie pio-
nowe oraz progi zwalniające. 

Red.: Jaki jest koszt tej inwestycji?

K.K.: Jej wartość to prawie milion 
złotych, a umowny termin wykona-
nia zadania to 15 października. Na 
powyższe zadanie Gmina ubiega się  
o dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych (FSD) .        
  
Red.: Informowaliśmy już mieszkań-
ców o pracach na ulicy Żeromskiego. 
Znamy konkrety?

K.K.: Tak, 14 marca podpisano umo-
wę na „Remont drogi gminnej Nr G50 
– ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców”. 

Remontem objęty będzie odcinek od 
ul. Źródlanej (od Poczty) do ulicy Po-
niatowskiego. Będzie on przeprowa-
dzony na długości około 260 metrów 

bieżących. Powstanie tu szeroka na 
sześć metrów jezdnia o nawierzchni 
bitumicznej (grubość 7 centymetrów). 
W planie są też chodniki o zmiennej 
szerokości: od 1,25 (miejscowe zwę-
żenie) do 3,3 metra; zdecydowano 
się zastosować nawierzchnię z kostki 
granitowej. Również zjazdy na pose-
sje indywidualne będą o nawierzch-
ni z kostki granitowej. Zostanie też 
wykonane odwodnienie za pomocą 
wpustów deszczowych i nowej kanali-
zacji deszczowej, ponadto postawimy 
nowe oświetlenie uliczne z oprawami 
typu LED na nowych słupach oświe-
tleniowych.     

Red.: Ale to chyba nie wszystko?
                                                                                                                                                                  
K.K.: Rzeczywiście, to nie koniec, Gmi-
na wybuduje tu jeszcze nową sieć wo-

dociągową wraz z przyłączami oraz 
kanalizację teletechniczną. Przebudo-
wana zostanie również sieć nN. Po-
wstanie nowa linia kablowa nN 0,4 kV, 

Ulica Żeromskiego zmieni się nie do poznania
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zasilająca w energię elektryczną oko-
licznych mieszkańców. W skład tych 
wydatków wchodzi dodatkowo ciąg 
pieszo-jezdny, jako droga wewnętrzna 
od istniejącego deptaka do skrzyżo-
wania z ulicami Żeromskiego i Ponia-
towskiego. Wartość robót budowla-
nych to prawie 2,8 miliona złotych. 
Umowny termin wykonania zadania 
ustalono na połowę listopada. Na po-
wyższe zadanie Gmina również ubiega 
się o dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych (FSD). 

Red.: To może teraz ze Szczercowa 
przeniesiemy się do Osin, mamy dla 
mieszkańców tej miejscowości dobrą 
nowinę?

K.K.: Trwają prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości 
Osiny. Tu prace prowadzone w pasie 
drogowym mogą wiązać się z niedo-
godnościami dla zmotoryzowanych, 
ale to sytuacja przejściowa. Już nie-
bawem mieszkańcy Osin będą mogli 
cieszyć się kanalizacją w swojej miej-
scowości.

Red.: Zmieńmy temat, choć pozosta-
niemy jeszcze w sferze wydatków, 
a konkretnie gminnych finansów. 
Ostatnie tygodnie przyniosły dwa 
ważne spotkania, które mogą okazać 

się brzemienne w skutki jeśli chodzi  
o pieniądze wpływające do nasze-
go budżetu z tytuły opłaty środowi-
skowej. Wiemy, że uczestniczył pan  
w tych wydarzeniach.

K.K.: 13 marca w Kleszczowie odbyło 
się spotkanie Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego 
przystąpimy już w najbliższym czasie. 
Do naszego sąsiada zjechali przedsta-
wiciele ponad 20 samorządów gmin-
nych, by wspólnie zastanowić się mię-
dzy innymi nad kwestią zapowiadanej 
ustawy o powołaniu Polskiej Agencji 
Geologicznej. Nie mogło tam zabrak-
nąć i Gminy Szczerców, stąd moja tam 
obecność.

Red.: Jakie wnioski po spotkaniu? Do-
staniemy po kieszeni?

K.K.: Wciąż jest takie zagrożenie, dla-
tego przystępujemy do ZGW RP, by 
wspólnymi siłami naciskać i blokować 
niekorzystne dla nas rozwiązania usta-
wowe. Sekretarz generalny Związ-
ku, Leszek Świętalski, przypomniał  
w Kleszczowie, że funkcjonowanie 
Polskiej Służby Geologicznej, przemia-
nowanej obecnie na Agencję, miało 
być finansowane z części opłaty eks-
ploatacyjnej, zasilającej budżety takich 
gmin jak Szczerców czy Kleszczów. 
Nie wiem jak wyglądałoby to w innych 
samorządach, ale dla nas takie rozwią-
zanie niosłoby za sobą fatalne w skut-
kach konsekwencje.

Red.: Przypomnijmy, że między innymi 
to właśnie Gminy Kleszczów i Szczer-
ców sfinansowały opracowanie ana-
lizy skutków ograniczenia wpływów  
z opłaty eksploatacyjnej. 

K.K.: Wyniki poparte opinią praw-
ną oraz nasza aktywność na Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego spowodowały zmianę 
pierwotnej koncepcji funkcjonowa-
nia nowej służby geologicznej. Ale, 
jak podkreślał Leszek Świętalski „nie 
możemy tracić czujności”, należy ob-
serwować rozwój wypadków dopóki 
nowa ustawa nie została ogłoszona.

Red.: Z kolei 11 kwietnia w bełcha-
towskim magistracie odbyło się ko-
lejne spotkanie przedstawicieli samo-
rządów współpracujących w ramach 

Długa na pół kilometra i szeroka na 
pięć metrów - już wkrótce pojedziemy 
nową droga w Grudnej

Mieszkańców Osin ucieszy budowana 
sieć kanalizacyjna

Trzymajmy rękę na pulsie - to konkluzja konferencji w Kleszczowie
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Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia 
Górniczo - Energetycznego Bełcha-
tów - Szczerców - Złoczew. Czego 
konkretnie dotyczyło?

K.K.: Mówiąc w skrócie - przyszło-
ści obszaru i możliwości opracowania 
wspólnej strategii, która określi kie-
runki dalszego rozwoju. Rozmawia-
liśmy też o możliwości ubiegania się  
o unijne dofinansowanie inwestycji. To 
spotkanie podyktowane było głównie 
tym, że po jesiennych wyborach nastą-
piły roszady kadrowe w wielu gminach 
i należało potwierdzić, czy w polityce 
poszczególnych samorządów koncep-
cja Obszaru jest aktualna.

Red.: A czym w ogóle jest ten obszar  
i czemu ma służyć ta inicjatywa?

K.K.: Pięć lat temu 25 samorządów  - 
w tym nasza Gmina - podpisało poro-
zumienie i powołało do życia Obszar 
Funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Ener-
getycznego Bełchatów-Szczerców-
-Złoczew. Zakładaliśmy działania 
mające na celu dbałość i odpowie-
dzialność za dalszy rozwój naszego 
regionu, które zamierzamy osiągać 
poprzez efektywne wykorzystywa-
nie funduszy unijnych. Cieszę się, że 
nic się nie zmieniło i wszyscy potwier-
dzili wolę współpracy, dzięki czemu 
nasze propozycje z lepszym skutkiem 
zgłaszać będziemy Zarządowi Woje-
wództwa Łódzkiego. Mam nadzieję, 
że nasze sugestie posłużą do kształ-
towania podstaw polityki rozwojowej 
województwa i na własnej skórze od-
czują to również mieszkańcy Gminy 
Szczerców.

Red.: To jednak „pieśń przyszłości”,  
a tymczasem za progiem święta wiel-
kanocne…

K.K.: Nadchodzą wyjątkowe dni, sym-
bolizujące odrodzenie i potęgę życia. 
Chciałbym, abyśmy wszyscy spędzili 
je w gronie najbliższych, zapominając 
choć na kilka dni o problemach i odpo-
czywając od codziennych trosk. Niech 
pokarmy niesione w koszyczkach do 
święcenia będą zapowiedzią obfitości 
na naszych stołach! Wesołego Alleluja!

Aż trzy firmy z Gminy Szczerców wzięły udział w konkursie Firma na Medal,  
organizowanym na początku kwietnia przez Starostwo Powiatowe oraz Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Bełchatowie. Konkurs Firma na Medal był elementem 
IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, w którym udział wzięło 
około 250 osób.

Szczercowskie akcenty na Forum 
Gospodarczym naszego Powiatu

Uczestnicy wydarzenia to przede 
wszystkim przedsiębiorcy i samo-
rządowcy z regionu. W tej edycji  
o zaszczytny tytuł w kategorii firm ro-
dzinnych ubiegał się Andrzej Kowal-
ski, prowadzący w Szczercowie zakład 
zegarmistrzowski. Zakład, jako jedyny 
na terenie Gminy Szczerców, prowadzi 

działalność typową dla swojego pro-
filu. Od 1962 r. przechodzi "z ojca na 
syna", świadczy usługi dla mieszkań-
ców całego Powiatu bełchatowskiego 
w zakresie renowacji antyków, napra-
wy zegarków i biżuterii. 

W kategorii firm zatrudniających 
do 50 osób naszym przedstawicielem 
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Strzeleckim pojedynkiem na karabin i pistolet pomiędzy Radną Dorotą Włodarczyk a Wójtem Krzysztofem Kamieniakiem, 
zainaugurowała działalność nowa strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego „Salwa” w Szczercowie.

Nowa strzelnica „Salwy”

Chrzest bojowy zakończył się wynikiem 
remisowym, co oboje startujący przy-
jęli z zadowoleniem. Strzelnica „Salwy” 
została też poświęcona przez księdza 
proboszcza Zenona Miksę, a uroczy-

był Łukasz Pietras, właściciel INFO-
GLOB SECURITY SYSTEM – usługi 
telekomunikacyjne i monitoringowe. 
Firma koncentruje się na działalności 
usługowo – handlowej, ukierunko-
wanej dwutorowo: a) dostawa usług 
technologii telekomunikacyjnych (do-
stęp do Internetu, transmisje danych, 
budowa sieci VPN, budowa i utrzyma-
nie IT sieci firmowych oraz sieci miej-
skich); b) usługi związane z systemami 
zabezpieczeń mienia (nowoczesne 
systemy monitoringu wizyjnego i po-
wiadamiania). 

W kategorii firm zatrudniających 
powyżej 50 osób po raz kolejny star-
towała Rolniczo Pracownicza Spół-
dzielnia Mleczarska. Główna dzia-
łalność firmy to skup i przetwórstwo 
mleka, produkcja artykułów nabiało-
wych: mleka, twarogów, masła śmie-
tankowego, kefiru, jogurtu, maślanki, 
gomółki. Sprzedaż odbywa się na te-

renie woj. łódzkiego, dolnośląskiego, 
mazowieckiego. Warto podkreślić, że 
jest to jedyny zakład przetwórstwa 
mleka w powiecie bełchatowskim. 

I to właśnie nasza mleczarnia może 
po tegorocznym konkursie pochwalić 

się nagrodą specjalną; nie udało nam 
się niestety zdobyć wyróżnień w pozo-
stałych kategoriach.

Gospodarzami forum są Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie oraz Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie

stość otwarcia sali była okazją do po-
dziękowań dla sponsorów i przyjaciół. 
Nowy obiekt dysponuje salą z ośmio-
ma stanowiskami i 10-metrowymi 
torami strzeleckimi. „Salwa” skupia  

w swoich szeregach około 50 człon-
ków, znakomicie spisujących się na za-
wodach każdego szczebla. 

Miłośnikom strzelania z Gminy 
Szczerców życzymy celnego oka, pew-
nej ręki i wielu sukcesów sportowych.
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Przedświąteczne spotkania w Gminie Szczerców to już tradycja. Kilka miesięcy temu przygotowywaliśmy się do grudnio-
wych świąt organizując Jarmark Bożonarodzeniowy, a w kwietniu zaprosiliśmy mieszkańców na Jarmark Wielkanocny. 

Wspaniałe potrawy, kolorowe ozdoby
Wręczeniem nagród w konkursie na 
najpiękniejszą pisankę oraz rozstrzy-
gnięciem kulinarnej potyczki sołectw  
i stowarzyszeń, która tym razem prze-
biegała pod hasłem „Jaja, pasztety  
i mazurki czyli koszyk wielkanocnych 
pyszności”, zakończył się Jarmark 
Wielkanocny w Szczercowie. 

Była to już druga edycja tej im-
prezy, która – podobnie jak i Jarmark 
Bożonarodzeniowy – gromadzi dużą 
liczbę mieszkańców i gości spoza Gmi-
ny Szczerców. Nie inaczej było i tym 
razem, a oprócz sporej grupy ręko-
dzielników prezentujących szeroki wa-
chlarz ozdób świątecznych, Jarmark 
odwiedził również Poseł na Sejm RP 
Grzegorz Lorek oraz Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego, Grzegorz 
Wojciechowski.

W konkursowe szranki stanęło aż 
13 drużyn oferując uczestnikom Jar-
marku wielkanocne pyszności o bar-
dzo wyszukanych recepturach. Kto nie 
był niech żałuje, bo przygotowane po-
trawy, nalewki i słodkie wypieki przy-
prawiały o zawrót głowy. Warte pod-
kreślenia jest to, że organizatorzy jak 
zwykle zadbali o najmłodszych, orga-
nizując im wiele atrakcji. Dzieci mogły 
więc malować pisanki, wyrabiać ozdo-
by podczas warsztatów ceramicznych 
prowadzonych przez Jolantę Pacholak, 
oraz skorzystać z animacji ruchowych, 
odbywających się pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych opiekunów. Nie 
obyło się bez tradycyjnego malowania 
buziek oraz… odwiedzin Królika, który 
dla każdego milusińskiego miał przy-
gotowane czekoladowe jajko. 

Dorośli mieszkańcy mieli okazję 
za- opatrzyć się nie tylko w ekolo-
giczne miody od Piotra Otolińskiego 
lub pyszne nalewki, poznać przepisy 
na smakowite potrawy, ale i zakupić 
ozdoby świątecznego stołu. Tegorocz-
na Wielkanoc w Gminie Szczerców za-
powiada się smacznie i kolorowo!

Szczercowski Jarmark odwiedził m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego  
i zarazem kandydat do PE, Grzegorz Wojciechowski
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Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręcone z Chabielic

Sołectwo Magdalenów
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Sołectwo Osiny

Koło Gospodyń Wiejskich Tatar
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Stowarzyszenie Na skrzydłach marzeń

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich 
Gminy Szczerców

Sołectwo Polowa
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Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębice

Sołectwo Brzezie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
Kużnia Życzliwości
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Sołectwo Podklucze

Sołectwo Niwy

Sołectwo Borowa
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Wielkanoc to dla katolika jedno z najważniejszych świąt. Co roku wierzący przeżywają odkupienie win, przygotowując się 
do nich w czasie Wielkiego Postu. Święta te można przedłużyć przez kolejne pięćdziesiąt dni, po zakończeniu obchodów, 
zachowując ducha Wielkiej Nocy w życiu i postępowaniu.

Prawdziwie nam zmartwychwstał! Alleluja!
Najważniejsze dni w roku liturgicznym 
to Triduum Paschalne, które rozpoczy-
na się w Wielki Czwartek Mszą Wie-
czerzy Pańskiej, trwa dalej w Wielki 
Piątek i Sobotę, ma swój środek w Wi-
gilii Paschalnej, a kończy się nieszpora-
mi w Niedzielę Wielkanocną. Trzy dni 
łączą się w jedno święto, a w jego litur-
gii uobecnia się tajemnica męki, śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli 
jego pascha – przejście ze śmierci do 
życia. Wielki Post ma charakter po-
dwójny – chrzcielny i pokutny, to on 
przygotowuje katolików do obchodów 
Wielkanocy, która jest najważniejszym 
świętem chrześcijańskim. 

Katechumeni, czyli dorośli, którzy 
wcześniej nie doznali Sakramentów 
Bożych mogą kompilować do bez-
pośredniego przyjęcia sakramentów 
chrześcijańskiego wtajemniczenia. 

Natomiast ochrzczeni wierni gor-
liwiej słuchają Słowa Bożego i trwają  
w modlitwie przez pokutę przygoto-
wując się do odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych i wyznania wiary, które 
otrzymuje się podczas chrztu. Liczniej 
przystępują także do sakramentu Po-
kuty, aby z oczyszczoną duszą uczest-
niczyć w nabożeństwach paschalnych.
Mając świadomość, że nadchodzą 
najważniejsze dni w roku liturgicz-
nym katolika, warto poświęcić przy-
gotowaniom do nich więcej czasu.  
W pędzie dzisiejszego świata trudno  
o chwilę wytchnienia, dlatego tym bar-
dziej będzie miała ona większą war-
tość w poświęceniu jej na kontemplo-
wanie zbliżającej się Wielkanocy oraz 
zadumaniem nad zmartwychwsta-
niem Chrystusa, co jest podstawową 
prawdą wiary. Poprzez uczestniczenie  
w liturgii Wielkiego Tygodnia, będzie 
można towarzyszyć Jezusowi w wy-
darzeniach, dzięki którym dokonał 
zbawienia i z radością powitać zmar-
twychwstałego Jezusa Chrystusa. 

Zaczynając od Wielkiego Czwart-
ku, kiedy następuje wspomnienie 

Ostatniej Wieczerzy, podczas której 
została ustanowiona Eucharystia oraz 
sakrament kapłaństwa – po tej liturgii 
odbywa się czuwanie wraz z Jezusem 
w ogrodzie oliwnym. Wielki Piątek to 
czas rozpamiętywania śmierci na krzy-
żu podczas uczestniczenia w jego ado-
racji. Wielką Sobotę natomiast, spędza 
się na czuwaniu przy Grobie Pańskim, 
a po zachodzie słońca, Wigilia Pas-
chalna rozpoczyna obchody Uroczy-
stości Zmartwychwstania – „Ciemno-

ści rozproszyła Wielka Noc, w czasie 
której dokonał się największy z cudów 
– ZMARTWYCHWSTANIE.”

Poza porządkami, jakie czynimy  
w naszych domach, warto również za-
dbać o piękno serca i wewnętrznego 
spokoju. W ten szczególny czas Wiel-
kiego Postu, katolicy powinni zde-
cydowanie odrzucić swoje słabości  
i grzechy, wiedząc, że Jezus Chrystus 
cierpiał za nie i umarł na krzyżu. Świa-
dectwa miłości do Jezusa każdy może 
wybrać dobrowolnie, wielu robi to 
poprzez modlitwę czy też podejmuje 
różne postanowienia. Warto również 
pamiętać o najmłodszych, którzy rów-
nie głęboko mogą przeżywać ten czas, 
należy im się szczególna troska oraz 
opieka.

Ks. Proboszcz Zenon Miksa

Opracowano na podstawie: Listu okólne-
go Kongregacji Kultu Bożego o przygoto-
waniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych.
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Okres świąt Wielkanocnych to nie tylko ważne wydarzenia w życiu każdego katolika, ale również czas, kiedy z tej okazji 
do rodzinnych domów zjeżdżają się bliscy. Babcie i dziadkowie wyczekują stęsknieni swoich wnuków i nie mogą doczekać 
się spotkań w większym gronie, wspólnie kultywując Wielkanocne tradycje.

Wielkanoc tradycją stoi
W czasach wszechobecnego pośpie-
chu ludzie coraz rzadziej poświęcają 
kilka chwil, aby przywołać te radosne 
zwyczaje. 

- Pamiętam, jeszcze 20 lat temu, 
świat był inny, ludzie mieli więcej czasu 
na wszystko. Ja wychowując czwórkę 
dzieci miałam czas, żeby co niedzielę 
iść do Kościoła i sama robiłam palmę na 
Niedzielę Palmową z żywymi kwiatami, 
ziołami i bukszpanem. Dziś młodzi mają 
mniej dzieci i narzekają, że nie mają cza-
su, żeby chociaż trochę odpocząć i zrobić 
coś dla siebie - wspomina pani Janina, 
mieszkanka naszej Gminy. Teraz do-
czekała już jedenaścioro prawnucząt!  
- Ja staram się co roku na święta Wielka-
nocne zrobić ulubione ciasto moich dzieci,  
a teraz też i ich dzieci – czyli mazurka.

Jednak święta Wielkanocne to nie 
tylko gotowanie i pieczenie ciast przez 
gospodynie domowe, ale również tra-
dycje, które w większości zostały już 
zapomniane. Jedną z nich jest „topie-
nie Judasza” lub „wielkie grzechota-
nie”. Topienie Judasza miało miejsce 
w Wielką Środę: robiono wielką kukłę 
ze słomy i małych gałązek, ubierano 
ją w stare, obdarte ubrania i ciągnięto 
na łańcuchach po całej okolicy. Mia-
ło to na celu w symboliczny sposób 
wymierzyć zdrajcy sprawiedliwość.  
Z kolei wielkie grzechotanie to rado-
sny obrzęd – ludzie biegali z kołatkami 
i grzechotkami, robiąc psikusy i stra-
sząc innych. W ten sposób odganiano 
Wielki Post oraz odstraszano zło chro-
niąc przed nim ludzi i zwierzęta. 

- Kiedyś dźwięk drewnianych koła-
tek  i grzechotek słychać było w całej 
wsi i zastępował dzwony kościelne, bo 
milczały od Wielkiego Czwartku - mówi 
pani Leokadia, mieszkanka Żaru, któ-
ra ze swojej młodości pamięta rów-
nież, że stoły w okresie świętowania 
Zmartwychwstania Chrystusa były  
o wiele bardziej zastawione niż to jest 
teraz - Jak byłam mała, to mój tata piekł 

na ruszcie nad ogniskiem całe prosię!
Ponadczasową tradycją jest sprzą-

tanie; mogłoby się wydawać, że to 
zwykła, obowiązkowa czynność, jed-
nak dawniej gospodynie wierzyły, że 
robiąc porządki i wymiatając z domu 
kurz i brud, żegnamy choroby, złą 
energię oraz zimę – jednocześnie ro-
biąc miejsce na nowe czyli dostatek, 
zdrowie i energię na dalszy rok. 

- U mnie w domu co roku, po po-
święceniu święconki, któryś z domow-
ników przechodzi z nią trzy razy wokół 
domu, żeby odgonić zło i choroby - mówi 
pani Krysia, mieszkanka Szczercowa. 
Wiele tradycji już zniknęło na rzecz 
nowocześniejszych poczynań, jednak 
nie można się dziwić – czas biegnie 
nieubłaganie. Nic nie zmieni jednak 
smaku domowych, babcinych potraw 
Wielkanocnych! Oto kilka przepisów 
od pani Janiny i Krystyny na dania, 
których nie może zabraknąć na Wiel-
kanocnym stole:

Sałatka ze śledzi na dwa sposoby:

3 płaty śledziowe (najlepiej matiasy) 
1 średnia cebula 
1/4 szklanki octu 10% 
4 liście laurowe 
4 ziarna ziela angielskiego 
1/2  łyżeczki gorczycy 
1 płaska łyżka nierafinowanego 
cukru 
oliwa z oliwek 
1/2  łyżeczki ostrej papryki 
1/2 łyżeczki curry 
1/2 łyżeczki suszonego lubczyku 
ok. 10 kapeluszy marynowanych 
grzybów  

Matiasy moczyć w wodzie ok.  
1 godz., a następnie odsączyć  
śledzie na sitku. 
Zalewa I: pokrojoną w kostkę cebu-
lę zalać octem i 2 szklankami wody. 
Dodać liść laurowy, ziele angielskie, 
gorczycę i cukier. Krótko zagoto-
wać pod przykryciem, dopóki cebu-
la się nie zeszkli. Ostudzić. Śledzie 
pokroić w kostkę, zalać wystudzoną 
zalewą I i odstawić na noc. Rano 
śledzie oddzielić od zalewy. 
(W słoiku pozostawić cebulę). 
Zalewa II: Do szklanej miski wlać  
7 łyżek oliwy. Dodać paprykę, curry 
i lubczyk. Wymieszać bardzo do-
kładnie aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji i odstawić na 1 godz. 
Po tym czasie ponownie dokład-
nie wymieszać zalewę i zalać nią 
śledzie. Dodać pokrojone grzyby 
i cebulę i wymieszać. Jeśli zalewa 
nie przykrywa śledzi, należy dodać 
jeszcze trochę oliwy. Sałatkę prze-
łożyć do słoika, szczelnie zakręcić 
pokrywkę i odczekać kilka godzin.

Tradycyjny mazurek Wielkanocny – 
kajmakowy z orzechami i bakaliami:
160 g masła 

Najlepszą wiedzę o tradycjach mają 
nasi seniorzy
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100 g cukru pudru 
2 żółtka 
250 g mąki 
500 ml śmietanki 36% i 1/2 szklan-
ki cukru 
lub 1 puszka słodzonego mleka 
skondensowanego 
lub 1 puszka gotowej masy kajma-
kowej ("krówkowej") 
DEKORACJA  
migdały, orzechy, suszone owoce 
np. gruszka, śliwki, rodzynki (twar-
de owoce można namoczyć  
w alkoholu) 
CIASTO
Masło dokładnie utrzeć z cukrem 
pudrem i żółtkami, następnie 
dodać przesianą mąkę i wymieszać. 
Połączyć ciasto w kulę, w razie 
potrzeby dodać odrobinę zimnej 
wody w celu ułatwienia połączenia 
się składników. Zawinąć w folię i 
włożyć do lodówki na godzinę. 
Formę o wymiarach 20 x 30 cm 

wysmarować masłem i wyłożyć 
papierem do pieczenia. Dno i 1 cm 
boków wyłożyć rozwałkowanym 
ciastem i piec przez ok. 15 minut 
na złoty kolor w piekarniku nagrza-
nym do 190 stopni C. 
Po ostudzeniu posmarować masą 
kajmakową (3 przepisy do wyboru 
poniżej) i dekorować migdałami, 
orzechami i owocami wedle uzna-
nia i fantazji. 
I. Śmietankę i cukier zagotować w 
rondelku mieszając aż cukier się 
rozpuści. Gotować na małym ogniu 
co chwilę mieszając rózgą, aż masa 
zgęstnieje i nabierze słomkowej 
barwy, ok. 30 minut. Ostudzić i 
posmarować spód mazurka. 
II. Puszkę ze słodzonym mlekiem 
skondensowanym wstawić do 
garnka, zalać wodą i gotować na 
małym ogniu przez ok. 2 godziny. 
Wyjąć, odczekać, aż trochę osty-
gnie, otworzyć, posmarować ciasto. 

III. 150 g miękkiego masła ubić 
na puszysty biały krem, następnie 
stopniowo dodawać gotową masę 
kajmakową z puszki cały czas ubija-
jąc. Gotowy krem rozsmarować na 
spodzie.

Jajka po tatarsku:
5 jajek 
2 łyżki majonezu 
80 g marynowanych pieczarek 
1 ogórek kiszony 
1 mała cebulka szalotka 
sól, pieprz 
szczypiorek, koperek
Ugotowane jajka przekroić wzdłuż 
na pół i ułożyć na półmisku rozcię-
ciem do góry. Delikatnie posolić. 
W misce wymieszać pokrojone w 
małą kosteczkę: cebulę, pieczarki, 
ogórka z majonezem i zmielonym 
pieprzem, delikatnie posolić. Farsz 
wyłożyć na jajka. Posypać szczy-
piorkiem, udekorować koperkiem.

29 marca w Szkole Podstawowej w Szczercowie przy ulicy Rzecznej 7, odbył się II Festiwal Piosenki Polskiej ,,Moje serce 
to jest muzyk”.

Rozśpiewana Gmina, uzdolniona młodzież
Przez kilka godzin mieliśmy okazję po-
dziwiać najbardziej rozśpiewaną mło-
dzież z naszego powiatu. W wydarzeniu 
uczestniczyli bowiem uczniowie z Beł-
chatowa, Lubca, Kluk, Chabielic, Osin, 
Zelowa, Wygiełzowa i Szczercowa. 
W skład jury wchodzili: Renata Pęciak 
(przewodnicząca), Wiktoria Wolska, 
Damian Krata i Michał Brzozowski. 
Uczniowie byli oceniani w następu-
jących kategoriach: kl. IV – VI oraz 
kl. VII – III gimnazjum (osobno soliści  
i zespoły). W sumie w festiwalu wzięło 
udział 80 uczestników, w tym 4 zespo-
ły wokalne. 
Jury zdecydowało o przyznaniu nastę-
pujących nagród:

1. kategoria IV – VI  
I miejsce: Maja Kukuczka  
SP Chabielice 
II miejsce: Kamila Brzozowska Gmin-
ny Ośrodek Kultury 

III miejsce: Maja Stępień SP Osiny 
wyróżnienia: Aleksandra Spaleniak  
SP Osiny,  
Oliwia Markowiak SP Chabielice
2. kategoria VII – III gim. 
I miejsce: Amelia Ziółkowska  

SP Szczerców 
II miejsce: Kacper Stanisławski  
SP Lubiec 
III miejsce: Oliwia Czerwińska  
SP nr 13 Bełchatów 
wyróżnienia: Natalia Goszcz  
SP Szczerców 
Natalia Malinowska SP Szczerców
3. Zespoły: 
I miejsce: Zespół ,,Trójka” SP nr 3 
Bełchatów.
4. GRAND PRIX festiwalu zdobyła 
Zofia Sztuk z SP w Szczercowie.
Każdy w uczestników otrzymał nagro-
dę pocieszenia za udział w festiwalu 
od Gminy Szczerców oraz Starostwa 
Bełchatowskiego. Festiwal był objęty 
honorowym patronatem Starosty Beł-
chatowskiego Doroty Pędziwiatr oraz 
patronatem Wójta Gminy Szczerców, 
Krzysztofa Kamieniaka.
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15 marca odchodziliśmy jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. Uroczystość zgromadziła 
wielu absolwentów i byłych pracowników placówki, dla których była to okazja spotkania po latach.

Wspaniała szkoła, wspaniali ludzie
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła 
msza, po której goście przemieścili się 
do hali sportowej przy ZSP w Szczer-
cowie. W słowno - muzycznym kolażu 
przedstawiono historię szkoły. Mówiła 
o niej zarówno obecna dyrektor, Łucja 
Majchrzak, jak i jej poprzednicy. Aka-
demię uświetniło swoją obecnością 
wielu gości i absolwentów. Specjalne 
życzenia złożyli uczniom i pracowni-
kom ZSP przedstawiciele naszego sa-
morządu, Wójt Krzysztof Kamieniak  
i Przewodnicząca Rady Gminy, Barba-
ra Szczepanik:

Z okazji jubileuszu 60-lecia  
życzymy: 

Uczniom – poszerzania horyzontów, 
ciągłego rozwoju i niegasnącej cieka-
wości otaczającego świata.
Nauczycielom – niesłabnącej energii 
i pasji w przekazywaniu wiedzy oraz 
kształtowaniu charakterów każdego 
nowego pokolenia. 
Pracownikom Szkoły – satysfakcji  
i dumy, zadowolenia i wielu powodów 
do wzruszeń w tworzeniu szkolnej 
społeczności.

W części artystycznej na tle pięk-
nej dekoracji zaprezentowali swe 
różnorodne talenty i umiejętności 
uczniowie. Prowadzili uroczystość, 
recytowali, odgrywali scenki, śpiewali, 
tańczyli, grali na instrumentach mu-
zycznych. Na zakończenie do hali wje-
chał olbrzymi tort, którym wszystkich 
częstowano.

Po uroczystości można było udać 
się na wzbudzający nie mniejsze emo-
cje sentymentalny spacer po szkole. 
Wspomnienia budziły m. in. wystawy 
zdjęć, kroniki szkolne oraz prezentacje 
multimedialne. Przygotowany poczę-
stunek regenerował siły gości. Spotka-
nia absolwentów trwały do wieczora.
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2 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Wydarzenie to ma zwiększyć świado-
mość i wrażliwość społeczną na temat autyzmu oraz zwrócić uwagę na główne problemy, z jakimi borykają się osoby  
z autyzmem oraz ich najbliżsi.

Wrażliwość od najmłodszych lat
W obchody Dnia Wiedzy na Temat Au-
tyzmu włączyło się też szczercowskie 
przedszkole. W tematykę obchodów 
wprowadziły dzieci filmy: „Amazing 
things Happen” oraz „Dziwne, niepo-
jęte. Autystyczne dziecko”.

Przedszkolaki rozmawiały o trud-
nościach, umiejętnościach i sposobach 
radzenia sobie w trudnej sytuacji tych 
osób. Dzieci dowiedziały się, że dla 
osób z autyzmem ważna jest przewi-
dywalność i powtarzalność sytuacji. 
Poprzez doświadczenia sensoryczne 
mogły przenieść się do świata auty-
zmu i poczuć jak poszczególne zmysły 
zniekształcają odbiór rzeczywistości.

Uwieńczeniem wspólnej zabawy 
było wykonanie pracy plastycznej „Nie-
bieska dłoń dla mojego przyjaciela”.

Uroczystym korowodem wszystkich uczestników rozpoczęły się Gminne Igrzyska Przedszkolaków. Zawody tradycyjnie 
już odbyły się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach. Igrzyska Przedszkolaków oficjalnie rozpoczęli 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach Katarzyna Kucharska oraz Sekretarz Gminy Szczerców Marek Kowal. I tym 
oto sposobem EKOprzedszkole wyruszyło w pole!

Dużo zabawy moc energii
Następnie przyszła pora na spor-
towe potyczki. O potknięciach nie 
było jednak mowy … Na linii startu 
stanęło 13 drużyn składających się 
z zawodników w trzech kategoriach 
wiekowych: 3 i 4, 5 oraz 6-latków. 
Wszystko pod czujnym okiem sędziów 
i jurorów. Ławka sędziowska i juror-
ska w tym roku była wyjątkowo długa,  
a zasiedli na niej: Justyna Cyran-Gaik 
– Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Bełchatowie, 
przedstawiciele Rady Gminy Szczer-
ców: Barbara Szczepanik– Przewod-
nicząca Rady Gminy Szczerców, Do-
rota Włodarczyk– Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu, Marzena Małecka – Prze-

wodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, 
Teresa Rosiak– Kierownik Referatu 
Oświaty UG w Szczercowie oraz Elż-
bieta Matynia– Przewodnicząca Rady 
Rodziców. Zawody poprowadził Ja-
rosław Piotrowski– Kierownik Refe-
ratu Sportu, Turystyki i Rekreacji UG 

w Szczercowie. Profesjonalną opiekę 
medyczną zapewniła profesjonalistka 
w swym fachu: Bożena Ratajczyk – 
pielęgniarka z SPZOZ w Szczercowie. 
Podczas sportowej rywalizacji przepro-
wadzono 6 ekologicznych konkurencji 
sportowych. Patrząc na tegoroczną 
tabelę wyników można zauważyć, że 
gospodarze (czyli Szkoła Podstawowa 
w Chabielicach) byli w tym roku wyjąt-
kowo gościnni. Wszak wszystkie grupy 
po raz pierwszy w historii zawodów 
zdominowali szczercowscy zawodnicy. 
 
Oto końcowa klasyfikacja medalowa: 
Grupa 3 i 4 LATków: 
I miejsce- Smerfy (PS w Szczercowie) 
II miejsce- Słoneczka (SP Chabielice) 
III miejsce- Promyczki (SP Chabielice) 
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Grupa 5 LATków: 
I miejsce- Biedronki (SP Szczerców) 
II miejsce- Żuczki (SP Chabielice) 
III miejsce- Sówki (SP Szczerców) 
Grupa 6 LATków:  
I miejsce- Żabki (SP Szczerców) 
II miejsce- Motylki (SP Chabielice) 
III miejsce- Mrówki (SP Szczerców) 
Grupa 6 LATków:  
I miejsce- EKO- ludki (SP Szczerców) 
II miejsce- ex aequo: 
Bączki (SP Lubiec) 
Chrząszcze (SP Chabielice) 
Skoczki (SP Szczerców)
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Ponad dwieście osób uczestniczyło w organizowanym pod patronatem Wójta Krzysztofa Kamieniaka rajdzie turystycz-
nym „Pierwszy dzień wiosny”. Rajd już po raz piętnasty zorganizowała Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza  
w Szczercowie.

Wędrowali po ziemi szczercowskiej…
W rajdzie wzięli udział piechu-
rzy z powiatów: bełchatowskiego, 
piotrkowskiego, radomszczańskie-
go, opoczyńskiego oraz łódzkiego.  
Uczestnicy przedsięwzięcia pozna-
li atrakcje turystyczne ziemi szczer-
cowskiej poprzez wycieczkę na taras 
widokowy Kopalni Węgla Brunatnego 
„Szczerców”, przejście ścieżki dydak-
tycznej na Świętych Ługach oraz po-
głębili wiedzę na temat walorów krajo-
znawczo – przyrodniczych Szczercowa 
i okolic poprzez wysłuchanie prelekcji 
przygotowanej przez uczniów klas trze-
cich w ramach projektu edukacyjnego 
pt. „Słaba znajomość najbliżej okolicy”.  
Aby tradycji stało się zadość, przy 
jednym ze stawów (zgodnie z trady-
cją), goście i gospodarze uczestni-
czyli w obrzędzie topienia Marzanny. 
Po ciepłym posiłku w budynku szko-
ły przy ul. Rzecznej odbyło się zakoń-
czenie imprezy na auli. Prezentacja 
zdjęć na dużym ekranie promujących 
Szczerców i okolice, konkurs, występ 
artystyczny młodzieży były dopeł-
nieniem imprezy. Jej realizacja odby-
ła się dzięki wsparciu Rady Rodziców  
i RPSM Szczerców i Wójta.



Chabielice

Borowa

8 marca w Gminie Szczerców jest datą wyjątkową – nie tylko z uwagi na to, że właśnie wtedy przypada Dzień Kobiet.  
W naszej Gminie to święto obchodzone jest bowiem nie przez jeden dzień, a kilka tygodni! Nie inaczej było i w tym roku; 
symboliczne tulipany wręczaliśmy mieszkankom Gminy kilkanaście razy.

Najwięcej witaminy mają… w Gminie Szczerców dziewczyny
W tym roku świętowanie rozpoczęli-
śmy 2 marca spotkaniem w Polowej, 
które jak zwykle zaskoczyło mnogo-
ścią potraw przygotowanych przez 
miejscowe gospodynie. Był to znako-
mity początek celebrowania Dni Ko-
biet, które w każdym miejscu przebie-
gało w serdecznej atmosferze i było 
pretekstem do spotkań, żartów, po-
gawędek, a nierzadko i potańcówek.  
W roli gospodarzy znakomicie spraw-
dzali się nasi panowie, z Wójtem 
Krzysztofem Kamieniakiem i wielo-
ma Radnymi oraz Sołtysami na czele. 
Gminne obchody zakończyły się wy-
stępem kabaretu EWG w Chabieli-
cach, ale kulminację mieliśmy tydzień 
wcześniej, kiedy to mieszkanki Szczer-
cowa mogły bawić się przy piosenkach 
Marleny Drozdowskiej. 

Pyszne ciasta, symboliczny łyk 
szampana, tulipany w kilku kolorach 
oraz występy artystyczne - tak wy-
glądało tegoroczne świętowanie Dni 
Kobiet w Gminie Szczerców. Dla na-
szych Pań wystąpiła uzdolniona mło-
dzież, kapela Chłopaki-Szczercowiaki, 
orkiestry dęte OSP Szczerców, OSP 
Magdalenów oraz OSP Chabielice. 
Sporo śmiechu dostarczył kabaret 
EWG, a przeboje sprzed lat przypo-
mniała Marlena Drozdowska. Już teraz 
nie możemy doczekać się marcowego 
święta w przyszłym roku!
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JanówkaDubie

Lubiec
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Osiny

Magdalenów
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Polowa

Stanisławów Pierwszy

Leśniaki
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Szczercowska Wieś

Szczerców
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Tatar
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Razem z wiosną przyszły do nas 
kolejne uśmiechnięte buzie, któ-
re z wielką przyjemnością przed-
stawiamy Państwu w naszej Ga-
lerii Malucha. 
Za każdym razem zaskakują nas 
nie tylko pogodne twarze na-
szych małych bohaterów, ale  
i ich umiejętności pracy z obiek-
tywem.  Podziwiajcie zatem 
te wielkanocne cuda, a my raz 
jeszcze szczęśliwym Rodzicom 
i dumnym Dziadkom składamy 
gratulacje. Dobra robota ;-) Adam Plewczyński, ur. 29 12 

2018; waga 3950 – wzrost 59 cm
Antoni Pilarczyk, ur. 2 stycznia 2019;  

waga: 3740 - wzrost: 57 cm

Aleksandra Jurczyk, ur. 18 stycznia 
2019; waga: 4020 – wzrost: 55 cm

Alicja Jędraszek, ur. 27 stycznia 2019; 
waga: 3200 – wzrost: 53 cm

Franciszek Rzepa, ur. 6 stycznia 2019; 
waga: 2740 - wzrost: 51 cm

Laura Włodarczyk, ur. 17 12 
2018; waga 2500 – wzrost 50 cm

Maciej Raszewski, ur. 20 lutego 2019; 
waga:3850 - wzrost: 56cm

Nela Sztuk, ur. 27 lutego 2019;  
waga: 3800 – wzrost: 57 cm

Tomasz Dominik Śmietański, ur. 05 12 2018; 
waga 3520 – wzrost 54 cm

Wojciech Zieliński, ur. 1 lutego 2019; 
waga: 4030 – wzrost: 58 cm

Zofia Olczak, ur. 19 12 2018;  
waga 3000 – wzrost 55 cm
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AMATORSKA SIATKÓWKA
9 marca został zorganizowany corocz-
ny turniej piłki siatkowej drużyn mie-
szanych. W tym roku była to już XIX 
edycja tych zawodów. Do rywalizacji 
przystąpiło 5 zespołów grając syste-
mem „każdy z każdym”. Warunkiem 
gry był udział minimum dwóch kobiet 
na boisku. Po rozegraniu wszystkich 

spotkań odbył się finał z udziałem 
dwóch najlepszych zespołów. W tym 
najważniejszym meczu drużyna GLKS 
Szczerców ograła Siatkar-ski Team 
2:0 i zwyciężyła całe  zawody. Naj-
lepszą zawodniczką została wybrana 
Agnieszka Gonerska z GLKS Szczer-
ców, a najlepszym zawodnikiem Ma-

ciej Tomczak z zespołu Siatkar-ski 
Team. Puchary dla uczestników wrę-
czył Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak, przy okazji składając 
zawodniczkom życzenia z okazji Dnia 
Kobiet, a panowie uczestniczący  
w turnieju wręczyli kwiaty wszystkim 
obecnym paniom.

(JP)

RYWALIZACJA LZS DZIEWCZĄT
W środę, 13 marca, w szczercowskiej 
hali sportowej odbył się wojewódzki 
turniej halowej piłki nożnej dziewcząt 
do lat 16-stu Ludowych Zespołów 
Sportowych.  Gościliśmy 10 drużyn z 
całego województwa łódzkiego. Nasz 
powiat reprezentowała drużyna Łęka-
wy oraz miejscowy zespół ze Szczer-
cowa.

Z grupy A awans do półfinałów 
uzyskały ekipy Regnowa (powiat raw-
ski) i Białej (powiat wieluński), z grupy 
B Strzyboga (powiat skierniewicki),  
a z grupy C Łękawa (powiat bełchatow-
ski). Szczercowianki, mimo iż nie prze-
grały żadnego z dwóch meczów zajęły 

drugie miejsce w grupie B (gorszy bilans 
bramkowy) i odpadły z turnieju.
Półfinały: 
Regnów – Strzyboga 2:0 
Łękawa – Biała 1:0
O III miejsce:  Strzyboga – Biała 0:1

O I miejsce: Łękawa – Regnów 0:1
Organizatorem zawodów był Po-

wiatowy Związek Ludowych Zespo-
łów Sportowych w Bełchatowie przy 
pomocy gminy Szczerców.

(JP)
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KOLEJNE MISTRZOSTWO POWIATU

Drużyna Czarni Szczerców zdobyła po 
raz trzeci z rzędu mistrzostwo powiatu 
bełchatowskiego w piłkę siatkową ko-
biet Ludowych Zespołów Sportowych. 
W zawodach rozegranych w Klesz-
czowie wzięły udział 4 drużyny: 

Bełchatów, Zelów, Kleszczów oraz 
Szczerców. Nasze zawodniczki wy-
grały wszystkie 3 mecze 2-0 i stanę-
ły na najwyższym stopniu podium. 
31 marca w Radomsku Czarni będą 
reprezentować powiat bełchatowski 
w Mistrzostwach Województwa Łódz-
kiego.

Skład drużyny: Patrycja Chorzew-
ska (k), Sylwia Szczepanik, Karolina 
Kowalska, Justyna Wawszczak, Kata-
rzyna Langkamer, Aleksandra Kałużna, 
Aleksandra Peczka, Julia Stanisławska, 
Angelika Jabłoniak; trener: Jacek Ko-
perski.

(JP)

NIESPODZIEWANE ROZ-
STRZYGNIĘCIE TURNIEJU 
TENISOWEGO

W rozegranym 30 marca XIV Turnie-
ju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Szczerców wzięło udział 42 
zawodników. Poziom zawodów był 
bardzo wysoki, o czym świadczy obec-
ność graczy nie tylko z województwa 
łódzkiego. W grze pojedynczej doszło 
do sporej niespodzianki. Pierwszy 
raz goszczący w Szczercowie 16-let-
ni Zochniak Jakub z Gorzkowic ograł 
kolejno wszystkich pretendentów do 
tytułu mistrzowskiego i zwyciężył cały 
turniej.

W końcowej fazie rozgrywek po-
konał obrońcę tytułu Zbigniewa Goź-
dzika z Tomaszowa 3-0, a w meczu  
o I miejsce pokonał wielokrotnego 
triumfatora tych rozgrywek Ciekań-
skiego Jerzego 3-1. W spotkaniu  
o II miejsce Goździk Zbigniew wygrał 
z Ciekańskim Jerzym 3-0. IV lokatę za-
jął Krupa Jacek z Kamieńska. Naszym 
najlepszym zawodnikiem okazał się 
Wawszczak Kamil, który zakończył ry-
walizację na miejscu 5-6.

W grze podwójnej wystartowa-
ło aż 19 par. Zwycięstwo odniosła 
para Wojewoda Wiktor/Wojewoda 
Włodzimierz wygrywając o I miejsce  
z parą Zochniak Jakub/Zawada Kamil.  
W walce o II miejsce Zochniak/Zawa-
da wygrali z dwójką Czajkowski Piotr/
Siewierski Marek (III miejsce). Na IV 
miejscu zakończyła para Zajda To-
masz/Gapik Witold.

(JP)

PIŁKARZE Z OSP MAGDALENÓW ZAGRALI NA 
„CZWÓRKĘ”

Na czwartym miejscu ukończyli zmaga-
nia druhowie z OSP Magdalenów w roz-
grywanym w Szczercowie Wojewódz-
kim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP. 
Zawody zgromadziły rekordową 
liczbę uczestników, do startu przy-
stąpiło bowiem 13 drużyn z 10 po-
wiatów. Mecze rozgrywano rów-
nocześnie na dwóch obiektach, co 
spotkało się z uznaniem wszystkich 
uczestników, którzy już po raz kolejny 
mogli brać udział w zawodach organi-
zowanych w gościnnym Szczercowie. 
Nieco mniej gościnnie w roli go-
spodarzy wypadli druhowie z OSP 
Magdalenów, którzy pewnie poko-
nywali swoich przeciwników w fazie 
grupowej, a porażki odnieśli dopiero 
w walce o wejście do finału i w meczu  
o 3 miejsce. Zdecydowały o tym jed-

nak serie rzutów karnych, w których 
nasza drużyna miała niestety mniej 
szczęścia. Warto podkreślić, że Tomasz 
Rusek w regulaminowym czasie gry 
nie puścił żadnej bramki i uhonorowa-
ny został tytułem Bramkarza Turnieju. 
Najlepszym strzelcem został Michał 
Molin z OSP Wójcin, a Najlepszym 
Zawodnikiem uznano jego kolegę  
z zespołu, Kamila Rusia. Na podium 
stanęły zaś drużyny OSP Wójcin, po-
konując Wolę Cyrusową i Bełdów. 
Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my sportowej postawy i dziękujemy 
za piłkarską, emocjonującą sobotę. 
Nagrody uczestnikom wręczali przed-
stawiciele samorządu Powiatu Beł-
chatowskiego, Gminy Szczerców oraz 
Zarządu Związku OSP RP i PSP w Beł-
chatowie.



29

Terminarz meczów piłki nożnej rozgrywanych w Szczercowie
LKS Astoria Szczerców
Klasa „O” seniorów
27.04.2019 godz. 17.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – LKS Mniszków
1.05.2019 godz.  17.00  LKS ASTORIA SZCZERCÓW – LUKS Gomunice
11.05.2019 godz. 17.30 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – PKS Polonia Piotrków Tryb.
1.06.2019 godz. 17.30 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – MGKS Drzewica
15.06.2019 godz. 17.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – LKS Olimpia Wola Załężna

B1 Junior Młodszy R.2002-2004
4.05.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – TS Szczerbiec Wolbórz
12.05.2019 godz. 17.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – PKS Polonia Piotrków Trybunalski
25.05.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – GKS Bełchatów

I Liga Okręgowa C2 Trampkarz R. 2005 - 2006
11.05.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – KS Paradyż
19.05.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – GUKS Gorzkowice
1.06.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – UKS Concordia
8.06.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – AP UKS Mazovia Tomaszów Mazowiecki

II Liga Okręgowa D2 Młodzik R. 2007 - 2008, ul. Piłsudskiego 66
18.04.2019 godz. 17.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW  - UKS Gmina Rozprza
27.04.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – LKS Omega Kleszczów
18.05.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – BAP Soccer Bełchatów
9.06.2019 godz. 11.00 LKS ASTORIA SZCZERCÓW – LKS Start Niechcice

Liga turniejowa: 
rocznik 2009 i młodsi 18.05.2019 godz. 13.00, ul. Piłsudskiego 66
rocznik 2011 i młodsi 15.06.2019 godz. 10.00, ul. Piłsudskiego 66

LUKS Astoria Szczerców Junior
III liga kobiet
27.04.2019 godz.13.00 LUKS Astoria Szczerców - Kotan Ozorków
19.05.2019 godz. 15.00 LUKS Astoria Szczerców - UKS Piotrcovia
1.06.2019 godz.14.00 LUKS Astoria Szczerców - Róża Kutno
15.06.2019 godz. 13.00 LUKS Astoria Szczerców - PTC Pabianice
Młodzieżowa Liga Juniorek Młodszych
28.04.2019 godz.13.00 LUKS Astoria Szczerców - UKS SMS Łódź

(JP)



INFORMACJA
     Wójt Gminy Szczerców informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), Rada Gminy Szczerców w dniu 22 lutego 2019r. 
podjęła uchwałę Nr V/56/19 w sprawie wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 
opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. Nowe stawki obowiązują od 01.03.2019 roku.
DEKLARACJA PODSTAWOWA
1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
- w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
– ponosi opłatę miesięczną w wysokości 3,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na terenie której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunal-
nych – ponosi opłatę miesięczną w wysokości 18,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunal-
nych – ponosi opłatę miesięczną w zależności od wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości. Za pojemnik  
o pojemności: 
120 l – 35,00 zł; 240 l – 70,00 zł; 1100 l – 100,00 zł; 7000 l – 350,00 zł.
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komu-
nalnych – ponosi opłatę miesięczną w zależności od wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości. Za pojemnik 
o pojemności: 
120 l – 70,00 zł; 240 l – 130,00 zł; 1100 l – 180,00 zł; 7000 l – 400,00 zł.

     Jednocześnie Wójt Gminy Szczerców, informuje, że Rada Gminy Szczerców w dniu 22 lutego 2019r. podjęła uchwałę 
Nr V/55/19 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  
Nowe stawki za usługę dodatkową obowiązują od 01.04.2019r. 
DEKLARACJA - USŁUGI DODATKOWE
1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
- w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
– właściciel nieruchomości ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostałych, w zależności 
od wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości.
Za pojemnik o pojemności:
120 l – 18,00 zł; 240 l – 35,00 zł; 1100 l – 45,00 zł; 7000 l – 400,00 zł; odpady remontowo-budowlane 7000 l – 800,00 zł;
- w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na terenie której nie jest prowadzona selektywna zbiór-
ka odpadów komunalnych – właściciel nieruchomości ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych, w zależności od wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości.  
Za pojemnik o pojemności:
120 l – 30,00 zł; 240 l – 70,00 zł; 1100 l – 100,00 zł; 7000 l – 400,00 zł; odpady remontowo-budowlane 7000 l – 800,00 zł.
2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komu-
nalnych – właściciel nieruchomości ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w zależności od 
wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości. 
Za pojemnik o pojemności:  
120 l – 35,00 zł; 240 l – 65,00 zł; 1100 l – 90,00 zł; 7000 l – 400,00 zł; odpady remontowo-budowlane 7000 l – 800,00 zł; 
bioodpady 7000 l – 400,00 zł.
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów ko-
munalnych – właściciel nieruchomości ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostałych  
w zależności od wielkości pojemnika znajdującego się na nieruchomości. 
Za pojemnik o pojemności: 
120 l – 70,00 zł; 240 l – 65,00 zł; 1100 l – 90,00 zł; 7000 l – 400,00 zł; odpady remontowo-budowlane 7000 l – 800,00 zł; 
bioodpady 7000 l – 400,00 zł.

Opłaty miesięczne będą naliczane na podstawie wcześniej złożonej deklaracji. O wysokości opłaty właściciele nierucho-
mości zostaną poinformowani indywidualnym zawiadomieniem listownym. 
Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców
Wójt  Gminy Szczerców uprzejmie  informuje,  że  w  dniach 13-17.05.2019  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:

13.05.2019 r. 14.05.2019 r. 15.05.2019 r. 16.05.2019 r. 17.05.2019 r.

Dubie
Rudzisko
Marcelów
Lubiec
Chabielice
Chabielice Kolonia
Stanisławów Drugi
Stanisławów
Pierwszy

Brzezie
Kozłówki
Trakt Puszczański
Bednarze
Krzyżówki
Borowa
Polowa
Kościuszki
Dzbanki
Zagadki
Załuże
Podklucze

Osiny Kolonia
Osiny
Kieruzele
Janówka
Tatar
Puszcza
Lubośnia
Józefina
Żabczanka
Podżar
Szubienice
Leśniaki
Niwy

Grudna
Kolonia
Szczercowska
Wieś
Szczercowska
Zbyszek
Firlej
Kuźnica Lubiecka
Magdalenów

Szczerców

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed

posesję lub do drogi dojazdowej. 

W ramach wystawki odbierane będą:

 radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

 opony do rozmiaru 1250x400,

 złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,

 dywany, wykładziny, meble

 duże opakowania – beczki, skrzynki, wiadra,

 elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, szkło okienne i drzwiowe

 odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

 baterie i akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

 odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

 odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!! 

Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje:  czas załadunku,  przejazd i

transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy

nie  wystawią  odpadów przed  posesję  do  godziny  6:00  rano  w wyznaczonym  dniu  nie  gwarantujemy ich  odbioru  –

samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami i

ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.
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Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnychRozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych

w Gminie Szczerców, dedykowanychw Gminie Szczerców, dedykowanych

osobom niesamodzielnymosobom niesamodzielnym

Pielęgniarska opieka długoterminowaPielęgniarska opieka długoterminowa

wraz z rehabilitacjąwraz z rehabilitacją

osób niesamodzielnych zamieszkałychosób niesamodzielnych zamieszkałych

Gminę SzczercówGminę Szczerców

Zapraszamy do zgłaszania się do biura projektu:Zapraszamy do zgłaszania się do biura projektu:

SP ZOZ w SzczercowieSP ZOZ w Szczercowie

przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczercówprzy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców

czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00

tel. /tel. /4444/ 631-80-20/ 631-80-20

Rekrutacja do projektu: Rekrutacja do projektu: od 1.04.2019 r.od 1.04.2019 r.

osobiście, telefonicznie, listownieosobiście, telefonicznie, listownie

i e-i e-mail: mail: spzoz@szczercow.plspzoz@szczercow.pl

Osoba do kontaktu: Maria OsińskaOsoba do kontaktu: Maria Osińska

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatnyUdział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby:Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby:

niesamodzielne, w wieku 50+, które uzyskałniesamodzielne, w wieku 50+, które uzyskały maks. 60 pkt w y maks. 60 pkt w skali Barthelskali Barthel


