
Trwają remonty na gminnych drogachRada za absolutorium dla Wójta Sołectwo Niwy:  posprzątali las

Będzie głośno, będzie radośnie!
- Gmina Szczerców

wita lato
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              Wyróżnienia z okazji strażackiego święta

Msza za Ojczyznę i przemarsz pod pomnik świętego Floriana – tak wyglądała skromna uroczystość, zorganizowana przez zarząd 
szczercowskiej jednostki OSP z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

  Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa po raz kolejny uniemożliwiły celebrację, do jakiej przyzwyczaiły 
nas lata poprzednie. Pod pomnikiem patrona strażaków wiązanki kwiatów złożyła delegacja druhów OSP Szczerców 
oraz Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Rady Gminy w asyście Marka Kowala, Sekretarza Gminy Szczerców.
  Uroczystość była też okazją do uhonorowania zasłużonych członków jednostki – decyzją Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie 
Leszek Brożyński, Krzysztof Graczyk i Aleksander Kudelski. Srebrnym Medalem odznaczono dh Pawła Grysia,            
a Brązowym Medalem Jarosława Borasa i Zbigniewa Dobrowolskiego.
  Z kolei uchwałą Zarządu Powiatowego postanowiono odznaczyć Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa druhów Jana Cywińskiego, Ryszarda Kuźnika, Jana Kowalskiego i Leszka Sobalę. Brązowe Medale przypadły              
w udziale druhom Markowi Borawskiemu, Zygmuntowi Jędraszkowi i Leszkowi Pabisiakowi. Druh Sylwester Kamie-
niecki odebrał odznakę Strażaka Wzorowego. 
Czerwiec przyniósł wiele zmian w Zarządach gminnych jednostek OSP - piszemy o tym w dalszej części Informatora.
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Po kilkumiesięcznej przerwie szczercowska tężnia wznowiła 
działalność – instalacja działa pełną parą ku uciesze mieszkań-
ców.

                      Odpocznij przy tężni
  
  Przypominamy, specjalna solanka z Zabłocia zapewnia 
zawartość jodu dochodzącą do 140 mg/l. 
Zachęcamy do korzystania z tego naturalnego surowca 
o potwierdzonych właściwościach leczniczych, przeznaczo-
nych do pielęgnacji zdrowia i urody. 
Niestety, wciąż obowiązują obostrzenia sanitarne, zatem  
przy tężni odpoczywamy zachowując dystans społeczny!
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Szanowni Mieszkańcy,

     Rozpoczęły się  wakacje – kilkanaście dni temu z przyjemnością 
uczestniczyłem w uroczystościach związanych z zakończeniem roku 
szkolnego 2020/21. Nie był to łatwy czas dla uczniów i nauczycieli, 
ale też i na rodziców sytuacja pandemiczna nałożyła więcej obowiąz-
ków niż zwykle. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy angażowali się w życie szkolnych społeczności. 
Zdaliśmy ten egzamin i z nadzieją możemy oczekiwać na pierwszy 
dzwonek, który zabrzmi po letniej przerwie. 

   Wierzę, że po wakacjach dzieci powrócą do szkoły już w normalnym wymiarze, a szkolne budynki wy-
pełnią się gwarem uczniowskich rozmów.

   Obostrzenia sanitarne zostały lekko poluzowane, co cieszy nas wszystkich i pozwala na powrót tak 
długo wyczekiwanych spotkań i imprez kulturalnych. Wraz z Radą Gminy staramy się zapewnić Państwu 
dostęp do atrakcji, których brakowało w ostatnich miesiącach. I choć z żalem zrezygnowaliśmy z organi-
zacji tradycyjnych już Jarmarków wielkanocnego i bożonarodzeniowego, to  teraz  nadrabiamy zaległości 
– szereg imprez odbywa się w obrębie sołectw, ostatnio mieszkańcy mogli uczestniczyć w Świętojańskim 
weekendzie, a już niebawem ogłosić będziemy mogli szczegółowy program tegorocznych Dożynek. 

  Część z Państwa korzysta już zapewne z urlopów, jednak Gmina Szczerców nie odpoczywa. Realizo-
wane są zaplanowane inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia nas wszystkich. Pracuje też 
gminny samorząd – w czerwcu Rada Gminy udzieliła mi absolutorium, wyraziła też w stosunku do mnie 
wotum zaufania. Dla każdej osoby, która piastuje funkcję Prezydenta, Burmistrza lub Wójta to szczególny 
moment. Otrzymanie absolutorium to potwierdzenie, że obrany kierunek, wykonana praca i osiągnięte 
efekty spotykają się z aprobatą mieszkańców – bo to przecież głosem mieszkańców, przedstawicielami 
społeczeństwa, są członkowie Rady Gminy czy Rady Miasta w większych ośrodkach. 
 
  Rada Gminy Szczerców zaaprobowała nie tylko moją wizję rozwoju naszej małej Ojczyzny, ale i sposób 
jej realizacji krok po kroku - za co serdecznie dziękuję. Chciałbym też podkreślić, a czynię to nie po raz 
pierwszy, dobrą formułę współpracy Wójta i Rady w Gminie Szczerców. Bez kłótni i sporów można osią-
gnąć więcej. Cieszę się, że zamiast awantur możemy czas i energię spożytkować na samorządową pracę.

  A na czym ta praca polega? Wszystkich Państwa zachęcam do lektury „Raportu o stanie Gminy Szczer-
ców za 2020 rok”. Ten dokument, dostępny w Urzędzie lub na naszej stronie internetowej, zawiera kom-
pleksowy wykaz wszystkich inwestycji, daje obraz zmian, jakie zachodzą w Gminie w ciągu roku. To bez-
stronny opis, na który składają się sprawozdania z prac wszystkich Referatów oraz jednostek podległych 
Urzędowi Gminy.  Nie wszystkie działania są widoczne na zewnątrz, nie każdą podejmowaną inicjatywę 
fetujemy w błysku fleszy. Niemniej każdego dnia Wójt, Rada Gminy oraz dziesiątki osób pracują nad pozy-
skaniem środków zewnętrznych, przebiegiem inwestycji, zapewnieniem opieki potrzebującym, ciągłością 
nauki w szkołach czy zapewnieniem mieszkańcom dostępu do miejsc odpoczynku i rekreacji. 

 O tej pracy mówi „Raport o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok”. Warto poznać go bliżej.
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28 czerwca odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców. Radni zmierzyli się  
z zawierającym 22 punkty programem obrad, w którym do najważniejszych na-
leżały z pewnością  udzielenie absolutorium Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi 
oraz zatwierdzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

         13:1 – absolutorium dla Wójta przegłosowane

   Głosowania poprzedziła jednak de-
bata nad Raportem o stanie Gminy 
Szczerców za 2020 rok, który zo-
stał zaprezentowany Radnym oraz 
umieszczony na urzędowej witrynie 
www.szczercow.pl jeszcze w maju. 

  W debacie tej mogą brać udział za-
interesowani mieszkańcy – z takiej 
możliwości skorzystała jednak tylko 
jedna osoba. Wójt Krzysztof Kamie-
niak zrelacjonował najważniejsze 
punkty raportu, poświęcając najwię-
cej miejsca zrealizowanym inwesty-
cjom oraz dotacjom, jakie udało się 
pozyskać ze środków zewnętrznych. 

- Budujemy, remontujemy, inwestuje-
my w trwałe, obliczone na lata pro-
jekty – wyjaśniał Krzysztof Kamie-
niak. – Jeśli da się skądś pozyskać 
pieniądze, bierzemy ile się da, bo 
przecież liczy się każda dodatkowa 
złotówka, którą możemy spożytko-
wać dla Gminy i jej mieszkańców.

Dyskusja zakończyła się udziele-

niem wotum zaufania Wójtowi Gmi-
ny Szczerców.
- Tu nie mogło być zaskoczenia 
– podsumowała głosowanie Prze-
wodnicząca Barbara Szczepanik, 
dodając – jesteśmy w połowie dru-
giej kadencji Wójta Kamieniaka, 
nasza współpraca od początku 
układa się płynnie, na czym korzy-
stają wszyscy mieszkańcy. Wójt 
i Rada mówią jednym głosem.
  
  Podobnie zakończyło się głosowa-
nie nad udzieleniem absolutorium 
Wójtowi Kamieniakowi. Z czternastu 
obecnych na obradach Radnych aż 
trzynastu zagłosowało „za”. Przeciw 
udzieleniu absolutorium opowiedzia-
ła się jedynie Radna Katarzyna Rzep-
kowska, głosy poparcia oddali Drza-
zga Krzysztof, Drzewosz Wiesława, 
Małecka Marzena, Materac Bohdan, 
Osiewała Czesław, Pabiszak Arka-
diusz, Pabiś Teresa, Pacholak Woj-
ciech, Szczepanik Barbara, Szcze-
śniak Zbigniew, Węglewski Zdzisław, 
Wlazłowski Jan i Włodarczyk Do-

rota. Oznacza to pozytywną ocenę 
przez Radę Gminy działalności Wój-
ta w zakresie wykonania budżetu. 

- Dziękuję Radzie Gminy za apro-
batę mojej wizji rozwoju Gminy 
Szczerców oraz za wspólną, cięż-
ką samorządową pracę – podzię-
kował Wójt Krzysztof Kamieniak.

  Co do zasady – Rada co roku ustala, 
czy sposób gromadzenia dochodów 
oraz realizacja wydatków budżetu 
były zgodne z uchwalonym budże-
tem, a jeżeli wystąpiła rozbieżność 
pomiędzy stanem planowanym, 
a rzeczywistym, to czy winę za wystą-
pienie rozbieżności ponosi Wójt i jaki 
jest zakres jego odpowiedzialności. 

 Pozytywną opinię Rady Gminy 
Szczerców potwierdziła też w spe-
cjalnym piśmie Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Łodzi, kontrolująca 
sposób gospodarowania gminnymi 
pieniędzmi.

Symboliczny bukiet to nie jedyny dowód dobrej współpracy Wójta i Rady Gminy Szczerców
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Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Gminy Szczerców przyniosło nowe 
ustalenia odnośnie stawek za zagospodarowanie odpadów.  Potwierdziły się in-
formacje docierające z sąsiednich Gmin o rozstrzygnięciach przetargowych i pod-
wyżce opłat za śmieci – niestety, stawka wzrośnie również w Gminie Szczerców. 

                              Drożej za śmieci. Dlaczego?

 Poprzednia umowa z operato-
rem odbierającym odpady z terenu 
Gminy Szczerców obowiązywała 
do końca czerwca, zatem od 1 lip-
ca tego roku, przez dwanaście naj-
bliższych miesięcy, obowiązuje nas 
już nowa umowa i nowe stawki.

- Niestety, praktycznie nie ma moż-
liwości, by zawrzeć porozumienie 
na dłuższy okres – tłumaczy Da-
nuta Idzikowska, Kierownik Re-
feratu Budownictwa, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej. – Z uwagi na częste 
zmiany przepisów oraz warunków 
ekonomicznych, żadna z firm nie 
jest zainteresowana przystąpie-
niem do przetargu na świadczenie 
takich usług dłużej niż przez rok. 

 Wzrosła cena jednostkowa brut-
to za 1 tonę odpadów odebranych 
i zagospodarowanych – w stosun-
ku do poprzedniej o około 18% (do 
104,40 zł). Firmy zajmujące się 
utylizacją odpadów tłumaczą to in-
flacją, koniecznością sprostania 
wymogom, jakie w tym zakresie 
nakłada na ich prawo unijne, wzro-
stem tzw. opłaty środowiskowej (to 
opłata za pozostałości z sortowa-
nia) czy wreszcie uwarunkowaniami 
topograficznymi, a co za tym idzie 
rodzajem obsługiwanej zabudowy.

- Inne koszty są przy operowaniu 
w wąskiej, miejskiej zabudowie, 
a inne w rozległym, wiejskim te-
renie, tak jak w przypadku Gminy 
Szczerców – mówi Wójt Krzysztof 
Kamieniak. -  Na podstawie danych 
z poprzednich okresów szacujemy, 
że w trakcie trwania nowej umo-
wy oddamy 3 tysiące ton odpa-
dów. Ilość odpadów znacząco się 
nie zmieni, ale cena usługi już tak.

 Od lipca za śmieci płacimy       
w Gminie Szczerców nieco wię-
cej, ale wciąż mniej niż w gmi-
nach ościennych – nowa stawka 
to 15 złotych od osoby (segrega-
cja) i 40 złotych (brak segregacji). 

 Dla porównania w Bełchatowie 
obowiązuje stawka w wysokości 26 
złotych, w Ruścu mieszkańcy pła-
cą 23 złote, w Klukach 20 złotych, 
a w Zelowie aż 33,5 złotego. Warto 
spojrzeć jeszcze szerzej - w Osja-
kowie obowiązuje stawka 23 złote, 
w Widawie aż 30 złotych, miesz-
kańcy Kiełczygłowa płacą za śmieci 
22 złote, a Sulmierzyc 25 złotych.
Trzeba jednak w tym miejscu za-
znaczyć,  że  Radni  przychylili  się  
do propozycji pokrycia części tych 
należności z gminnego   budżetu, 

a więc mieszkańcy zostaną objęci 
taką formą pomocy.

- Opłata, jaką musi ponieść Gmi-
na wzrosła z 1,1 miliona złotych do 
ponad 2 milionów – precyzuje Wójt 
Krzysztof Kamieniak – w trosce         
o portfele mieszkańców z gminnego 
budżetu dołożymy więc ponad mi-
lion.

 Rok temu stawka zaproponowana 
w przetargu przez operatora obsłu-
gującego nasz teren przekraczała 20 
złotych od osoby, dziś ta propozycja 
wynosi już ponad 30. Gminny budżet 
pozwala na częściowe pokrycie tych 
kosztów. 

Liczymy jednak na to, że za rok ta 
cena nie wzrośnie drastycznie.
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Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 189 
zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Spora kwota wpłynie na konto Gminy Szczer-
ców.

                                      Nowa droga za rządowe pieniądze
  W skali całego kraju, dzięki rządo-
wym środkom planowana jest budo-
wa, przebudowa lub remont 3,9 tys. 
km dróg: 2,1 tys. km powiatowych 
i 1,8 tys. km gminnych. 
 Łączna wartość środków RFRD 
przeznaczonych na dofinansowa-
nie realizacji inwestycji w 2021 roku 
to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie 
zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, 
na zadania powiatowe przeznaczo-
nych zostało 1 295 mln zł, wartość 

dofinansowania zadań na drogach 
obronnych to 500 mln zł.
 W województwie łódzkim limit na 
dofinansowanie zadań realizowa-
nych przez samorządy wojewódz-
twa łódzkiego wyniesie 152,4 mln zł: 
64,1 mln zł przeznaczono na zada-
nia powiatowe, a 88,3 mln zł koszto-
wać mają  zadania gminne.
  Wsparcie uzyska 157 zadań: 39 po-
wiatowe i 118 gminnych, co pozwoli 
na budowę, przebudowę lub remont 

280 kilometrów dróg: 104 km powia-
towych i 175 km gminnych.
  Najważniejsza dla nas informacja 
dotyczy wsparcia dla Gminy Szczer-
ców, która w ramach funduszu otrzy-
ma dokładnie 1 152 227  zł. 

Wójt i Radni postanowili wykorzystać 
te środki na rozbudowę drogi gmin-
nej w miejscowości Niwy Małe. 

Niezależnie od środków pozyskanych od Rządu RP, Gmina Szczerców w ramach swojego bu-
dżetu prowadzi szereg inwestycji, mających na celu poprawę infrastruktury. Sezon urlopowy nie 
wpłynął negatywnie ani na tempo prac drogowych, ani na przebieg innych robót przewidzianych 
w harmonogramie inwestycyjnym.

                                   Remontujemy, budujemy...

Brzezie

Podklucze

Dubie

Podklucze – trwa rozbudowa sieci wodociągowej. 
Realizowany jest odcinek o długości 339 metrów bieżą-
cych. Koszt przedsięwzięcia to 142 tys. złotych. 
W tej miejscowości 28 czerwca rozpoczął się również 
remont drogi.
Brzezie – tu remont drogi potrwa do końca październi-
ka i pochłonie ok. 1,2 mln złotych. 
Remont drogi w Brzeziu zakłada stabilizację betonem, 
nową podbudowę, zjazdy, rowy i przepusty. 
Długość odcinka: około 700 metrów.

Dubie – trwają prace na drodze gminnej; gruntownie re-
montowany jest odcinek o długości ponad kilometra. Na 
drodze w Dubiu pojawi się nowa nawierzchnia, zakres ro-
bót obejmuje między innymi stabilizację betonem, nową 
podbudowę tłuczniową i warstwę asfaltu. Koszt – ok. 670 
tys., a prace zakończyć się mają przed 30 sierpnia.
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    Szczerców na trasie nitki gazowej
Trwa inwestycja realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa, polegająca na budowie nowego 
gazociągu wysokiego ciśnienia SIERADZ – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/MESZCZE o długości 
ok. 122 km wraz ze światłowodem.

 W zakres opracowania wchodzą 
również obiekty towarzyszące, któ-
rych budowa jest niezbędna z uwagi 
na prawidłowe i bezpieczne funk-
cjonowanie gazociągu, m.in. ze-
społy zaporowo-upustowe liniowe, 
zespoły zaporowo-upustowe kąto-
we, śluzy nadawcze i odbiorcze tło-
ka, stacje redukcyjno-pomiarowe.
Inwestycja będzie realizowana eta-
powo. Gazociąg w całości będzie 
przebiegał na terenie województwa 
łódzkiego, jego długość na terenie Po-
wiatu bełchatowskiego to ok. 45 km.

 Po przekroczeniu granicy Gmi-
ny Widawa projektowany gazociąg 
wchodzi na teren Gminy Szczerców, 
gdzie w znacznym zakresie będzie 
przebiegał przez tereny leśne pod-
legające pod zarząd Nadleśnictwa 
Bełchatów. W km ok. 57,8 zosta-
nie zlokalizowana stacja redukcyj-
no-pomiarowa Rusiec/Szczerców. 

 Dalej gazociąg zostanie zaprojek-
towany przez teren Gminy Kluki.
Informacje istotne dla mieszkań-
ców Gminy Szczerców sukcesyw-
nie dodawane będą  na stronie 
https://szczercow.siecgazowa.pl.
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24 czerwca w Zelowie odbył się piknik rodzinny Lato z Funduszami Unijnymi. Impreza 
organizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego okazała się niezwykle owocna 
dla gminy Szczerców. Nasza delegacja nie wracała do domu z pustymi rękoma.    

                   3 sołectwa z grantami od Marszałka                         

  
  Koło Gospodyń Wiejskich z Za-
łuża wygrało konkurs kulinarny 
i zgarnęło główną nagrodę pie-
niężną, a wspierani przez Wójta 
Krzysztofa Kamieniaka Sołtysi 
Sołectw Lubiec, Magdalenów 
i Dubie z rąk Wicemarszałka Zbi-
gniewa Ziemby i Radnego Sej-
miku Wojewódzkiego Dariusza 
Roguta otrzymali granty na reali-
zowane przez siebie zadania – 
każdy na kwotę 10 tysięcy złotych.

  Uczestnikom pikniku przypadły 
do gustu potrawy przygotowa-
ne przez obie nasze reprezen-
tacje – bo oprócz KGW Załuże 
w konkursie wystartowały też go-
spodynie z Dubia – ale jury orze-
kło, że zwycięzca może być tylko 
jeden i to właśnie zaproponowa-
ne przez Załuże prażoki z kapu-
stą zasługują na wyróżnienie.

- Trochę zaryzykowaliśmy, bo 
przecież przy tym upale ciepły 
posiłek niekoniecznie mógł trafić 
w gust członków jury - mówi Do-
rota Włodarczyk z KGW Załuże. 
- Ale w tym przypadku ryzyko się 
opłaciło, a oceniający docenili 
smak i tradycję naszej potrawy.

  Urząd Marszałkowski przygo-
tował stoiska, na których można 
było dowiedzieć się wszystkiego 
o funduszach unijnych, ofercie 
Urzędu i podległych mu teatrów, 
domu kultury, filharmonii, czy 
Wytwórni Filmów Oświatowych. 
Prezentowały się też służby mun-
durowe i inne instytucje z Łódz-
kiego.
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Połowa czerwca  przyniosła zmiany w zarządach gminnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w Szczercowie (12.06), 
Borowej (11.06) oraz Magdalenowie (18.06). Druhowie podsumowali ostatnie miesiące, 
zaakceptowali też plany zadań na bieżący rok. 

                Zmiany w gminnych jednostkach OSP
  Najważniejszym akcentem zebrań 
były jednak wybory – w drodze gło-
sowania postanowiono, że w skład 
zarządu OSP Szczerców wejdą: 
Piotr Wieczorek (prezes), Przemy-
sław Kubiak (naczelnik – wicepre-
zes), Sławomir Kociołek (wicepre-
zes), Kamila Papuga (sekretarz), 
Adam Basiński (skarbnik), Zbigniew 
Rezler (gospodarz), Piotr Basiński 
(członek zarządu od spraw sportu) 
oraz Roman Pluskota i Krzysztof Go-
sławski (członkowie zarządu).

  Zmiany nastąpiły także w OSP Bo-
rowa. Zarząd tej jednostki przedsta-
wia się następująco: Zdzisław Śnieg 
(prezes), Krzysztof Stępień (naczel-
nik), Renata Papuga (sekretarz), 
Wiesław Brzozowski (skarbnik), Ro-
bert Sobczak (gospodarz). Dodat-
kowo druhowie Czesław Krawczyk 
i Marek Błasik uhonorowani zostali 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa, zaś  Renata Papuga 
otrzymała Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa.

  Tydzień później (18.06) odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze OSP Magdalenów. 
Druhowie zapoznali się z listą zreali-
zowanych zadań, poznali też plany 
na przyszłość. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o największym sukcesie 
jednostki, jakim z pewnością było – 
poprzedzone wieloma latami starań 
– włączenie OSP Magdalenów do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Stosowna decyzja Ko-
mendanta Głównego PSP wydana 
została w maju tego roku, a uroczy-
ście przekazana naszym strażakom 
na początku czerwca w Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
 Gratulacje dla całej jednostki na 
ręce prezesa Marka Dudkiewicza 
i wiceprezesa Lucjana Peczki złożył 

Wójt Krzysztof Kamieniak.
  W Magdalenowie również dokona-
no wyboru nowego zarządu. Decy-
zją głosujących w jego skład weszli: 
Marek Dudkiewicz (prezes), Lucjan 
Peczka (wiceprezes), Magdalena 
Nowacka-Kruk (skarbnik), Tomasz 
Rusek (wiceprezes, naczelnik), Ce-
zary Samborski (zastępca naczelni-
ka), Marcin Gajda (członek zarządu),  
Przemysław Peczka (sekretarz), 
Stanisław Wiedeński (członek zarzą-
du ds. sportu), Florian Pach (gospo-
darz). Gratulujemy!

Decyzję o włączeniu do KSR-G prezentują druhowie OSP Magdalenów

Zmienił się skład Zarządu OSP w Szczercowie W Borowej również powołano nowy Zarząd OSP
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Leszy Bełchatów - Miłośnicy czystych lasów ponownie odwiedzili Gminę Szczerców, tym 
razem odpowiadając na zaproszenie, jakie wystosowała Radna Marzena Małecka. Przy-
jezdną grupę wolontariuszy wsparł kilkudziesięcioosobowy, zróżnicowany wiekowo, „od-
dział” mieszkańców naszej Gminy, by wspólnymi siłami posprzątać lasy w sołectwie Niwy. 

                  Trakt Puszczański wysprzątany, co teraz?

  Pogoda dopisała, więc i cała akcja 
szybko nabrała charakteru prze-
dłużonej majówki, której ukorono-
waniem było ognisko i pieczenie 
kiełbasek; najmłodsi uczestnicy 
otrzymali też upominki, ufundowane 
przez Gminę Szczerców.

- Chciałabym przede wszystkim po-
dziękować za to, że poświęcacie 
swój czas i troszczycie się o wspólne 
dobro – mówiła przed rozpoczęciem 
akcji Marzena Małecka. – Liczę, że 
spędzimy najbliższe godziny aktyw-
nie i efektywnie, łącząc przyjemne 
z pożytecznym.

  Nie o zabawę tu jednak chodziło, 
a o konkretne zadanie, które udało 
się wykonać z nawiązką – w nie-
dzielę pozbyliśmy się ponad 12 me-
trów sześciennych śmieci, zalegają-
cych w lasach, rowach i na łąkach. 
  Akcję zakończył zwyczajowy chal-
lenge, w którym do podjęcia wy-
zwania nominowano kolejną grupę 
– było to Sołectwo Dubie. To do-
brze - wspólnymi siłami posprząta-
my kolejną część gminnych lasów.

Młodzież nie zawiodła - grupa "zbieraczy" była naprawdę liczna

Lasy przeczesano gruntownie - śmieci nie miały szans

Nie zabrakło ogniska i pieczonych kiełbasek
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Ziemia szczercowska nie może narzekać na brak ambasadorów, promujących naszą 
markę na różnych polach – wystarczy wspomnieć kulinarne osiągnięcia rodziny Paprzyc-
kich, wokalne popisy Teresy Mikuty, znanej z telewizyjnego show The Voice Senior, czy 
osiągającą sukcesy w modellingu Sandrę Rozwandowicz. W gronie naszych „gwiazd” 
ugruntowaną pozycję ma też sportowiec. Artur Kamieniak już niebawem powalczy o tytuł 
mistrza świata w kulturystyce.

                 Ciężko pracuję, bo to gwarancja sukcesu

Redakcja: Arturze, z przyjemno-
ścią obserwujemy, że wiedzie ci 
się zarówno w życiu osobistym, 
jak i w sporcie.

Artur Kamieniak: Chyba tak, nie 
wypada zaprzeczać. Przede 
wszystkim jeden  z sukcesów 
osiągnąłem wspólnie z żoną 
-  osiem miesięcy temu urodziła 
nam się córka.  I w sumie ona 
była dla mnie motorem napędo-
wym, by wziąć udział w sezonie 
wiosennym 2021.
 
Red.: To nie mogła być łatwa 
decyzja, bo przecież trzeba było 
pogodzić sportowe wyzwania 
z nowymi obowiązkami w domu…

A.K.: Rzeczywiście. Dużo osób, 
pamiętam jak dziś, mówiło mi  - 
zobaczysz, urodzi ci się dziecko, 
to siłownia pójdzie na bok, zmieni 
ci się życie o 180 stopni. Ja jednak 
jestem osobą, która ma twardy 
charakter i lubi dążyć do wyzna-

czonego celu. Podjąłem decyzję, 
więc klamka zapadła. Przygoto-
wania oczywiście nie należały do 
najłatwiejszych, ale nie poddałem 
się i dałem z siebie sto procent. 

Red.: Nie musisz być taki skrom-
ny. To było chyba nawet więcej 
niż sto procent?

A.K.: Moimi docelowymi zawo-
dami były Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski w Kulturystyce 
i Fitness WBBF-WFF, które odby-
ły się 30 maja w Zblewie, nieda-
leko Gdańska. Brałem udział aż 
w trzech kategoriach, była taka 
możliwość, ponieważ mój wzrost 
i waga na to pozwalały. Na prze-
tarcie poszły Debiuty WBB-
F-WFF w Kulturystyce i Fitness 
w kategorii Body Athletic Man, 
gdzie zająłem pierwsze miejsce 
oraz w kategorii wagowej Men's 
Bodybulding do 90kg, gdzie upla-
sowałem się na trzecim miejscu. 

Red.: Wielu uznałoby, że wystar-
czy i osiągnięte wyniki to zado-
walający sukces.

A.K.: Ja nie, bo jak już wspo-
mniałem, docelowe były Między-
narodowe Mistrzostwa Polski                    
w kategorii Body Atletic Man. Wy-
startowałem,  ostatecznie zajmu-
jąc drugie miejsce. 

Red.: I chyba są tego występu ja-
kieś konsekwencje?

A.K.: Tak, dostałem kwalifi-
kację na Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się 4 września 
na Litwie. Ciężko trenuję na 
swojej siłowni, gdzie przy oka-
zji wszystkich zapraszam. 

Red.: Trzymamy kciuki za 
twój występ na Mistrzostwach 
Świata, wracaj z trofeum, ale 
dla nas już jesteś mistrzem!

A.K.: Dziękuję! Pamiętajcie, że  
nie ma rzeczy niemożliwych,               
a każdy cel można osiągnąć, 
czego życzę i sobie i każdemu              
z was. Pozdrawiam!

Zawody WBBF-WFF. Artur Kamieniak walczy o podium

          Maja - najwierniejszy kibic Artura

Lasy przeczesano gruntownie - śmieci nie miały szans

Nie zabrakło ogniska i pieczonych kiełbasek
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Było głośno i radośnie, dokładnie tak jak powinno być podczas świętojańskiego weekendu 
– szczercowska Wyspa wreszcie zgromadziła tłumy mieszkańców spragnionych dobrej 
zabawy. Wszystko za sprawą atrakcyjnego programu imprezy, na którą po wielomiesięcz-
nej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, zaprosił Wójt Krzysztof Kamieniak 
i Rada Gminy Szczerców. 

                                                  Głośno, radośnie i… za krótko!
   Świętojański weekend rozpoczę-
liśmy od tanecznego pokazu gru-
py B2B Crew, zaraz później odbył 
się konkurs na najpiękniejszy wia-
nek świętojański. Królową i Kró-
lem jury wybrało Oliwię i Bartosza 
i to właśnie ta para poprowadzi-
ła korowód nad Widawkę, gdzie 
wianki wypuszczono na wodę.

  Zaraz później sceną zawładnął 
Kabaret Skeczów Męczących, 
który zaprezentował swój naj-
nowszy program – sądząc po 
gromkich śmiechach przypadł 
on publiczności do gustu. Kaba-
ret Skeczów Męczących zago-
ścił u nas dzięki Stowarzyszeniu 
"Na Skrzydłach Marzeń", które 
z Lokalnej Grupy Działania „Kra-

ina Wielkiego Łuku Warty” pozy-
skało grant na zorganizowanie 
imprezy o charakterze kultural-
nym. Po smutnych miesiącach 
dystansu społecznego zaprosze-
nie do Szczercowa kabaretu oka-
zało się strzałem w dziesiątkę. 

- Mieszkańcy Gminy Szczerców 
znają nas przede wszystkim dzię-
ki pomocy żywnościowej, bo od 
lat przywozimy z łódzkiego Ban-
ku Żywności artykuły spożywcze 
dla najbardziej potrzebujących 
– tłumaczy Anna Kamieniak, 
Prezes Stowarzyszenia. – Ale 
„Na Skrzydłach Marzeń” chce 
również zapewnić nam wszyst-
kim coś „dla ducha” i dlatego 
humorystyczny program wyda-

wał się w tym wyjątkowym cza-
sie odpowiednim rozwiązaniem. 

  Organizatorzy zadbali też 
o najmłodszych: przygotowa-
no dla nich szereg atrakcji oraz 
dmuchańce, których oblężenie 
trwało do późnego wieczora. 
O to, by maluchy się nie nudziły, 
dbała Ola Lont i fundacja ORI. 
Malowanie buziek, zaplatanie 
warkoczyków, przeciąganie 
liny i zabawy dla całych rodzin 
– dla każdego coś miłego. Nie-
co starszych wziął pod opiekę 
DJ Mario, serwując porcję wa-
kacyjnych hitów, przy których 
przetańczyliśmy do 22.00, kie-
dy to pod sceną szczercowskiej 
Wyspy zaparkował Teatr Tańca 
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i Ruchu z Ogniem „Mantikora” 
z Opola. Półgodzinny spektakl 
zatytułowany „Noc Kupały” zna-
komicie wpisał się w klimat im-
prezy i wywołał burzę oklasków. 

  W niedzielę na Wyspie niepo-
dzielnie panowały motocykle, ryk 
silników i zapach spalin – a to za 
sprawą Pikniku Motocyklowego. 
Do Szczercowa zjechało kilkaset 
maszyn małych i dużych, o różnej 
mocy i pojemności silnika. Były 
pojazdy zabytkowe, ścigacze, 
choppery oraz motocykle i sa-
mochody znane z czasów PRL. 

- Ani przez chwilę nie wątpiłem, 
że ta impreza „wypali” – mówi 
Krzysztof Pająk, jeden z pomy-
słodawców pikniku. – Jedyną 
niewiadomą był termin, bo tu mu-
sieliśmy dopasować się do ogra-

niczeń wynikających z przepisów 
covidowych. Ale kiedy pojawiło 
się zielone światło i rozpuściliśmy 
wici po znajomych motocykli-
stach, odzew był natychmiastowy!

Krzysztof podkreśla też duże za-
angażowanie swoich przyjacół, tu 
na miejscu.

- Nie może zabraknąć podzię-
kowań dla Pawła Kapicy i ekipy 
"WTeReNie" - mówi Krzysiek. - 
Wielkie brawa za zaangażowanie 
i wystawienie swoich maszyn.
  
  Mieszkańcy Gminy wykorzystali 
piękną pogodę i tłumnie pojawili 
się na Wyspie, by obserwować 
konkurs na najgłośniejszy wy-
dech czy najwolniejszy przejazd 
motocyklem. To oczywiście nie 
wszystkie atrakcje – można było 

popływać kajakiem, zjeść ufun-
dowaną przez Wójta grochówkę, 
swoje największe przeboje zagra-
ła orkiestra dęta OSP Szczerców, 
a z krótkim recitalem wystąpiła 
znana z telewizyjnego show The 
Voice Senior, mieszkanka Zbysz-
ka, Teresa Mikuta. Uczestnikom 
dyskotekowe hity serwował DJ 
Manki, a druhowie z jednostki 
w Szczercowie zaprezentowali 
pokaz ratownictwa drogowego. 

  Warto też dodać, że  świętojań-
ski weekend zakończył się cha-
rytatywną zbiórką środków na 
leczenie małego Adasia Domań-
skiego, chorującego na poraże-
nie mózgowe. Zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Na Skrzy-
dłach Marzeń” akcja przyniosła 
prawie pięć tysięcy, które zostaną 
przekazane rodzicom chłopca.

Oliwia i Bartosz - Królowa i Król w konkursie wianków
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Kwietne wianki - kolorowy akcent świętojańskiego weekendu



15

Możemy zaczynać - jest "zielone światło" od włodarzy Gminy

Na scenie - grupa taneczna B2B Crew
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Ubaw po pachy - Kabaret Skeczów Męczących
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Był też kącik muzyczny...

Orkiestra dęta OSP Szczerców

Teresa Mikuta - nasz głos w The Voice Senior

Maja Kukuczka Martyna Kruk 



Strefa animacji dla najmłodszych



19

Smaczna oferta foodtracków
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Adaś Domański z rodzicami - świetnie, że udało mu się pomóc choć trochę
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Kultowe auta, stare maszyny - do wyboru, do koloru...
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O nagrody walczyli motocykliści w różnym wieku 

Pokaz ratownictwa drogowego OSP Szczerców
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21 i 22 sierpnia 2021
Dni Gminy Szczerców oraz gminne Dożynki

  Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak oraz Rada Gminy 
Szczerców serdecznie zapra-
szają na Dni Gminy oraz gmin-
ne Dożynki, które odbędą się 
w dniach 21 – 22 sierpnia 2021.

 W programie sobotniej impre-
zy znajdzie się między innymi 
występ Bartosza Jagielskiego,  
będą atrakcje dla najmłodszych, 

dyskoteka pod gwiazdami oraz 
koncert gwiazdy wieczoru – Cleo.
 Dzień później tradycyjnie po-
dziękujemy za plony – uroczysto-
ści dożynkowe rozpocznie Msza 
święta w szczercowskim koście-
le, po której odbędą się obrzędy 
dożynkowe na Wyspie.  Po czę-
ści oficjalnej na scenie zobaczy-
my Zespół Pieśni i Tańca "Anila-
na" z Łodzi, a całość zakończy 

dyskoteka pod gwiazdami. 

 Obostrzenia związane z pande-
mią koronawirusa wymuszają na 
organizatorach i uczestnikach  
zachowanie w trakcie trwania im-
prezy reżimu sanitarnego. Niech 
to jednak nie przeszkodzi nam 
w dobrej zabawie, na którą zapra-
szamy w ostatni weekend sierp-
nia na szczercowską Wyspę.

JUŻ WKRÓTCE 
W SZCZERCOWIE
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Pod koniec maja poznaliśmy wyniki VI Międzygminnego Konkursu „Igłą Malowane” im. 
Liubow Kudelskiej. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Krzysztofa 
Kamieniaka, a organizowana jest przez Szkołę Podstawową im. księdza J. Baranowicza 
w Szczercowie.

                                              Malowali igłą  po raz szósty
  „Igłą malowane” od lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Do 
finału tegorocznej edycji zakwali-
fikowało się ponad 70 prac, w tym 
wiele spoza naszej Gminy, a nawet 
Powiatu bełchatowskiego. Wszystko 
to za sprawą ”Koła Sprawnych Rąk, 
działającego przy świetlicy szkolnej 
Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Bara-
nowicza w Szczercowie i jego opie-
kunki, Justyny Stykały.

- Rozwijanie wrażliwości i myślenia 
twórczego uczniów oraz osób do-
rosłych, prezentacja dorobku twór-
czego, wymiana doświadczeń, upo-
wszechnianie inicjatyw twórczych 
– wymienia główne cele konkursu 
Justyna Stykała. - Ważny jest także 
dla nas kontakt ze sztuką jako forma 
spędzania czasu wolnego i zapobie-
gania niewłaściwym zachowaniom 
dzieci i młodzieży.

   Konkurs odbywa się cyklicznie, co 
dwa lata. W tegorocznej edycji kon-
kursu swoje prace zgłosiło 74 uczest-
ników, wśród nich byli uczniowie klas 
0-III oraz IV-VIII, młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych oraz osoby 
dorosłe. W zmaganiach konkurso-
wych brali udział mieszkańcy gmin 
Szczerców, Bełchatów, Widawa, Ru-
siec, Rząśnia, Zelów i Buczek. Warto 
zwrócić uwagę, że uczestnikami bar-
dzo często byli rodzice i ich dzieci, 
co wskazuje na współpracę i chęć 
dzielenia się swoimi artystycznymi 
pasjami.

- Do konkursu zostało zgłoszonych 
120 prac w różnych kategoriach 
np.: stringart, patchwork, haft: krzy-
żykowy, koralikowy, matematyczny,  
płaski  oraz dzieła  wykonane na 
szydełku i na drutach – mówi prze-
wodnicząca jury, Agnieszka Kacz-
marska. -  Wśród pozycji konkurso-
wych znalazły się również ozdoby           
z filcu, a nawet prace wykonane           
z ceramiki oraz gobeliny.

   Tematyka była również zróżnicowa-
na: od abstrakcji, elementów kultury 
japońskiej poprzez pejzaże, kwiaty  
i postaci zwierząt. Szczególną uwa-
gę stanowiły te o tematyce sakralnej. 
Pracami nadesłanymi na konkurs 
były: obrazy, narzuty, serwety, przy-
tulanki, lalki oraz inne  elementy de-
koracyjne upiększające nasze domy 
i stoły.

- Wszystkie konkursowe wytwory 
cechowały się oryginalnością, były 
wyjątkowe i jedyne w swoim rodza-
ju oraz wymagały od uczestników 
dużego nakładu pracy – dodaje 
Agnieszka Kaczmarska. 

  Ta różnorodność oraz ich wyjątko-
wość spowodowała, że trudno było 
dokonać ostatecznego wyboru tych 
najlepszych. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni.
  Jury oprócz nagród indywidualnych 
zadecydowało również, by uhonoro-
wać dyplomami Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dąbrowie Widaw-
skiej, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Koniczynka” w Bełchatowie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dą-
browie Rusieckiej oraz Dziewczyny 
Zbychewki.

  Przypomnijmy, Koło Sprawnych 
Rąk założyła Liubow Kudelska, re-
patriantka z Kazachstanu. Po osie-
dleniu się w Szczercowie i przekwa-
lifikowaniu z wyuczonego zawodu 
inżyniera budownictwa, ukończyła 
studia pedagogiczne i rozpoczęła 
pracę w naszej szkole podstawowej.

- Rodzice musieli układać życie od 
nowa, budując je po kawałku – wspo-
mina Inna Gonerska, córka patronki 
konkursu Igłą malowane. – Mama 
ukończyła studia wyższe magister-
skie z przygotowaniem pedagogicz-
nym. Do zawodu podchodziła z pa-
sją i zaangażowaniem.

  Choroba nowotworowa, z którą wal-
czyła przez lata, pokonała ją pięć lat 
temu. Liubow Kudelska miała wiele 
pomysłów twórczych, umiała je zre-
alizować i co najważniejsze – za-
chęcić młodzież do wzięcia w tym 
udziału.

  Imienną listę zwycięzców szóstej 
edycji konkursu Igłą malowane zna-
leźć można na stronie www.szczer-
cow.pl

Inna, córka Liubow Kudelskiej, nie kryła wzruszenia
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Galeria Malucha
  

Jakub Majda ur. 06 04 2021; waga 3840 – wzrost 56 cm

Hanna Dyła ur. 13 04 2021; 
waga 3790 – wzrost 57 cm 

Emilia Kałużna , ur. 24 05 2021; 
waga 2900 – wzrost 52 cm 
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Julia Gosławska, ur. 01 04 2021; 
waga 3200 – wzrost 53 cm 

Lena Woźniak, ur. 21 05 2021; 
waga 3400 – wzrost 52 cm 

Mikołaj Pietkiewicz, ur. 30 03 2021; 
waga 3640 – wzrost 58 cm 



28

Oliwier Dłubak, ur. 16 03 2021; 
waga 3900 – wzrost 54 cm 

Oskar Jankowski, ur. 15 05 2021; 
waga 4120 – wzrost 58 cm 

Tymon Olczak, ur. 03 03 2021; 
waga 3450 – wzrost 55 cm 

Ola Rychlińska, ur. 24 02 2021; 
waga 3190 – wzrost 51 cm 

Zuzanna Studzińska, ur. 28 05 2021; 
waga 3120 – wzrost 52 cm 
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Kornelia Buczyniak, ur. 21 04 2021; 
waga 3650 – wzrost 57 cm 

Witold Osiński, ur. 12 05 2021; 
waga 3600 – wzrost 54 cm 

Rozalia Piotrowska, ur. 12 02 2021; 
waga 3400 – wzrost 56 cm 

Noe oraz Leo Rojek, ur. 26 02 2021; 
waga 2960, 2880 – wzrost 52, 53 cm 
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Nikodem Skorupa, ur. 19 03 2021; 
waga 3300 – wzrost 53 cm 

Alex Skrzydłowski, ur. 04 05 2021; 
waga 3560 – wzrost 54 cm 
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Orędownik – codzienne ilustrowane pismo narodowe i katolickie
Środa, dnia 14 sierpnia 1935

Na zgliszczach Szczercowa
Od specjalnego wysłannika „Orędownika”
Szczerców, dnia 9 sierpnia
  Jak już donosiliśmy, miastecz-
ko Szczerców w pow. łaskim (woj. 
łódzkie) spotkała straszna klęska 
w postaci pożaru, który strawił do-
szczętnie całą osadę. Chcąc na-
szym czytelnikom dać dokładny ob-
raz okropnego spustoszenia, jakie 
wyrządził rozszalały żywioł, wysłali-
śmy na miejsce specjalnego współ-
pracownika, który zdaje nam o tem 
następującą relację:
  Prastare miasteczko Szczerców, 
założone przez Kazimierza Wiel-
kiego, spłonęło niemal doszczęt-
nie. Pożar wybuchł nagle w dniu                            
9. bm. około godz. 2-ej po południu 
i momentalnie objął kilka budynków. 
Płomień, podsycany silnym wiatrem 
i łatwopalnym materiałem budowla-
nym (miasteczko Szczerców prawie 
w ¾ jest zabudowane domami drew-
nianemi) przerzucał się z łatwością 
na wszystkie objekty.  W ciągu nie-
spełna godziny pół miasta stanęło 
w płomieniach. Mieszkańcy, wobec 
szybkiego rozszerzania się poża-
ru, uciekali gdzie mogli w popłochu, 
zabierając swój dobytek, jak sprzęty 
domowe itd. Wezwane telefonicznie 
straże pożarne z Łodzi, Pabjanic, 
Piotrkowa, Widawy i okolicznych 
wiosek z trudnością pracowały przy 

ujarzmianiu rozszalałego żywiołu. 
Strażacy z narażeniem własnego ży-
cia ratowali nieszczęśliwych miesz-
kańców. Pięć godzin trwa zażarta             
i nadludzka walka z żywiołem. Do-
piero o godz. 7-ej wieczorem zdo-
łano ogień zlokalizować. Na ogólną 
liczbę 500 budynków, spaliło się 109 
i 11 stodół. Pastwą pożaru padły za-
budowania przy ul. Antoniewskiej, 
Źródlanej, Łaskiej, Piłsudskiej i część 
rynku. Spaliły się również duża ilość 
maszyn rolniczych, zboże i t.d., żywy 
inwentarz zdołano uratować. 
  Jak ustalono, pożar powstał w domu 
Karola Gonerskiego, przy ul. Źródla-
nej wskutek wadliwej budowy pieca.
W rozmowie z mieszkańcami do-
wiedzieliśmy się, iż w czasie pożaru 
domu, w którym znajdował się lokal 

Legjonu żydowskiego Żabotyńskie-
go, od czasu do czasu słychac było 
detonacje, podobne do wybuchu 
amunicji. Podobnie rzecz się miała  
w domu, w którym mieszkał Żyd ko-
munista. Nie zdołaliśmy stwierdzić, 
czy w tej materji wszczęto śledztwo.
Spalone miasteczko przedstawia 
obraz wielkiego spustoszenia. Na 
mieszkańcach widać okropne przy-
gnębienie, a często słychać płacz. 
228 rodzin zostało bez dachu nad 
głową. Narazie nieszczęśliwych po-
gorzelców umieszczono w lokalach 
publicznych, gmachach prywatnych 
i państwowych.  Utworzono tymcza-
sowy komitet pomocy – ale to nie 
wystarcza. Nieszczęśliwymi winny 
się zająć władze na szerszą skalę. 

(pisownia oryginalna)

NOWY CYKL W INFORMATORZE - HISTORIA GMINY SZCZERCÓW
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Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie 
poleca książkowe nowości

Gminna Biblioteka  Publiczna w Szczercowie poleca książki, które sprawdzą się jako wakacyjna lektura. 
Bez względu na to, czy wakacje spędza się nad morzem, jeziorem, w górach czy na własnej działce - to 
najlepszy czas na czytanie.

Niecierpliwie wyczekiwane zamknięcie sagi "Siedem Sióstr", jednej z najpopu-
larniejszych serii obyczajowych na świecie. Sześć sióstr. Choć urodziły się na 
różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości na prywatnym 
półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec nadał im imiona mitycznych 
Plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję spotkać się 
wszystkie razem. Do domu ściąga je niespodziewana śmierć ojca, który zostawił 
każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu własnych korzeni. 
I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co się stało z siódmą siostrą… 

Powieść nominowana do Nagrody Pulitzera, jedna z najważniejszych książek 
według „New York Timesa” i „Time’a”.  
Dom Holendrów jest opowieścią o rodzinnych więziach, stracie, poświęceniu  
i przebaczeniu. Ann Patchett z mistrzowską precyzją rozbiera na części  
pierwsze amerykański mit o tym, że każdy może napisać swoją historię na  
nowo, odciąć się od korzeni i zapuścić własne. Jej najnowsza powieść to mi-
sternie utkane studium pamięci – pokazuje, jak bezustannie rezonuje w nas 
przeszłość i jak chcąc nie chcąc powtarzamy błędy naszych rodziców. 

Edyta postanawia raz na zawsze zapomnieć o Jacku, młodszym mężczyźnie, 
z którym kiedyś łączyło ją uczucie. Poświęca się więc w pełni zawodowym obo-
wiązkom oraz sprawom rodzinnym – wie, że teraz jest czas, gdy najbliżsi jej 
potrzebują. Tymczasem Jacek musi zmierzyć się z zupełnie nową rolą w życiu, 
która zmienia jego codzienność o 180 stopni. Wydaje się, że obydwoje zajęci 
swoimi sprawami zostawili przeszłość za sobą. Gdy ich drogi niespodziewanie 
znów się przecinają, żadne z nich nie jest gotowe, aby zrobić pierwszy krok.
Dopiero dramatyczne wydarzenie uświadomi im, jak silne jest uczucie, które  
ich łączy. Jednak, czy to wystarczy, aby znów mogli być razem?
„Cichym szeptem” jest 3 tomem z serii „Bursztynowa miłość”.

Lśniące zbroje, turnieje, szlachetne ideały – czy tak wyglądało życie średnio-
wiecznego rycerza? Niedoścignione wzory czy okrutnicy zabijający dla pienię-
dzy? Kim naprawdę byli średniowieczni rycerze?  
Czy na zwycięstwie w turnieju rycerskim można było zarobić? Jak  miał się ry-
cerski etos do prawdziwego życia? Czy rycerskie przygody były równie barwne 
jak te opisywane w eposach? Czy rycerze byli wierni damom swoich serc? I czy 
każdy z nich miał swój zamek? 
Frances Gies przeprowadzi nas od historii pierwszych rycerzy, przez  członków 
zakonów krzyżowych, aż po schyłek tej formacji. 
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Między nami, wędkarzami 
Koło PZW nr 29 - Szczerców

  29 maja na "Zalewie" w Szczer-
cowie odbyły się "Mistrzostwa Koła 
w spławiku". W zawodach wzięło 
udział 13 zawodników. Zwycięzcą 
zawodów został kolega Bogusław 
Kałużny    z wynikiem 4130 p-któw, 
drugie miejsce zajął kolega  Szymon 
Kropidłowski - 2370 p-któw, zaś trze-
cie miejsce przypadło koledze Mate-
uszowi Marciniakowi  (2000 p-któw). 
Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my!
                           xxx
  Dzień później, w godzinach 8.00 - 
11.00, na "Zalewie" w Szczercowie 
jak co roku nasze Koło  zorganizowa-
ło zawody wędkarskie "Z okazji Dnia 
Dziecka". W zawodach uczestniczy-
ło 29 młodych adeptów wędkarstwa.  
Rywalizowano w dwóch kategoriach: 
dziewcząt i chłopców. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła 
Iga Czaja z wynikiem 210 p-któw, 
drugie miejsce zajęła Jowita Prokop 
- 30 p-któw zaś trzecie miejsce Oli-
wia Cywińska 10 p-któw. 
W kategorii chłopców zwyciężył Woj-
ciech Kropidłowski z wynikiem 1330 
p-któw, drugie miejsce zajął Bartosz 
Ślusarski - 550 p-któw, zaś trzecie 
miejsce Hubert Drzazga - 230 p-k-
tów. 
Zwycięzcom nagrody wręczył Wójt 
Gminy Szczerców Krzysztof Ka-
mieniak. Sponsorami zawodów 
był Urząd Gminy w Szczercowie, 
Koło PZW nr. 29, hurtownia węd-
karska York-Meduza, "Żmijka" sc. 
R. Wieczorek oraz sklep wędkarski                  
w Szczercowie. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy.
                           xxx
 Mateusz Marciniak przed Piotrem 
Wiedeńskim i Tadeuszem Węglew-
skim - tak wyglądała pierwsza trójka 
zawodów o Puchar Wójta Krzysztofa 
Kamieniaka, które rozegrano w nocy 
nad Zalewem Cieszanowickim. 
Metoda połowu: 2 wędki, na ciężko.  
Zdarzenia losowe uniemożliwiły start 
w zawodach dwóm członkom koła 
PZW nr 29 ze Szczercowa, co spra-
wiło, że finalnie w konkurencji wzię-
ło udział 15 osób. Pogada dopisała, 
ryba brała, wyniki są przyzwoite - 
gratulujemy!
aut. Piotr Wiedeński
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WICEMISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA

  6 czerwca w Działoszynie odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego LZS w Piłce Siatkowej Kobiet. 
W zawodach wzięło udział 5 drużyn: 
Asik Domaniewice, UKS Działoszyn, 
AS Active Opoczno, Fuks Sulejów      
i reprezentant Powiatu bełchatow-
skiego – szczercowski zespół Czar-
nych. 
  Trzy pierwsze spotkania to „spa-
cerek” dla podopiecznych Jacka 
Koperskiego. Dziewczyny  wygrały 
kolejno z Sulejowem, Działoszynem 
i Domaniewicami nie tracąc nawet 
jednego seta. W decydującym spo-
tkaniu o mistrzostwo województwa,  
po ogromnych emocjach i bardzo za-
ciętym meczu, nasz zespół przegrał 
z  Akademią Sportu Active Opoczno 
1-2 (13-15 w tie breaku), zajmując 
ostatecznie 2 miejsce w turnieju. 

Skład Czarni: Patrycja Chorzewska, 
Karolina Kowalska, Justyna Wawsz-
czak, Katarzyna Langkamer, Patry-
cja Bożek, Patrycja Pęciak, Aleksan-
dra Kałuża, Agata Sadzińska, Nikola 
Makarewicz 
Trener: Jacek Koperski
(JP)

O PUCHAR PREZESA

  12 czerwca w Szczercowie zo-
stał rozegrany Turniej Piłki Nożnej             
o Puchar Prezesa Zarządu PGE 
S.A. Zawody odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych: 30+ i 45+.  

  W starszej triumfowali zawodnicy 
Elektrowni Bełchatów, II miejsce za-
jęła ekipa Płońska, a III Makowiska. 
W kategorii 30+ zwyciężył Jupiter 
Bełchatów, II miejsce zajęła drużyna 
KWB Bełchatów, a III Zelów. 

 Nasza reprezentacja w składzie: 
M.Rojszczak, M.Andrzejczyk, A.Wło-
darczyk, A.Wroński, P.Sadziński, 
Z.Dobrowolski, P.Siewiera, M.Sopa-
la zajęła V miejsce.
(JP)
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DOBRE WYNIKI 
TENISISTÓW STOŁOWYCH

  W zakończonych w maju tego roku 
rozgrywkach tenisa stołowego grają-
ca w sezonie 2020 - 2021 w IV lidze 
ŁOZTS drużyna GLKS Szczerców 
zajęła 2 miejsce, awansując tym sa-
mym do III ligi. Czterech zawodników 
GLKS uplasowało się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych tenisistów: na 
miejscu 2 Łukasz Oracz, na 4 Jacek 
Oracz, na 7 Kamil Wawszczak i na 8 
miejscu Wiktor Wojewoda.

 Gminny Ludowy Klub Sportowy 
"GLKS Szczerców" został założony 
w 2013 roku. Działają w nim dwie 
sekcje tj. sekcja tenisa stołowego 
oraz badmintona. Zajęcia z tenisa 
stołowego odbywają się dwa razy 
w tygodniu tj. wtorek i piątek w godz. 
18.oo - 20.00 w hali sportowej przy 
ulicy Piłsudskiego w Szczercowie, 
zaś  z badmintona  w poniedziałek 
i czwartek w godz. 18.00 - 20.00, 
w hali sportowej w Szczercowie przy 
ulicy Rzecznej. 

BARDZO DOBRA
SALWA

 30 czerwca na strzelnicy szczer-
cowskiej SALWY odbyły się Zawody 
Wojewódzkie (kategoria młodzik) 
pod nazwą PUCHAR LATA 2021. 
Impreza odbywała się pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy 
Szczerców Krzysztofa Kamieniaka.
 Nasi klubowicze pokazali się 
z jak najlepszej strony, udanie ry-
walizując z konkurentami z całe-
go województwa – lista startowa 
liczyła łącznie aż 47 zawodników .
Mateusz Wysocki zajął pierwsze 
miejsce w karabinie pneumatycznym 
40 strzałów,  Amelia Boruszak zajęła 
pierwsze miejsce w pistolecie pneu-
matycznym 50 strzałów,  Iga Czaja 
uplasowała się na 3 miejscu w kara-
binie pneumatycznym 40 strzałów, 
a Krystian Zgolak otarł się o po-
dium, zajmując 4 miejsce w kara-
binie pneumatycznym 40 strzałów.
 Gratulujemy  naszym  zawodnikom  
występu w tak prestiżowych zawo-
dach!



Krzysztof Drzazga

Wiesława Drzewosz Marzena Małecka Bohdan Materac

Czesław Osiewała

Wojciech Pacholak

Arkadiusz Pabiszak Teresa Pabiś

Katarzyna Rzepkowska

Barbara Szczepanik

Zbigniew Szcześniak Zdzisław Węglewski

Jan Wlazłowski Dorota Włodarczyk Monika Wyszatycka

Rada Gminy Szczerców Kadencja 2018-2023
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Szczepanik
● Dyżur: 
Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16 
wt. 9.00 – 11.00 
pt. 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Pacholak
● Dyżur: 
Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16, 
pierwszy i trzeci wtorek każdego 
miesiąca w godz. 15.30 – 17.00

(bliższe informacje nt. terminu dyżurów  
w danym miesiącu udziela pracownik 
Urzędu Gminy, pokój nr 1 lub pod  
numerem telefonu 44 631 80 59 wew. 138).

Urząd Gminy Szczerców
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
44 631 80 50, 631 80 59 
fax. 44 631 80 79

Kierownik Referatu Organizacyjnego:  
Beata Goszcz 
tel. 44 631 80 50/59 w. 128,
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego: 
Aneta Wolska 
tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143,
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych: Marek Kowal 
tel. 44 631 80 50/59 w. 134,
Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej: 
Danuta Idzikowska 
tel. 44 631 80 50/59 w. 125,
Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich: Agnieszka Szubert 
tel. 44 631 80 50/59 w. 130, 121,
Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak 
tel. 44 631 80 77,
Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji  
i Turystyki: Jarosław Piotrowski 
tel. 44 631 93 07.

Numery kont Gminy Szczerców przeznaczone 
na wpłaty:
Opłaty lokalne 
08 8973 0003 0100 0500 0101 0002   
(podatki, opłaty skarbowe, opłaty za wynajem 
lokali)
Opłaty za wywóz odpadów
12 8973 0003 0100 0500 0101 0221
Konto depozytowe
98 8973 0003 0100 0500 0101 0031  
(do wpłat wadium w przypadku udziału  
w przetargach)
Gminna Spółka Wodna 
37 8973 0003 0100 0507 8764 0001
Zakład Gospodarki Komunalnej
85 8973 0003 0100 0507 6728 0001  
(do wpłat za wodę i ścieki).

Wójt: Krzysztof Kamieniak
tel. 44 631 80 59,
Skarbnik Gminy: Dorota Słowińska
tel. 44 631 80 50/59 w. 132,
Sekretarz Gminy: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134.


