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Silna reprezentacja Gminy Szczerców opanowała 25 września  
stadion  PGE Narodowy,  by dopingować Darię Kałużną z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dubiu. Daria walczyła o główną nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie Festiwal KGW Polska Od Kuchni. 

                      Daria zaśpiewała na "Narodowym"
  Przypomnijmy, ogólnokrajowe eliminacje, podzielone na zma-
gania regionalne, trwały od początku wakacji. Do finału zakwa-
lifikowali się zwycięzcy poszczególnych etapów i to oni zapre-
zentowali się licznie zgromadzonej publiczności w stolicy. Nasza 
reprezentantka zaśpiewała „W moim ogródeczku”, włączając do 
wykonania elementy tańca i ruchu scenicznego. Niestety, mimo 
świetnego występu reprezentantki KGW Dubie, jury konkursu 
wskazało innego triumfatora kategorii artystycznej. 
Nie zrażamy się i przygotowujemy do przyszłorocznego startu! 

Aż 11 ton żywności pozyskanych w ramach współpracy szczercowskiego Stowarzyszenia „Na Skrzydłach Marzeń”        
z łódzkim Bankiem Żywności przybyło w połowie września do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

                                                     "Na Skrzydłach Marzeń" wspiera potrzebujących
  Potrzebujący mieszkańcy Gminy Szczerców tym razem liczyć 
mogli na cukier biały, filety z makreli w oleju, groszek  z mar-
chewką, maślane herbatniki, kawę zbożową, koncentrat po-
midorowy, makaron jajeczny, miód wielokwiatowy, mleko, olej 
rzepakowy, pasztet drobiowy, ryż oraz szynkę drobiową. 
Pomoc - jak zwykle - dystrybuowana była wśród zainteresowa-
nych osób zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 
GOPS w Szczercowie.

5 września grupa 16 uczniów z Technikum Informatycznego, uczestników projektu „Zagraniczne praktyki-pierwszy 
krok do kariery”, wyruszyła do Katanii na Sycylię. Uczniowie wyjechali w ramach projektu Międzynarodowa mobil-
ność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w ZSP w Szczercowie 
koordynowała Marzena Osuchowska.

                                                       Nasi uczniowie na praktykach we włoskiej Katanii
  
   Uczniowie klas 4TI, 4 TIE oraz 3 TIE 
długo przygotowywali się do tego wy-
jazdu, brali udział w zajęciach przygo-
towawczych i różnych spotkaniach, 
wypełniali wielostronicowe dokumen-
ty, by w końcu udać się w podróż. 
Opiekunkami wyjazdu były Aleksan-
dra Rakus oraz Beata Krakowska.
Uczestnicy projektu odbyli dwu-
tygodniowe praktyki u włoskich 
pracodawców oraz zwiedzili Ka-
tanię i odbyli wycieczkę na Etnę.
Relację z wyjazdu można obejrzeć 
na stronie internetowej szkoły.
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Szanowni Mieszkańcy,

     mamy w naszej Gminie wspaniałą tradycję spotkań – po-
cząwszy od wspólnego kolędowania, świętowania Dnia Kobiet, 
Nocy Świętojańskiej, gminnych Dożynek czy całego szeregu fe-
stynów sołeckich. Tego wszystkiego zabrakło nam w ubiegłym 
roku, dlatego cieszę się, że rośnie grupa zaszczepionych osób, 
a tym samym otworzyły się możliwości powrotu do spotkań 
w większym gronie. Tegoroczne obchody Dni Gminy oraz Do-
żynki pokazały, że mieszkańcy są spragnieni wspólnego świę-
towania i uczestniczenia w imprezach kulturalnych czy spor-

towych. Naturalnie  - im więcej zaszczepionych osób, tym rygory i obostrzenia będą mniejsze.    
   Od początku pandemii staramy się przede wszystkim przekazywać informacje, które dają mieszkań-
com niezbędną wiedzę dotyczącą obostrzeń związanych z koronawirusem oraz możliwości szczepienia 
przeciwko COVID-19. Na witrynie internetowej urzędu, naszym profilu w mediach społecznościowych                      
i w końcu w Informatorze Szczercowskim wielokrotnie podejmowaliśmy próby wyjaśnienia mieszkańcom 
konieczności szczepienia, tak byśmy jak najszybciej mogli uzyskać grupową odporność. 
   Funkcjonujący na terenie Gminy Szczerców Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej dysponuje sa-
mochodem, którym na szczepienia do przychodni przywożone są osoby starsze, wymagające pomocy. 
Z kolei do osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami narządów ruchu, POZ organizuje wyjazdy zespołu 
medycznego. 
    Wspólnie z redakcją Dziennika Łódzkiego przygotowaliśmy też publikację prasową, gdzie na kilku stro-
nach przedstawiono komplet informacji, między innymi o loterii szczepionkowej, paszporcie covidowym 
czy przeciwwskazaniach do szczepienia. Reasumując, nasze działania skupiają się na przedstawieniu 
mieszkańcom opinii środowiska medycznego, tak by każdy mógł świadomie podjąć decyzję o szczepieniu 
oraz na maksymalnym ułatwieniu dostępu do samego zabiegu. 
   Szczepimy wszystkich chętnych! Taką inicjatywę podjęły Koła Gospodyń Wiejskich, włączając się 
w promocję walki z COVID-19. W sierpniu i we wrześniu uczestniczyliśmy w szeregu festy-
nów sołeckich, podczas których można było się zaszczepić, a przy okazji spotkać w sąsiedz-
kim gronie, spędzić miło czas przy muzyce i grillu. Również Urząd Gminy „dorzucił” do akcji 
szczepień coś od siebie, organizując w tych dwóch miesiącach aż pięć wizyt Mobilnego Punktu 
Szczepień w Szczercowie, podczas których zaszczepić się można bez wcześniejszej rejestracji. 
   Ubiegły rok, a zwłaszcza komplikacje związane z pandemią były dla nas wszystkich ważną nauką, 
ale chciałbym podkreślić, że jesteśmy teraz dużo mądrzejsi. Historia uczy, że jesienią zwykle przyby-
wa zachorowań, więc obawy związane z tzw. czwartą falą oczywiście są. Ale zrobiliśmy wiele, by 
przygotować mieszkańców na ten ciężki czas – zachęcaliśmy i cały czas zachęcamy do szczepie-
nia. Wcześniej dystrybuowaliśmy maseczki, płyny dezynfekujące, uczulaliśmy o konieczności sto-
sowania się do ograniczeń, trzymania dystansu społecznego, dbania o siebie nawzajem. Ponad po-
łowa mieszkańców Gminy Szczerców z tych zachęt skorzystała i przyjęła szczepionkę przeciwko 
COVID-19. Akcje promujące szczepienia nie ustają, więc wierzę, że to grono będzie się powiększać. 
    Życzę Państwu dużo zdrowia i dziękuję za rozwagę w trudnych czasach.
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Uwaga - roboty (NIE TYLKO) na drogach
DUBIE
  
 20 sierpnia zakończył się remont drogi gminnej 
w miejscowości Dubie. Remont kilometrowego 
odcinka zakładał odnowienie jezdni o szerokości 
4,5 metra. Całość opiera się na solidnej podbudo-
wie – wykonano tu stabilizację betonem, wyłożony 
jest tłuczeń, wylano również dwie warstwy asfaltu. 
Mieszkańcy z pewnością ucieszą się z wymiany 
przepustów oraz wykończenia poboczy tłuczniem. 

- W ramach prac wykonano także częściowe odmu-
lenie rowów wraz z umocnieniem skarp płytami 
betonowymi – dodaje Wójt Krzysztof Kamieniak.
Wartość inwestycji to ok. 671 tysięcy złotych; środki 
pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych oraz dofinansowania na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych z budżetu Województwa Łódzkiego.

TATAR
  
Trwa remont drogi w miejscowości Tatar. 
W połowie października dokonano odbioru technicz-
nego podbudowy – odcinek o długości ok. 300 me-
trów jest już przygotowany do położenia nawierzchni.  
Prace  zakończyć  się tu mają w ciągu najbliższego mie-
siąca.

GMINA
SZCZERCÓW

 W połowie września oddano do 
użytku  25 nowych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, jakie 
powstały dzięki gminnej dotacji. 

Odbiorniki ścieków zlokalizowane 
są na posesjach w miejscowościach 
- Szubienice, Kozłówki, Rudzisko, 
Tatar, Józefina, Podżar, Podklucze, 
Rudzisko, Janówka, Puszcza, Cha-
bielice, Niwy, Kieruzele i Lubośnia. 
Roboty zostały przeprowadzone 
w ciągu 40 dni, a wykonawca udziela 
na nie 72 miesięcy gwarancji.

Wartość przeprowadzonych prac to 
blisko 425 tysięcy złotych.
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We wrześniu w Gminie Szczerców odbywały się zebrania sołeckie, mające na celu 
ustalenie przeznaczenia funduszy sołeckich. Do podziału są spore środki - łącznie, 
w budżecie Gminy, zagwarantowano na ten cel  1 070 814 złotych.

Ponad milion złotych na potrzeby sołectw
Przypomnijmy, fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w bu-
dżecie Gminy, zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. 
Mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane przysługujące im środki finanso-
we. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Grudna 
  Sołtys Czesław Osiewała zreferował zgromadzo-
nym propozycje rozdysponowania środków, jakimi 
Grudna dysponować będzie w ramach funduszu 
sołeckiego. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy zdecydowali, że 
w przyszłym roku za kwotę 40 tysięcy złotych za-
kupione zostaną dwie lampy hybrydowe, 2932 zł 
przeznaczone zostanie na zakup tłucznia, a pozo-
stałe w puli 3 tysiące sołectwo wykorzysta na orga-
nizację dwóch pikników.

Borowa
  Sołtys Krzysztof Stępień przedstawił sprawozda-
nie z działań podejmowanych w ciągu roku. Na-
leżało do nich głównie zbieranie podatku, nadzór 
prac remontowych w świetlicy, plakatowanie, wybór 
gospodarza sali czy współudział w organizacji pik-
niku szczepiennego. Uczestnicy spotkania w Boro-
wej podjęli również decyzję o wykorzystaniu fundu-
szu sołeckiego w 2022 roku. Budżet rzędu 39,9 tys. 
sołectwo przeznaczy między innymi na zakup stacji 
uzdatniania wody do świetlicy, organizację obcho-
dów Dnia Kobiet, doposażenie kuchni w niezbędne 
sprzęty, zakup odkurzacza i dmuchawy do liści. 

Szczercowska Wieś 
  Sołtys Joanna Szymańska poinformowała o wy-
sokości budżetu sołeckiego na przyszły rok. 43 
480 złotych sołectwo postanowiło przeznaczyć na 
instalację kolejnych lamp przy moście (30 tys.),           
a za resztę środków przeprowadzić remont dachu 
świetlicy, odświeżenie sali, prace pielęgnacyjne na 
obiekcie oraz zorganizować imprezy integracyjne.
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Tatar 
   Sołtys Bogumiła Król przedstawiła zgromadzo-
nym stan sołeckiej kasy – w tegorocznym budżecie 
zostało jeszcze ok. 30 tysięcy złotych, na przyszły 
rok zaś Tatar dysponuje kwotą 35 tysięcy. Miesz-
kańcy jednogłośnie zdecydowali, że niewykorzysta-
ne do tej pory środki przeznaczone będą na zakup 
drewnianego domku o wymiarach 6 x 6 metrów. 
Pieniądze z budżetu na rok 2022 sołectwo zamie-
rza spożytkować na zakup dużej altany, wyłożenie 
fragmentu placu kostką brukową oraz zakup stołów 
i ławek.

Stanisławów Drugi
   Miejscowość zaoszczędziła 10 tysięcy z funduszu 
na bieżący rok. Zgodnie z sugestią sołtys Janiny 
Kucharskiej postanowiono pieniądze te przezna-
czyć na zakup tłucznia. Mieszkańcy wypowiedzieli 
się też co do planów zakupowych na 2022 r. Sta-
nisławów Drugi może liczyć na ok. 40 tysięcy zło-
tych; zostaną one przeznaczone na zakup między 
innymi podkaszarki (2 tys.), lodówki (3 tys.), nowej 
kuchenki i wyposażenia zaplecza kuchennego (ok. 
3 tys.) czy grilla gazowego (2 tys.). W głosowaniu 
wyrażono też zgodę na organizację kilku imprez in-
tegracyjnych.

Osiny
  Sołtys Tomasz Siewiera objaśnił, że Osiny na 2022 
rok mają zarezerwowaną kwotę 55 tys. złotych.
W toku dyskusji i zgłaszanych kolejno propozycji 
ustalono, że sołectwo przeznaczy je na zakup no-
wych tablic informacyjnych, kosiarki, wyposażenia 
kuchni oraz organizację imprez integracyjnych. 
Sporą część (ok. 14 tys.) zarezerwowano na wy-
konanie prac elektrycznych na placu. Po namyśle 
zdecydowano również o zakupie kilku hydrantów 
(za ok. 22 tys.), ponieważ te istniejące są już w du-
żym stopniu wyeksploatowane.

Magdalenów 
   Jak poinformowała sołtys Iwona Domańska, so-
łectwo dysponuje kwotą ok. 30 tys. złotych. 
Mieszkańcy zaplanowali w przyszłym roku zakup 
traktorka-kosiarki z osprzętem (20 tys.), blasza-
nego garażu z podbudową (6 tys.), podkaszarki (2 
tys.) oraz – tradycyjnie – organizację imprez inte-
gracyjnych.
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Polowa
  Sołtys Jan Wlazłowski przekazał, że sołectwo 
w roku 2022 dysponować będzie kwotą ok. 61 
tysięcy złotych.  20 osób obecnych na zebraniu 
zdecydowało o przeznaczeniu tych pieniędzy na 
wyłożenie kostką brukową placu pod namiotem, or-
ganizację imprez integracyjnych, wymianę oświe-
tlenia od strony parku, zakup ochronnej plandeki 
na altanę, zakup elementów siłowni napowietrznej. 
Polowa zakupi również podkaszarkę oraz wykona 
wylewkę w garażu. Ten budynek zyska też nowe 
okno i zostanie odmalowany. 

Dubie
  Sołectwo ma do dyspozycji kwotę prawie 45 tysię-
cy złotych. W toku dyskusji mieszkańcy zdecydo-
wali, że lwią część  swojego funduszu przeznaczą 
na zakup i montaż lamp oświetleniowych (2 sztuki i 
projekt tech.). Za resztę sołectwo doposaży świetli-
cę i kuchnię oraz zainstaluje skrzynkę energetycz-
ną przy altanie. Sołtys Elżbieta Kałużna zapewniła 
też, że 3 tysiące złotych Dubie przeznaczy na orga-
nizację imprez okolicznościowych.

Kuźnica Lubiecka
  Jak poinformowała sołtys Joanna Lisicka, Kuźnica 
Lubiecka w 2022 roku dysponować będzie kwotą 
blisko 24 tysiące złotych. Mieszkańcy zdecydowali, 
że pokryje ona w całości zakup urządzeń na plac 
zabaw dla dzieci. 
Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi przekaza-
no też wniosek o zamontowanie fotopułapek                                 
w miejscach, gdzie w lasach podrzucane są śmie-
ci. Mieszkańcy Kuźnicy Lubieckiej prosili również                   
o oczyszczenie koryta rzeki.

Stanisławów Pierwszy
   Na 2022 r. przewidziano tu ponad 45 tysięcy zło-
tych. Zgodnie z sugestią nowej sołtys, Haliny Wę-
glarskiej, w najbliższym czasie dokupione zostanie 
wyposażenie kuchni, odmalowana zostanie świetli-
ca, renowacji poddane zostaną ławki i plac zabaw. 
Na przyszły rok Stanisławów Pierwszy planuje za-
kup i montaż furtki ogrodzeniowej przy świetlicy, 
zakup tłucznia do remontu dróg, zakup siłowni ze-
wnętrznej na placu zabaw oraz organizację imprez.
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Niwy

     Według informacji sołtys Marzeny Małeckiej na przy-
szłoroczny fundusz składa się aż 79 tysięcy złotych. 
Niwy wykorzystają fundusz na zakup lamp, przy-
łącze energetyczne do drewnianego domku, 
zakup wyposażenia gastronomicznego (termo-
sy, warniki). Zakupiony zostanie również do-
mek narzędziowy oraz zestawy ławek i stołów.

Janówka
  Janówka również rozdysponowała środki z przy-
szłorocznego funduszu. Sołtys Krzysztof Pędzi-
wiatr przekazał, że do dyspozycji mieszkańców jest 
ok. 35 tysięcy złotych. 
Sołectwo zakupi doposażenie kuchni, namiot, ga-
raż blaszany, stoły i ławy. Janówka zarezerwowała 
też środki na organizację imprez okolicznościo-
wych.

Szczerców

 Stolica naszej Gminy dysponować będzie kwotą 
101 tysięcy złotych i w całości przeznaczy ją na na-
prawę ulicy 3 Maja. Projekt przewiduje zachowanie 
zabytkowej, brukowanej nawierzchni, odnowienie 
chodników i zieleni na całej długości ulicy. 
Ponadto, jak poinformowała sołtys Barbara Kata,  
Szczerców dysponuje również sporym zapasem 
z roku bieżącego. Mieszkańcy zdecydowali, że za 
oszczędności między innymi przeprowadzona zo-
stanie renowacja pomnika szczercowian walczą-
cych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Podklucze/Załuże
  Sołtys Ewa Pabich poinformowała, że obie wsie 
mogą liczyć łącznie na ok. 73 tysiące złotych.
Za posiadane środki Podklucze zamierza wykonać 
przyłącze prądu na placu zabaw, doposażyć sam 
plac w huśtawki, zakupić garaż blaszany, ławki          
i stoły oraz krzesła. Sołectwo wzbogaci się też            
o kosiarkę i wykaszarkę, zakupione zostaną środki 
czystości, a część pieniędzy Podklucze przeznaczy 
na organizację imprez integracyjnych.  
Załuże pozyska z funduszu sołeckiego pieniądze 
na nasadzenie drzew na placu zabaw, zakupiona 
zostanie farba do malowania domku oraz meble 
biurowe (jako wyposażenie domku).
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Chabielice
  
 Zgodnie z informacją sołtys Anny Pietruchy, sołec-
two Chabielice w 2022 roku dysponować będzie 
kwotą blisko 68 tysięcy złotych. 

Mieszkańcy zdecydowali, że pokryje ona w całości 
remont budynku - tak zwanej "Kuźni".
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Po roku przymusowej przerwy sierpień przyniósł nam Dni Gminy Szczerców oraz 
Święto Plonów. W roli gospodarzy dwudniowej imprezy wystąpili, reprezentujący 
szczercowski samorząd, Wójt Krzysztof Kamieniak i Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców Barbara Szczepanik. Dopisała pogoda, a spragnieni rozrywki miesz-
kańcy tłumnie odwiedzili naszą Wyspę.

                               

          Nareszcie! Wyspa tętniła życiem jak dawniej
  To był weekend pełen emocji - cze-
kaliśmy na takie wydarzenie od 2019 
roku!
Obchody Dnia Gminy Szczerców 
rozpoczęły się  życzeniami dobrej 
i bezpiecznej zabawy od Wójta 
Krzysztofa Kamieniaka oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy Barbary 
Szczepanik. 
W pierwszej części wydarzenia na 
scenie zaprezentowali się młodzi 
wokaliści, mieszkańcy z podziwem 
przyglądali się też popisom Rafała 
Mulka, który zaprezentował "magicz-
ne" show. Iluzjonista przykuł uwagę 
widzów, a część z nich zaprosił na-
wet na scenę!

  Ale ciekawie było również poza 
sceną - strefa kolorów HOLI, wesołe 
miasteczko, niezliczone atrakcje dla 
dzieci oraz bogata oferta straganów 
dla rodziców, w tym porady żywienio-
we naszego "eksportowego" mistrza 
kulturystyki, Artura Kamieniaka.
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 Niekwestionowaną gwiazdą Dni 
Gminy Szczerców była w tym roku 
CLEO. Artystka zaśpiewała swoje 
największe przeboje, które zgroma-
dzoną publiczność poderwały za-
równo do tańca, jak i do wspólnego 
śpiewania. Nie obyło się bez bisów, 
dlatego po niemal półtoragodzinnym 
koncercie CLEO opuszczała szczer-
cowską Wyspę w znakomitym humo-
rze. 
 Tuż przed gwiazdą wieczoru sceną 
zawładnął sympatyczny Bartosz Ja-
gielski. Pochodzący z Wielunia wo-
kalista o charakterystycznej barwie 
głosu zaprezentował publiczności 
miks przebojów, sięgając po swoje 
piosenki, jak i po sprawdzone hity in-
nych artystów polskiej estrady.
Dni Gminy Szczerców zakończyły 
się grubo po północy dyskoteką pod 
gwiazdami, którą poprowadził do-
skonale nam znany DJ Manki.

   Kolejny dzień wielkiego świętowa-
nia na Wyspie związany był z pracą 
rolników. Tegoroczne Dożynki Gminy 
Szczerców Patronatem Narodowym 
w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści objął Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Duda. Szczer-
cowska uroczystość odbywała się 
także pod patronatem honorowym 
wojewody łódzkiego Tobiasza Bo-
cheńskiego. Święto Plonów miało 
też swoich Starostów Dożynek – zo-
stali nimi państwo Barbara i Krzysz-
tof Pędziwiatrowie. 
  Po mszy dziękczynnej barwny or-
szak przemaszerował na szczer-
cowską Wyspę. Delegacje sołectw 
z dumą prezentowały tam wieńce 
dożynkowe - najważniejsze symbole 
dożynek, odzwierciedlające wszyst-
kie plony, które rodzi ziemia i z któ-
rych człowiek może korzystać.  
Dożynki to czas radości i podziękowa-
nia rolnikom oraz osobom związanym 
z pracą na roli za ich codzienny trud. 
Władze samorządowe Gminy 
Szczerców w uznaniu za pracę           
i wkład w rozwój rolnictwa na terenie 
Gminy postanowiły nagrodzić pa-
miątkowymi statuetkami wyróżnia-
jących się rolników. Nagrody Wójta 
Gminy Szczerców otrzymali: Barba-
ra i Krzysztof Pędziwiatr, Kinga 
i Andrzej Rosiak, Maria  i Tadeusz 
Dłużak oraz Bogusława  i Zdzisław 
Fijałkowscy.
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Po części oficjalnej uroczystości 
odbyła się część artystyczna, w któ-
rej wystąpiły Orkiestra Dęta OSP 
Szczerców, Orkiestra Dęta OSP 
Magdalenów, Zespół Pieśni i Tańca 
Anilana z Łodzi. Dożynki zakończyła 
dyskoteka pod gwiazdami, poprowa-
dzona przez DJ Mario.

 Przez cały czas trwania Święta 
Plonów, przed sceną można było 
podziwiać wieńce dożynkowe przy-
gotowane przez sołectwa z Gminy 
Szczerców. Jury, w składzie: Sylwe-
ster Drozdowski (Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zelowie), Jerzy 
Uchroński (z-ca Naczelnika Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KPP w Bełcha-
towie) oraz Krzysztof Kowalczyk (z-
ca Komendanta PSP w Bełchatowie) 
dokonało wyboru najpiękniejszego 
w tym roku – nagroda trafiła do so-
łectwa Polowa. Kolejne miejsca na 
podium zajęły sołectwa Stanisławów 
Drugi i Dubie. Gratulujemy!
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Sołectwo Szczerców

Sołectwo Janówka Sołectwo Tatar
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Sołectwo Podklucze

Sołectwo Szczercowska Wieś



15

Sołectwo Niwy Sołectwo Dubie

Sołectwo Chabielice
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Sołectwo Osiny Sołectwo Kieruzele

Sołectwo Grudna Sołectwo Stanisławów Drugi
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Sołectwo Borowa

Sołectwo MagdalenówSołectwo Polowa

Sołectwo Leśniaki
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Końcówka lata rozpieszczała nas wspaniałą pogodą, nic więc dziwnego, że wie-
le sołectw postanowiło zorganizować w tym czasie swoje festyny. Cegiełkę do 
wspólnej zabawy dołożyły też Koła Gospodyń Wiejskich, które włączyły się w akcję 
propagującą szczepienia przeciwko COVID-19. W ten sposób udało się połączyć 
przyjemne z pożytecznym, a mieszkańcy Gminy Szczerców zyskiwali podwójnie – 
można było miło spędzić czas oraz zadbać o swoje zdrowie.

Letni czas relaksu

Podklucze - w tym sołectwie oddano do użytku nowy plac zabaw 

Były atrakcje dla najmłodszych i prawdziwy festiwal pyszności przygotowany przez mieszkanki sołectwa



Borowa - tu uczestnikom festynu zaproponowano między innymi  przejażdżkę bryczką

Dubie - konkursy i niespodzianki, karaoke, a przede wszystkim dobra zabawa!

Lubiec - przy grillu królowali mężczyźni... ...a efekty ich pracy smakowały każdemu!



Janówka - smacznie i wesoło, a dodatkowo członkinie KGW w swych "firmowych" strojach

Namiot - najnowszy zakup gospodyń z Magdalenowa ...w którym nie zabrakło zastawionych stołów

Niwy - sąsiedzka ekipa przygotowana do działania, piknik za chwilę się rozpocznie!
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Szczerców - KGW oraz zaproszeni goście przy ognisku po marszu nordic walking i pikniku szczepiennym

Załuże - Koło Gospodyń Wiejskich na szczepienia zapraszało z odrobiną humoru

Zbierało się na deszcz, ale Tatar postawił na ognisko Sołeckie spotkanie odwiedzili też druhowie z OSP
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16 września gościliśmy na Jubileuszu Złotych Godów aż 42 pary, którym Prezydent 
RP Andrzej Duda nadał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wrę-
czali Jubilatom Wójt Krzysztof Kamieniak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bar-
bara Szczepanik z towarzyszeniem Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszki 
Szubert. Uroczystość, poprzedzona mszą świętą, była okazją do spotkania w gro-
nie najbliższych oraz przyjęcia gratulacji od władz samorządowych naszej Gminy.  

Przeżyli razem ponad pół wieku...

- Życie małżeńskie szybko upływa, 
„dzisiaj biały, biały welon, jutro białe, 
białe włosy”  – mówił podczas kaza-
nia ksiądz Proboszcz Zenon Miksa, 
odwołując się do słów popularnej 
piosenki z telewizyjnego serialu 
Klan. – Życie można przeżyć różnie, 
ale mądre przeżywanie tworzy jed-
ność , a jedność małżeńska jest dla 
Boga bardzo ważna.

  W trakcie nabożeństwa odnowiono 
śluby małżeńskie, Jubilaci otrzymali 
też specjalne krzyże. Po pamiątko-
wym zdjęciu uczestnicy zostali pod-
jęci obiadem przez Wójta Krzysztofa 
Kamieniaka i Przewodniczącą Rady 
Gminy Barbarę Szczepanik. Oprócz 
złożenia zwyczajowych życzeń do-
brego zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności Wójt Krzysztof Kamieniak po-
dziękował przybyłym Jubilatom za 
ich wkład w wieloletnie budowanie 
gminnej wspólnoty.  
- Państwa wkład w rozwój naszej 
gminnej społeczności jest nieoce-

niony. Mamy nadzieję jeszcze dłu-
gie lata korzystać z Państwa wiedzy 
oraz  doświadczenia – mówił Wójt 
Kamieniak.
  Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznano Państwu: Danieli 
i Stanisławowi Strzelczykom, Halinie 
i Zdzisławowi Matusiakom, Janinie 
i Mieczysławowi Brzeszczyńskim, 
Henryce i Tadeuszowi Pabichom, 
Halinie i Piotrowi Kachlom, Jadwidze 
i Kazimierzowi Majcherkom, Janinie 
i Władysławowi Malentom, Anastazji 
i Stanisławowi Janicom, Krystynie 
i Stanisławowi Kaczmarskim, Wacła-
wie i Wojciechowi Modrzejewskim, 
Bogusławie i Zbigniewowi Binkom, 
Henryce i Zdzisławowi Koćfinom, 
Danucie i Janowi Jędraszkom, Gra-
żynie i Wiesławowi Kijańskim, Wie-
sławie i Stefanowi Kucharskim, Ma-
riannie i Mirosławowi Studzińskim, 
Krystynie i Janowi Galubom, Teresie 
i Jerzemu Kotowskim, Henryce i Ro-
manowi Rzepkowskim, Danucie i Mi-
rosławowi Bartosom,  Anieli oraz

Czesławowi Stępnikom, Zdzisławie 
i Zdzisławowi Kucharskim, Mariannie 
i Edwardowi Hofmanom, Henryce 
i Marianowi Papugom, Halinie i Ber-
nardowi Juśkiewiczom, Zdzisławie 
i Józefowi Sukiennikom, Wiesławie 
i Józefowi Kępińskim, Annie i Ry-
szardowi Cywińskim, Halinie i Wło-
dzimierzowi Chaładom, Barbarze 
i Franciszkowi Dobrowolskim, Gra-
żynie i Zdzisławowi Koziorowskim, 
Wandzie i Alojzemu Szczepanikom, 
Annie i Zygmuntowi Korpasom, Marii 
i Józefowi Baranowiczom, Zdzisła-
wie i Kazimierzowi Weberom, Elż-
biecie i Czesławowi Bieńkom, Salo-
mei i Zdzisławowi Kołodziejczykom, 
Mariannie i Józefowi Cywińskim, An-
nie i Zenonowi Marchewkom, Danu-
cie i Zygmuntowi Skurkiewiczom, 
Ewie i Bernardowi Zboińskim oraz 
Halinie i Wiesławowi Matusiakom.

  Szanownym Jubilatom jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy wspaniałej 
rocznicy. 
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W poniedziałek, 7 września, przy obelisku w Magdalenowie odbyła się uroczystość 
upamiętniająca Bitwę Szczercowską, jaka miała miejsce na tym terenie w pierw-
szych dniach września 1939 roku. Symboliczne wiązanki złożyły delegacje władz 
samorządowych, stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy. Gmina Szczerców pa-
mięta o bohaterach sprzed lat.

                Wrześniowe wspominki w Magdalenowie                                       
  W imieniu własnym oraz pozosta-
łych organizatorów – Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Magdaleno-
wie, Zarządu Okręgowego w Ło-
dzi Związku Inwalidów Wojennych 
RP oraz Związku Kombatantów RP                                          
i Byłych Więźniów Politycznych, Wójt 
Krzysztof Kamieniak powitał uczest-
ników uroczystości.     
  Wśród zgromadzonych nie zabra-
kło delegacji władz samorządowych 
z terenu powiatu bełchatowskiego, 
przedstawicieli służb mundurowych, 
stowarzyszeń, szkół czy jednostek 
OSP.
  Przypomnijmy, znajdujący się nie-
opodal Magdalenowa obelisk upa-
miętnia żołnierzy osiemdziesiątego 
trzeciego Pułku trzydziestej Pole-
skiej Dywizji Piechoty. W dniach 4-5 
września Pułk bił się nad Widawką. 
   Niemieckie źródła historyczne mó-
wią, że pokonanie we wrześniu 1939 
roku tej jednej źle wyekwipowanej 
polskiej dywizji wymagało od Niem-
ców trzykrotnie większego wysiłku 
bojowego, niż rozbicie dywizji fran-
cuskiej w trakcie późniejszych walk, 
które toczone były przez Wehrmacht 
na froncie zachodnim podczas kam-
panii wiosennej w roku 1940.

   Uroczystość w Madalenowie była 
także okazją do uhonorowania 
osób zaangażowanych w krzewie-
nie postaw patriotycznych i dbałość             
o miejsca pamięci na terenie Gminy 
Szczerców. Honorową odznakę „W 
100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 
roku” z inicjatywy płk Bernarda Zbo-
ińskiego przyznano Wójtowi Krzysz-
tofowi Kamieniakowi. Odznaki za 
zasługi dla pożarnictwa otrzymali 
również opiekujący się obeliskiem 
strażacy z OSP Magdalenów.
Uroczystość uświetniła występem 
Orkiestra Dęta OSP Magdalenów 
oraz młodzież ze szczercowskiej 
szkoły podstawowej.
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8 października odbyła się uroczysta inauguracja Hufca ZHP "Osiemnastka" w Szczercowie. To pokołosie działań podjętych w czasie wakacji - na początku lipca, tuż przed wyjaz-
dem na tegoroczny obóz, drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Szczerców złożyli wniosek do Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP 
- hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej o utworzenie Hufca ZHP z siedzibą w Szczercowie. Komenda Chorągwi Łódzkiej na posiedzeniu w dniu 6 września jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie zgody na utworzenie Hufca z siedzibą w Szczercowie, wyznaczając jednocześnie termin Zjazdu w celu wyboru komendanta i władz Hufca. Nowy Hufiec teryto-
rialnie obejmuje Gminy Szczerców oraz Kluki i skupia obecnie 3 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 1 drużynę wędrowniczą, krąg instruktorski 
i krąg starszyzny harcerskiej, w których na obecną chwilę działa w sumie blisko 200 zuchów i harcerzy.

                                                  W Szczercowie powstał Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
- Hufiec Harcerski to terytorialna 
wspólnota gromad, drużyn, kręgów 
i innych jednostek organizacyjnych 
ZHP - tłumaczy pwd. Patrycja Cho-
rzewska. - W Chorągwi Łódzkiej, 
która działa na obszarze Wojewódz-
twa Łódzkiego funkcjonują obecnie 
23 Hufce. 
  Tworzący się Hufiec w Szczerco-
wie będzie 24 Hufcem działającym 
w Łódzkiej Chorągwi ZHP, która jest 
jedną z siedemnastu chorągwi dzia-
łających w ramach struktur najwięk-
szej organizacji harcerskiej w Polsce 
– Związku Harcerstwa Polskiego.
  Pierwsza drużyna o numerze 18 
powstała w Szczercowie we wrze-
śniu 1995 roku przy Klubie Młodzie-
ży „Kuźnia”.
- Granatowe barwy, tradycje oraz 
część obrzędowości drużyna prze-
jęła od 8 Piotrkowskiej Drużyny 
Harcerskiej „Trop” im. Włodzimierza 
Puchalskiego - wspomina hm. Je-
rzy Stolarz. -  W 1996 roku druży-
na wstąpiła do I Środowiskowego 

Szczepu Harcerskiego „Matecznik” 
im. Józefa Grzesiaka „Czarnego” w 
Piotrkowie Trybunalskim  w którym 
funkcjonowała przez 16 lat. W 2012 
roku drużyna powróciła do samo-
dzielnej działalności. 
  W 2015 roku w Szczercowie po-
wstała 18 Gromada Zuchowa „Małe 
Grizli” oraz 18 Drużyna Harcerzy 
Starszych „Zyngra” im. Jerzego 
Kukuczki, które razem z 18 Druży-
ną Harcerską „Kuźnia” im. Jerzego 
Kukuczki zawiązały Szczep 18-tych 
Drużyn Harcerskich w Szczercowie. 
- W 2017 roku 18 DH „Kuźnia” i 18 
DHS „Zyngra” podzieliły się na dru-
żyny męskie i żeńskie, a 18 Groma-
da Zuchowa podzieliła się na dwie 
gromady „Małe Grizli” i „Duże Grizli” 
- dodaje hm. Stolarz. -  W 2018 roku 
powstał Krąg Instruktorski „Osiem-
nastka”. 
 W bieżącym roku działalność                   
w Szczercowie rozpoczęły kolejne 
jednostki: 18 Próbna Drużyna Wę-
drownicza oraz 18 Próbna Gromada 

Zuchowa. Powstał także Krąg Star-
szyzny Harcerskiej „Kawki 18”. 
W sąsiedniej gminie powstała Prób-
na Drużyna Harcerska w Klukach.
  W ciągu ostatnich kilku lat środowi-
sko harcerskie w Szczercowie prze-
żywało dynamiczny rozwój. 
- Stopnie instruktorskie zdobyło 15 
osób. W trakcie realizacji jest obec-
nie 9 kolejnych prób instruktorskich 
- wylicza pwd. Daria Smolarczyk. -  
Znacząco zwiększyła się także ilość 
gromad i drużyn. Ich liczba wzrosła 
do 11 jednostek. 
  Jednocześnie młodzi ludzie w har-
cerskich mundurach urośli do rangi 
ważnego partnera dla władz samo-
rządowych. Zarówno Wójt Gminy 
Szczerców jak i Rada Gminy Szczer-
ców traktują harcerzy jako bardzo 
ważnych partnerów w realizacji za-
dań własnych samorządu terytorial-
nego. Znajduje to odzwierciedlenie 
choćby w ostatnio organizowanych 
akcjach dystrybucji środków ochrony 
osobistej dla mieszkańców Gminy 
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8 października odbyła się uroczysta inauguracja Hufca ZHP "Osiemnastka" w Szczercowie. To pokołosie działań podjętych w czasie wakacji - na początku lipca, tuż przed wyjaz-
dem na tegoroczny obóz, drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Szczerców złożyli wniosek do Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP 
- hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej o utworzenie Hufca ZHP z siedzibą w Szczercowie. Komenda Chorągwi Łódzkiej na posiedzeniu w dniu 6 września jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie zgody na utworzenie Hufca z siedzibą w Szczercowie, wyznaczając jednocześnie termin Zjazdu w celu wyboru komendanta i władz Hufca. Nowy Hufiec teryto-
rialnie obejmuje Gminy Szczerców oraz Kluki i skupia obecnie 3 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 1 drużynę wędrowniczą, krąg instruktorski 
i krąg starszyzny harcerskiej, w których na obecną chwilę działa w sumie blisko 200 zuchów i harcerzy.

                                                  W Szczercowie powstał Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
Szczerców. Działania „Harcerskiego 
Patrolu” spotkały się z wielkim uzna-
niem wśród lokalnej społeczności.
- Z drugiej strony harcerze na bieżą-
co mogą liczyć na wsparcie finanso-
we, sprzętowe i lokalowe ze strony 
Gminy Szczerców, czego przykła-
dem są dotacje przekazywane na 
wsparcie finansowe organizacji obo-
zów harcerskich czy wsparcie finan-
sowe corocznie realizowanego pro-
gramu „Harcerska Turystyka Piesza” 
- cieszy się pwd. Martyna Michalska. 
-  Dzięki współpracy z samorządem 
lokalnym gromady i drużyny z Gminy 
Szczerców nieodpłatnie korzystają   
z harcówki w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Szczercowie.
 Niewątpliwie w Szczercowie zawią-
zała się lokalna wspólnota instruk-
torska i wspólnota gromad, drużyn          
i kręgów, której działanie jest spójne, 
stabilne i ukierunkowane na rozwój 
harcerstwa w naszym lokalnym śro-
dowisku. Działanie to i liczne suk-
cesy wpływają bardzo pozytywnie 

na wizerunek całego ZHP w Gminie 
Szczerców i Gminach ościennych           
w których zamieszkuje także część 
naszych zuchów i harcerzy. Efektem 
tej aktywności jest właśnie utworze-
nie Hufca ZHP w Szczercowie. 
- Tratujemy to jako nasz ogromny 
sukces - mówi pwd. Karolina Trzciń-
ska. - Jest to również wielkie wy-
zwanie dla przyszłych pokoleń zu-
chów  i harcerzy, aby przez kolejne 
dziesięciolecia kontynuowali piękne 
tradycje harcerskie w naszej lokalnej 
społeczności.
Warto też wspomnieć, że na prze-
strzeni ostatnich lat harcerze zbudo-
wali wiele partnerstw i osiągnęli do-
bre relacje z lokalnymi instytucjami         
i organizacjami.
 - Wystarczy wspomnieć Gminny 
Ośrodek Kultury w Szczercowie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Szczercowie. To także Ochot-
nicza Straż Pożarna w Szczercowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mag-
dalenowie, Ochotnicza Straż Pożar-

na w Osinach, Szkoła Podstawowa                    
w Szczercowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnast-
ka” w Szczercowie - wylicza pwd. 
Kamil Juszczuk i dodaje - założyli 
je rodzice zuchów i harcerzy, aby 
wspierać rozwój lokalnego środowi-
ska harcerskiego.
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18 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Chabieli-
ce. Uczestniczyło w nim ponad 30 druhów, którzy swoje spotkanie rozpoczęli minu-
tą ciszy poświęconą pamięci zmarłych członków jednostki.

Nowe władze OSP Chabielice

  Odznakę honorową "Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej wo-
jewództwa łódzkiego” wręczono 
druhowi Romualdowi Michałkowi. 
Poznaliśmy też nowe władze OSP 
Chabielice. Wybory nowego zarzą-
du poprzedziło jednak sprawozdanie         
z działań podjętych przez jednostkę 
w 2020 roku. 
  Z uwagi na pandemię koronawirusa 
były one okrojone. W okresie obej-
mującym sprawozdanie OSP Cha-
bielice odnotowało 46 akcji ratunko-
wych, w tym 16 pożarów. 3 alarmy 

okazały się fałszywe, 12 razy wyjeż-
dżano poza Gminę Szczerców. 

  Jednostka liczy w tej chwili 44 dru-
hów zwyczajnych (w tym 9 kobiet), 
7 honorowych i 9 wspierających. 
Ze sprawozdania mogliśmy się też 
dowiedzieć, że jednostka posiada 
obecnie 3 auta pożarnicze, nie po-
zyskała ostatnio żadnego sprzętu,              
a za dotację (w tym z Urzędu Gminy 
Szczerców) zakupiono między inny-
mi umundurowanie. 
  Zgromadzeni wybrali nowe władze 

jednostki. W skład Zarządu weszli: 
Zenon Gruszczyński (Prezes), Ra-
dosław Owczarek (Naczelnik), To-
masz Kraiński (z-ca Naczelnika), 
Włodzimierz Płomiński (Członek Za-
rządu), Daniel Szcześniak (Członek 
Kapelmistrz), Tomasz Rogut (Sekre-
tarz), Waldemar Mularczyk (Skarb-
nik), Marek Sukiennik (Kronikarz) 
oraz Leszek Pabich (Gospodarz).
  Wójt Krzysztof Kamieniak podzię-
kował druhom z Chabielic za dotych-
czasową służbę, a nowemu Zarzą-
dowi życzył wielu sukcesów.

Druh Michałek otrzymał odznakę honorową Wójt K. Kamieniak przypomniał o gminnych dotacjach dla jednostki
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W dniach od 15-go do 19-go listopada 2021 roku,  od godziny 6.00 na terenie 
Gminy Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych 
od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według 
przedstawionego niżej harmonogramu.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka

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,
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.
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Historia niezwykła, ale prawdziwa. Artur Kamieniak, kulturysta z miejscowości Niwy 
w Gminie Szczerców, sięgnął po tytuł mistrzowski. Nie Gminy czy Powiatu - został 
Mistrzem Świata na zawodach, jakie odbyły się na początku września w Kłajpedzie 
na Litwie. Jak sam mówi, mocno zastanawiał się nad startem, bo był tam jednym 
z niewielu Polaków. Ale pojechał i wygrał wszystko, co było do wygrania. Brawo!

Chłop na schwał!
Redakcja: Arturze, wielkie gratulacje 
na początek! Dopingowała ci cała 
Gmina, trzymaliśmy kciuki i udało 
się, ale chyba droga na szczyt nie 
była wcale łatwa?

Artur Kamieniak: Dziękuję! Zacznę 
może od tego, że by zakwalifikować 
sie na Mistrzostwa Świata musiałem 
zdobyć  na Mistrzostwach Polski  
pierwsze lub drugie miejsce. Udało 
mi się to, ponieważ stanąłem tuż za 
zwycięzcą – zostałem wicemistrzem. 
To był pierwszy krok. 

Red.: Kilka miesięcy pełnego reżi-
mu, ciężkich treningów i trzymania 
wagi…

A.K.: Zawody w Polsce odbywały 
się w maju, a Mistrzostwa Świata 
we wrześniu. Ja mimo tak długiego 
okresu pomiędzy zawodami posta-
nowiłem, że utrzymam formę, wręcz 
ją doszlifuję i wystartuję na Litwie           
w jak najlepszym wydaniu. Niestety 
tuż przed samymi zawodami wynikło 
kilka komplikacji .. 

Red.: Nie trudno zgadnąć jakich – 
stawiamy na pandemię!

A.K.: 15 dni przed zawodami dowie-
działem się od trenera kadry, że re-
prezentacja nie jedzie na zawody. Ze 
względu właśnie na Covid, szczepie-
nia oraz odstęp od terminów zawo-
dów w Polsce i na Litwie, który wy-
nosił ponad 3 miesiące. Ale mogłem 
jechać na własną  rękę. Nie powiem, 
ale strasznie mi to podcięło skrzy-
dła. Byłem już tak zrezygnowany, że 
stwierdziłem nie ma sensu jechać 
samemu. Wiadomo, taka wyprawa 
wiąże się z kosztami oraz lękiem 
przez brakiem obycia, co gdzie jak... 

Red.: Ale masz to już za sobą!
A.K.: No właśnie, jeśli się otaczasz 

ludźmi, którzy w ciebie wierzą, wręcz 
sami cię wspierają, byś mógł speł-
nić swój cel, marzenia, to aż  ciężko 
jest zrezygnować. Robert Kornacki 
pierwszy mi zasugerował, że warto. 
Adam Jasiczek pomagał mi w skon-
taktowaniu się z Prezydentem Fe-
deracji. Gmina Szczerców z panem 
Wójtem Kamieniakiem na czele, ale 
też Agnieszka i Paweł Broniarko-
wie, Bogumiła Król i Jacek Kasiel-
ski – wszyscy oni  dołożyli swoje 
,,pięć groszy" do mojego wyjazdu. 
No i jeszcze mój sponsor ALE, któ-

ry wspierał mnie suplementacyjnie 
w przygotowaniach. 

Red.: To dowodzi, że czasem na 
sukces mistrza składa się energia 
wielu osób. Ale najważniejsze dzia-
łania należały przecież do ciebie?

A.K.: Dziewięć dni przed zawoda-
mi stwierdziłem, że  jadę! (śmiech)  
Ogarnąłem wszystkie sprawy orga-
nizacyjne i trzeciego września wy-
jechaliśmy z bratem w podróż na 

Niekwestionowany Mistrz Świata - Artur Kamieniak, Gmina Szczerców
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Litwę.  Gdy dojechaliśmy, zaraz za-
kwaterowaliśmy się w hotelu Ibis, to 
tam następnego dnia odbywały się 
zawody. 

Red.: Jak takie Mistrzostwa wyglą-
dają „od kuchni”?

A.K. Piątego września o godzinie 
9 odbywały się weryfikacje - przed 
nimi zawsze mam lekki strach, po-
nieważ przy moim wzroście w mojej 
kategorii mogę ważyć maksymalnie 
86 kg,  a trzy dni wcześniej ważyłem 
jeszcze 91 kg. Ale na całe szczęście 
wszedłem idealnie w limit i waga 
wskazała 86 kilogramów.  

Red.: Ufff, kamień musiał spaść ci            
z serca!

A.K.: Po weryfikacji mieliśmy kilka 
godzin przerwy. Moja kategoria mia-
ła wychodzić o godzinie 14. Niestety, 
były opóźnienia, to całkiem normal-
ne. Wyszliśmy dopiero po godzinie 
17. Najpierw walczyłem z pięcioma 

zawodnikami o tytuł Mistrza Świata 
w Body Athletic, czyli „mojej” kate-
gorii. Wiedziałem już, że  będę na 
podium - kiedy sędzia ustawia za-
wodnika na środku, pomiędzy innymi 
zawodnikami, to już jest wskazówka 
że jesteś  w pierwszej trójce! Gdy 
wszystkie kategorie się skończyły, 
odbyły się dekoracje. I było tak, jak 
się domyślałem - zostałem Mistrzem 
Świata w Body Athletic! 

Red.: I wtedy pomyślałeś, co by tu 
jeszcze z Litwy przywieźć do domu?

A.K.: (śmiech) Po dekoracjach odbył 
się Overal - czyli zbiór wszystkich 
najlepszych zawodników z wszyst-
kich kategorii. Ale tu Overal był po-
łączony z zawodami Amber Prix             
i ciężko było ocenić swoje miejsce                 
w szeregu, tym bardziej że było ok. 
20 zawodników. Po wszystkich po-
zach obowiązkowych nastąpił ten 
moment, czyli dekoracje. 

Red.: I...?

A.K.: Kiedy główny sędzia wyczytał, 
że jestem niekwestionowanym Mi-
strzem Świata w Overalu, to osłupia-
łem. Po odbiorze statuetki i dyplomu 
wróciłem z powrotem do szeregu, 
odłożyłem nagrody na scenę, a tu 
słyszę, że znowu mnie wyczytują! 

Red.: Duża radość?

A.K.: Mega uczucie! Wygrać całe 
zawody,  gdzie jeszcze dziewięć dni 
wcześniej miałem w ogóle nie jechać 
i myślami byłem przeważnie w MC 
Donaldzie? Teraz planuje przerwę,  
a później chcę powalczyć o kartę 
Pro. Czas pokaże, jeśli zdrowie po-
zwoli to w przyszłym roku na pewno 
podejmę wyzwanie. 

Red.: Trzymamy kciuki!

A.K.: Dziękuję jeszcze raz wszyst-
kim, którzy mnie wspierali. Mega to 
odczułem, jesteście wielcy!!! 

Mistrza Świata odwiedził z upominkami Wójt Krzysztof Kamieniak, który nad wspólnym treningiem jeszcze się zastanawia...
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LKS ASTORIA

  Pod koniec sierpnia ruszył kolejny se-
zon rozgrywek ligi okręgowej, w któ-
rej występuje nasza Astoria. Pierwszy 
mecz, to lodowaty prysznic dla naszych 
zawodników, którzy przywieźli z Bełcha-
towa od GKS II plecak z 9-cioma golami. 
Kolejne 2 spotkania również przyniosły 
porażki i sytuacja wyglądała na bardzo 
nieciekawą. Przełamanie nastąpiło do-
piero w czwartym spotkaniu, w którym 
„nasi” pokonali Lgotę Wielką 1-0, następ-
nie zdobyli punkcik z Gorzędowem i od-
nieśli okazałe zwycięstwo w Lubochni aż 
7-0. Obecnie Astoria zajmuje 14 miejsce 
z dorobkiem 9 punktów. 

PGE GKS II Bełchatów - Astoria Szczer-
ców 9:0 (3:0) 
Astoria Szczerców - Szczerbiec Wolbórz 
1:2 (0:0) K.Wańdoch
MGKS Drzewica - Astoria Szczerców 2:0 
(1:0)
Astoria Szczerców - Start Lgota Wielka 
1:0 (0:0) K.Skała
Astoria Szczerców - Polonia Gorzędów 
0:0
LKS Lubochnia – Astoria Szczerców 0:7 
(M.Szyszkowski 2, A.Ulfik 2, K.Skała, 
R.Marynowski, D.Miedwiediew
(JP)

                 SALWA PUNKTUJE 

  23 września zakończyły się MMM 
(Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików) w Białymstoku. 
Iga Czaja zdobyła tam złoty medal 
w Kpn 40, z wynikiem 403,5 pkt.  - to jej 
nowy rekord życiowy. Kolejny medal 
brązowy w konkurencji broni palnej 
3x20 również zdobyła… Iga Czaja. 
Mateusz Wysocki w Kpn40 za-
jął 5 miejsce, a w trzech po-
stawach (3×20) - 6 miejsce! 
W zawodach brali również udział 
najmłodsi stażem zawodnicy SAL-
WY, którzy dzielnie stawili czoła do-
świadczonym strzelcom z innych 
województw. Lena Kamecka ukoń-
czyła start na 9 miejscu z Kpn 40,  
a Krystian Zgolak był 7 w Kpn40. 
Serdecznie gratulujemy wysokich 
wyników!
(JP)
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Galeria Malucha

Amelia Ławniczek, ur. 17 10 2020; 
waga 3200 – wzrost 50 cm

Celina Felińska, 
ur. 25 07 2021; 

waga 3060 – wzrost 53 cm 
Adam Pietrzyk, ur. 05 07 2021; 

waga 3300 – wzrost 53 cm 

Marianna Wańdoch, 
ur. 28 08 2021; 

waga 3420 – wzrost 55 cm 

Laura Studzińska, 
ur. 10 06 2021; 

waga 3250 – wzrost 56 cm 
Mateusz Zdzienicki, ur. 09 07 2021; 

waga 3200 – wzrost 55 cm 

Jan Wańdoch,  ur. 29 03 2021; 
waga 3620 – wzrost 55 cm

Oliwia Garbaciak, ur. 30 06 2021; 
waga 3000 – wzrost 55 cm 

Łucja Gatner, ur. 27 06 2021; 
waga 3200 – wzrost 55 cm 

Klaudia Gąsiorowska, ur. 15 08 2021; 
waga 4160 – wzrost 58 cm 



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.


