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Gwiazdy, przeboje, dobra zabawa - 
Dni Gminy  Szczerców i Święto Plonów
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  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wło-
dzimierza Strzelczyka, byłego Wójta Gminy Szczerców. 

   Ś.p. Włodzimierz Strzelczyk urodził się 7 marca 1952  roku
w Szczercowie, ukończył studia inżynierskie na wydzia-
le budowy maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po ukoń-
czeniu nauki został zatrudniony – z przerwą na służbę woj-
skową – w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, gdzie 
przepracował do 1998 roku. Wtedy to, 30 października, 
Rada Gminy Szczerców w wyniku tajnego głosowania, wy-
brała Włodzimierza Strzelczyka na Wójta Gminy Szczerców.
   Był dobrym gospodarzem – tak Zmarłego wspominają miesz-
kańcy Gminy Szczerców, którzy zawdzięczają mu szereg inwe-
stycji w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną czy oświatową.
Stanowisko Wójta obejmował przez trzy pełne kadencje, do 
roku 2010. Włodzimierz Strzelczyk zmarł 30 sierpnia 2022 
roku.

 W imieniu władz samorządowych, pracowników Urzędu Gmi-
ny oraz mieszkańców składamy wyrazy współczucia Rodzi-
nie oraz Bliskim świętej pamięci Włodzimierza Strzelczyka.

         Włodzimierz Strzelczyk, 7 marca 1952 - 30 sierpnia 2022
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1 września, w szkołach w całym kraju, zabrzmiał pierwszy dzwonek – to znak, że wakacyjna 
przerwa dobiegła końca. Wracamy do zajęć, na szczęście już w trybie stacjonarnym.

Witaj, szkoło!
   W Gminie Szczerców naukę roz-
poczęło w tym roku szkolnym aż 
1537 uczniów – w tej grupie jest 17 
uczniów SP w Lubcu, 44 w SP w Osi-
nach, 144 w SP w Chabielicach, a 685 
dzieci będzie uczyć się w Szkole Pod-
stawowej im. księdza J. Baranowicza 
w Szczercowie. 
  Do kompletu dołączamy jeszcze 
uczniów Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych – to 546 osób, w tym rekor-
dowa liczba pierwszoklasistów – aż 
171 uczniów. W Przedszkolu Samo-
rządowym też będzie gwarno – z tej 
formy opieki i edukacji korzystać bę-
dzie 101 dzieci.

  Wszystkim bez wyjątku życzymy 
szybkiej, powakacyjnej aklimatyzacji 
oraz świetnych ocen!
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Szanowni Mieszkańcy,

     
   wakacyjna przerwa za nami, z przyjemnością wracamy do Państwa         
z nowym Informatorem Szczercowskim.  Wiele działo się podczas tego 
lata, nie brakowało okazji do wspólnych spotkań, rozmów czy święto-
wania - przykładem niech będą Dożynki czy VI Dni Gminy Szczerców.
   Warto też wspomnieć, że w tym roku mieliśmy okazję celebrować 
aż trzy piękne jubileusze – dwadzieścia lat temu powołano do życia 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy 

Szczerców, a swoje dziesiąte rocznice obchodziły Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Kuźnia Życzliwości” i Klub Strzelectwa Sportowego „SALWA” Szczerców.  Mieliśmy zatem przynajmniej 
trzy okazje, by powspominać, snuć plany na przyszłość i wymieniać się obserwacjami, jak bardzo zmienił 
się Szczerców i cała Gmina w ostatnich latach. 

    Dla mnie te jubileusze to także dowód na to, że  nie brakuje wśród nas ludzi aktywnych, zaangażowa-
nych społecznie, pełnych dobrych chęci i jeszcze lepszych pomysłów. Z przyjemnością - jako samorząd 
Gminy  -  wspieramy inicjatywy, z jakimi występują mieszkańcy, członkowie działających u nas stowarzy-
szeń. Wszyscy Państwo ubarwiacie naszą przestrzeń, pomnażacie wspólne dobro, i za to należą się Wam 
ogromne podziękowania.
  
   Szanowni Państwo, tradycyjnie we wrześniu odbywają się w całej Gminie zebrania, na których miesz-
kańcy decydują o tym, jakie zakupy bądź działania sfinansują w przyszłym roku w ramach funduszy 
sołeckich. Każde sołectwo ma swój budżet, a mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Gorąco 
Państwa zachęcam do udziału w tych spotkaniach, dyskusji i podejmowania mądrych, przemyślanych 
decyzji. Jestem obecny na każdym z tych zebrań i bardzo sobie cenię Państwa uwagi oraz wnioski, ja-
kie wspólnie wyciągamy z rozmów - tym bardziej, że wchodzimy w okres, w którym wydawać będziemy 
gminne pieniądze  z jeszcze większą rozwagą. Wszystko drożeje, rosną koszty utrzymania – znamy to 
przecież wszyscy i z domowego podwórka. Nie obejdzie się bez oszczędności, zwłaszcza w wydatkach na 
energię elektryczną  – zaproponowane Gminie przez dostawców nowe stawki opłat mocno obciążą nasz 
budżet,  jeśli utrzymamy poziom oświetlenia ulicznego na dotychczasowym poziomie.  Roczna opłata         
z tego tytułu wzrosnąć może z dotychczasowych ośmuset tysięcy do około czterech milionów - to ogrom-
ny różnica, dlatego na kolejnych stronach przedstawimy nasz pomysł na oszczędności w tym zakresie.

Niemniej, nasze finanse są stabilne, a zaplanowane inwestycje realizujemy zgodnie z założeniami. 
O części z nich również przeczytacie Państwo w Informatorze.
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Rok 2022 upływa pod znakiem drożyzny, której konsekwencje nie ominęły sa-
morządów - w tym Gminy Szczerców. Kryzys energetyczny, o którym głośno, 
sprawia, że wielu patrzy ze strachem na przyszły rok. Opłaty za energię rosną 
w zatrważającym tempie, budząc niepewność w każdym sektorze gospodarki. 
Niestety, nic nie wskazuje na to, że sytuacja szybko się unormuje. 

                                Czas poszukać oszczędności
    Kryzys energetyczny dotyka wiele 
państw, a niektóre z nich zaczęły już 
z nim walczyć – w niemieckim Hano-
werze zakazano podgrzewania wody 
w basenach zewnętrznych i krytych, 
a władze Francji wprowadzają limity 
dotyczące ogrzewania i klimatyzacji 
w budynkach.  Przed podobnymi de-
cyzjami stają teraz również samorzą-
dy w naszym kraju. Gmina Szczerców 
właśnie otrzymała ofertę na zakup 
energii w 2023 roku – wynika z niej, 
że tanio nie będzie, czeka nas zaciska-
nie pasa.

- Od nowego roku kwoty za energię elek-
tryczną wzrosną prawie pięciokrotnie 
– mówi Krzysztof Kamieniak, Wójt 
naszej Gminy. -  W związku z tym pra-
cujemy nad planem obniżenia jej kosz-
tów, a jednym  z pierwszych pomysłów 
jest częściowe wyłączenie oświetlenia 
ulicznego.

   Światła mają być gaszone w  godzi-
nach 00:00 - 04:30, co znacznie obni-
ży wydatki związane z energią. Za ten 
proces odpowiadać będą pracownicy 
szczercowskiego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej.

- Kolejnym punktem planu może być 
wymiana lamp na ledowe, co jest jednak 
kosztowną inwestycją – dodaje Krzysz-
tof Kamieniak. – Ale takie oświetlenie, 
o podobnej mocy świecenia, zużywa 
jedynie od 50W do 60W, co znacznie 
obniżyłoby szacowaną ilość kilowatogo-
dzin, która wynosi obecnie - a możemy 
to podać bardzo dokładnie - aż 2.081 
227.

  Dotychczas ceny prądu wynosi-
ły wraz  z dystrybucją około 0,94 zł 
brutto, a po przetargu wzrosną do 
prawie 3 zł brutto za kWh. Szybkie 

działania gminnego samorządu po-
zwolą na zmniejszenie tych opłat, 
które szacunkowo za 2023 rok mo-
głyby wynieść nawet 5 milionów 
złotych brutto – stanowi to wzrost              
w porównaniu do bieżącego roku aż 
o 4 miliony złotych.

   Biorąc pod uwagę zaistniałą sytu-
ację, samorząd Gminy Szczerców 
ma przed sobą niemały dylemat: czy 
środki z budżetu zabezpieczyć na 
oszczędzanie energii w postaci wy-
miany oświetlenia ulicznego na ener-
gooszczędne LEDy, czy też przekazać 
je na pozostałe inwestycje. 

   Decyzja w tej sprawie musi zostać 
podjęta po analizie sytuacji przez 
Radę Gminy. Zaciskamy pasa, taniej 
już raczej nie będzie!

Nowe stawki opłat za energię zmuszają samorządy w całym kraju do szukania oszczędności
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Uwaga - roboty (NIE TYLKO) na drogach
GMINA SZCZERCÓW
  
 Tuż przed końcem sierpnia podpisano umowy na 
modernizację dróg na terenie Gminy Szczerców.  
Prace podzielono na trzy części, obejmujące re-
mont  drogi gminnej G14 Szczerców (ul. Praga) 
– Dzbanki, remont dróg gminnych G26 (Stani-
sławów Pierwszy) oraz G27 (Stanisławów Drugi) 
oraz remont drogi G30 w miejscowości Janówka 
i G17 na odcinku Szczerców (ul. Leśna) – Borowa. 

   Prace oddawane będą etapami, z których ostatni za-
kończyć ma się przed grudniem bieżącego roku.  Ca-
łość kosztować będzie prawie 18 milionów złotych, 
z czego część pochodzić ma z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

CHABIELICE

  Remont czeka też stację uzdatniania wody i hydro-
fornię w Chabielicach. W połowie wakacji podpisano 
umowę z wykonawcą prac, które mają się zakończyć    
z dniem 28  kwietnia przyszłego roku. W ich ramach 
nastąpi wymiana pomp produkcyjnych oraz układu 
sterowania, hydrofornia zostanie także wyposażona 
w agregat prądotwórczy wraz z dostosowaniem in-
stalacji elektrycznej do nowej technologii urządzeń. 
Koszt tego działania to blisko 1,5 miliona złotych.
   Z kolei nieco wcześniej, bo do końca listopada bieżą-
cego roku, powinna zakończyć się modernizacja prze-
pompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej na tere-
nie naszej Gminy. Tutaj zakres prac obejmuje remont 
pomp  oraz montaż nowych szaf sterujących prze-
pompowniami, umożliwiających monitoring ich pracy. 
Koszt przedsięwzięcia to prawie 634 tysiące złotych.

GMINA SZCZERCÓW

   Zwiększa się liczba gospodarstw domowych, w których skorzysta-
no z gminnego programu dofinansowania wymiany nieekologicznych 
źródeł ciepła.  Przypomnijmy, dotacje na ten cel udzielane są w całości               
z budżetu Gminy Szczerców.

Do końca sierpnia sfinansowano:

• Kotły na ekogroszek i pellet – 22 sztuki
• Pompy ciepła – 47 sztuk
• Fotowoltaika – 9 sztuk
• Piec na gaz – 4 sztuki
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Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zorganizowała spotkanie 
konsultacyjne, dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na 
lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowa strategia naszej Lokalnej Grupy Działania
  W sali konferencyjnej szczercow-
skiego Urzędu Gminy spotkali się 
pracownicy LGD, władze naszej Gmi-
ny, Radni i Sołtysi, przedstawicielki 
Kół Gospodyń Wiejskich, a przede 
wszystkim mieszkańcy, zaintereso-
wani tworzeniem lokalnej strategii 
rozwoju.

- Zgodnie z zaprezentowaną wizją, nowa 
strategia będzie szczególnie ukierunko-
wana na zagadnienia dotyczące inno-
wacyjności, cyfryzacji, zmian demogra-
ficznych czy wpływu zmian na klimat i 
środowisko  - wyjaśnia Agata Nowak, 
Dyrektor Biura LGD i dodaje - sporo 
uwagi poświęcamy też partnerstwu przy 
realizacji LSR  w kontekście charaktery-
stycznych zagadnień dla podejścia LE-
ADER.

   Uczestnicy spotkania wskazali kon-
kretne potrzeby i pomysły projektów, 
jakie można zrealizować przy wyko-
rzystaniu środków  z LGD „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty”.

 Przypomnijmy, Lokalna Grupa Dzia-
łania „Kraina Wielkiego Łuku War-
ty” działa na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich, wiejsko-miejskich, 
uwzględnia ochronę oraz promocję 
środowiska naturalnego, krajobrazu 
i zasobów historyczno-kulturowych, 
rozwoju turystyki oraz popularyzację 
i tworzenie produktów regionalnych.
 Gmina Szczerców należy do stowa-
rzyszenia już od 10 lat. Przez ten czas 

udało nam się pozyskać wiele pienię-
dzy, które wsparły realizowane przez 
nas projekty – z opisywanym obok  
zakupem instrumentów dla naszych 
orkiestr dętych na czele.

   Miłym akcentem spotkania były 
pyszne przekąski i wypieki przygoto-
wane przez niezawodne gospodynie  
z KGW w Załużu.

3 sierpnia w Urzędzie Gminy w Szczercowie podpisano trzy umowy na dofinanso-
wanie zakupu wyposażenia dla orkiestr dętych OSP Szczerców, OSP Chabielice     
i OSP Magdalenów oraz Kapeli Chłopaki - Szczercowiaki.

Nowe stroje i instrumenty dla naszych orkiestr
   Stronami porozumienia są Gminny 
Ośrodek Kultury w Szczercowie, Sto-
warzyszenie „Muzyka Łączy Ludzi” 
w Szczercowie oraz Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”, która przekaże środki na za-
kup.

  W ramach umowy Stowarzysze-
nie „Muzyka Łączy Ludzi” pozyska 
50 tysięcy złotych na zakup nowych 
strojów dla orkiestry ze Szczercowa. 
Gminny Ośrodek Kultury w Szczer-
cowie realizować będzie dwa projek-
ty, w ramach których za ponad 46 ty-
sięcy złotych zakupi instrumenty dla 
orkiestr dętych (suzafon – orkiestra 
OSP Szczerców, 2 trąbki – orkiestra 

OSP Chabielice, trąbka, puzon  oraz
saksofon – orkiestra OSP Magdale-
nów ), a 11.300 złotych spożytkowa-
ne zostanie na zakup perkusji wraz                       
z osprzętem, gitary basowej elek-
tryczno-akustycznej i mikrofonów in-

strumentalnych dla Kapeli Chłopaki – 
Szczercowiaki.

Projekty zrealizowane mają być do 
15 grudnia bieżącego roku.
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Mobilne i tanie zakupy
  Tańsze przyprawy, chemia gospodar-
cza, napoje i artykuły żywnościowe 
cieszyły się sporym powodzeniem. 
Na nabywców czekały pełnowarto-
ściowe produkty z krótkimi termina-
mi przydatności. 

- Przywieźliśmy sporo artykułów spo-
żywczych, w tym przyprawy, sosy, 
konserwy czy piersi z kaczki – wylicza 
Małgorzata Frach, Prezes Fundacji 
Dzielnia, która powołała RAMPĘ do 
życia. – Mamy też trochę chemii, są 
pampersy i inne środki higieniczne. 

  Wszystkie artykuły dostępne były 
w cenach dużo niższych niż rynko-
we. Sklep Socjalny RAMPA to projekt 
wsparcia osób w trudnej sytuacji ma-
terialnej oraz seniorów, realizowany 
przez fundację Dzielnia. 

  Fundacja pozyskuje od producen-
tów, dystrybutorów i dostawców peł-
nowartościowe produkty spożywcze, 
ale z krótkim terminem przydatności 
do spożycia.  Właśnie dlatego może 
je sprzedać potrzebującym wsparcia 
osobom  w naprawdę korzystnych ce-
nach. 
- Zakupy może tu zrobić każdy, ale kie-
rujemy tę ofertę głównie do podopiecz-

nych naszego ośrodka pomocy oraz 
seniorów powyżej 70. roku życia – tłu-
maczy Anna Krawczyńska, kierownik 
GOPS w Szczercowie.

  Zainteresowanie taką formą zaku-
pów było duże, więc niewykluczone, 
że akcja będzie powtarzana.

Szkolna wyprawka od PGE
Pod koniec wakacji do Szczercowa zawitali wolontariusze z PGE. Wizyta związana 
była z kolejną edycją akcji „Energetyczny tornister".

  Przypomnijmy – ze szkolną wypraw-
ką przedstawiciele polskiego giganta 
energetycznego przyjechali do nas po 
raz pierwszy w 2017 roku. Po dwóch 
latach pandemii akcja pomocowa 
„Energetyczny tornister” została te-
raz aktywowana z inicjatywy spółki 
PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A.
 
– Zasada jest prosta – tłumaczy Marta 
Czyżewska, liderka zespołu wolonta-
riackiego w koncernie. – Przy współ-
pracy z lokalnymi ośrodkami pomocy 
społecznej wybierane są potrzebujące 
rodziny. Pierwszoklasiści z tych rodzin 
otrzymują piękne plecaki z wyprawką 
szkolną.
 
  Jak mogliśmy się przekonać, w torni-
strach znajdują się najpotrzebniejsze 
przybory szkolne, m.in. zeszyty, piór-
niki, kredki, farby, pędzelki, kolorowy 
papier i plastelina.
 

– Dzięki temu najmłodsi swoją przygodę 
ze szkołą rozpoczynają pełni pozytyw-
nej energii – dodaje z uśmiechem Wójt 
Krzysztof Kamieniak.
 

  Z tej formy pomocy skorzystać               
u nas w tym roku mogło dziewięcio-
ro pierwszoklasistów, w tym pocho-
dzący z Ukrainy Timur, który z uwagi 
na trwającą w jego kraju od pół roku 
wojnę, mieszka z rodziną na terenie 
Gminy Szczerców.

Niewiele czasu mieli chętni, by zrobić zakupy w mobilnym sklepie socjalnym RAM-
PA, który 29 sierpnia dosłownie na godzinę  przyjechał do Szczercowa.  
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Mleczarnia zaprasza po masło, sery i... zabytki
Niezwykłą atrakcję przygotowali dla nas pracownicy Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Szczercowie. Na terenie zakładu, w sąsiedztwie hali produkcyjnej, gdzie 
na co dzień wyrabia się masło i pyszne sery, powstał niewielki  skansen. Można w nim 
symbolicznie przenieść się w czasie i na własne oczy przekonać się, jak wyglądała trady-
cyjna wiejska chata ponad sto lat temu.

  Z pomysłem utworzenia takiej 
pamiątkowej izby noszono się               
w Szczercowie od wielu lat. Za-
dania podjęła się Prezes mleczar-
ni, Elżbieta Labryszewska, której 
udało się tą ciekawą  ideą zarazić 
swoich pracowników. Jak mówi, 
chciała w ten sposób zachować 
i utrwalić historię wsi i mleczar-
stwa w Szczercowie i okolicach.

- Zbudowaliśmy nasz skansen prak-
tycznie własnymi siłami, choć nie-
oceniona tu była pomoc etnografów, 
specjalistów z łódzkiego Muzeum 
Etnografii i Archeologii – opowiada 
Prezes Labryszewska. – Od trzech 
lat gromadzimy zbiory, wyszuku-
jąc je różnymi kanałami. Udało się 
uzbierać całkiem sporo ciekawych 
eksponatów i teraz jesteśmy goto-
wi, by efekt naszych prac pokazać 
wszystkim zainteresowanym.
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  Szczercowski skansen w mleczar-
ni to dwa budynki – oryginalna, 
przetransportowana tu w elemen-
tach, ponad stuletnia chata, w któ-
rej wiernie odwzorowano wiejską 
izbę oraz wykonany przez górali 
drewniany domek. Zdecydowano 
się umieścić w nim nieco mniej 
wiekowe eksponaty, obrazujące 
historię zakładów mleczarskich, 
ale też wygląd i wyposażenie wiej-
skiej izby mieszkalnej.

- To może być ciekawa propozycja 
dla dorosłych, chcących przypo-
mnieć sobie, jak żyły pokolenia na-
szych dziadków – cieszy się Elżbie-
ta Labryszewska, oprowadzając 
nas po wnętrzu. – Jednak głównym 
zamysłem było „ocalenie od zapo-
mnienia”, więc liczę na to, że również 
i młodzi ludzie zechcą zapoznać się       
z naszą ekspozycją. To przecież hi-
storia na wyciągnięcie ręki!

  Obiekt można będzie też wyko-
rzystać jako niecodzienny i ory-
ginalny plan do sesji fotograficz-
nych.

- To niepowtarzalne wrażenia senty-
mentalne – zachwalają pracownicy 
Spółdzielni.

  A szczercowska mleczarnia już 
myśli o ofercie, która połączyłaby 
zwiedzanie z zajęciami edukacyj-
nymi dla grup dzieci i młodzieży. 
Zwiedzanie wiejskiej izby połą-
czone z własnoręcznym ubijaniem 
masła? Dlaczego nie!
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Dziękujemy za Waszą obecność na szczercowskiej „Wyspie” podczas VI Dni Gminy 
i Święta Plonów. Mimo niepewnej pogody tłumy mieszkańców i gości spoza Gminy 
postanowiły świętować wspólnie jubileusz 10-lecia Klubu Strzelectwa Sportowego 
"SALWA", z przyjemnością słuchać popisów wokalnych naszej zdolnej młodzieży,  
a później świetnie bawić się na koncertach zespołu Wilki, TOP GIRLS czy łódzkie-
go "Kujona". Były też piękne dożynkowe wieńce i podziękowania dla rolników. 

Gwiazdy, humor i dobra zabawa!
   Jak minęła sobota? Najpierw uroczy-
ste otwarcie VI Dni Gminy Szczerców 
przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka 
oraz Przewodniczącą Rady Gminy 
Barbarę Szczepanik, a zaraz później 
miłe jubileuszowe akcenty –  o okrą-
głych rocznicach naszych stowarzy-
szeń piszemy więcej na kolejnych 
stronach Informatora.

  Były występy uzdolnionej muzycznie 
młodzieży z naszej Gminy, świetny 
występ zaserwowali nam Ania Se-
rafińska i Paweł Bauer z zespołem,             
a wisienką na torcie nazwać możemy  
koncert Roberta Gawlińskiego, któ-
rego na scenie wspierało aż dwóch 
synów - Wilki zagrały swoje hity,            
zaś szczercowska publiczność "Baś-
kę", "Urke" czy "Bohemę" śpiewała 
wraz z artystami. 

  Na koniec, już w strugach deszczu, 
dla niezmordowanej części publicz-
ności najnowsze przeboje zaserwo-
wał DJ Mario. 
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  Dzień później Dożynki - święto rolni-
ków. To była przepiękna uroczystość, 
poprzedzona mszą dziękczynną, ko-
lorowym przemarszem uczestników 
na "Wyspę" i prezentacją tegorocz-
nych wieńców.  W skrócie - wspaniali 
goście, pyszne potrawy serwowane 
przez nasze Koła Gospodyń Wiej-
skich, nagrody dla wyróżniających się 
rolników, a na deser świetne występy 
naszych orkiestr dętych, łódzkiego 
"Kujona" oraz TOP GIRLS. 

  Dożynki Gminy Szczerców to jedna 
z najważniejszych uroczystości dla 
naszej lokalnej społeczności. Tego-
roczne Święto Plonów Patronatem 
narodowym w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
niedzielna uroczystość odbywała się 
także pod patronatem honorowym 
Wojewody łódzkiego Tobiasza Bo-
cheńskiego. Gospodarzami Dożynek 
Gminy Szczerców 2022 byli Wójt 
Gminy Szczerców Krzysztof Kamie-
niak oraz Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Szczerców Barbara Szczepanik, 
zaszczytną rolę Starostów Dożynek 
Gminy Szczerców sprawowali zaś Jo-
lanta i Przemysław Paprzyccy.

 Jednym z najważniejszych symboli 
dożynek, odzwierciedlającym wszyst-
kie plony, które rodzi ziemia, a także   
z których człowiek może korzystać, 
jest wieniec dożynkowy. Wieniec jest 
wyrazem dumy  oraz radości  z zebra-
nych plonów –  w tym roku podziwiać 
mogliśmy aż 22 wieńce, przygotowa-
ne przez 21 sołectw. 

  W głosowaniu konkursowego Jury 
zdecydowanie wygrał ten, przygoto-
wany przez sołectwo Kieruzele – ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom.

  Starostami tegorocznego Święta 
Plonów byli Jolanta i Przemysław 
Paprzyccy, którzy od 12 lat prowa-
dzą wspólnie z synami rodzinne go-
spodarstwo rolne w miejscowości 
Grudna. Gospodarują na około 15 ha, 
odziedziczonych po rodzicach pani 
Jolanty. Uprawa roślinna wykorzy-
stywana jest tu na potrzeby własnej 
hodowli trzody chlewnej w cyklu za-
mkniętym. W gospodarstwie p. Pa-
przyckich żywiec wieprzowy  przera-
biany jest w większości na potrzeby 
detalicznego handlu rolniczego.  
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W 2021 r. gospodarstwo zostało roz-
budowane o nowoczesną masarnię, 
na którą składają się pomieszczenia 
do produkcji, chłodnia oraz sklepik. 
W masarni produkowany jest szeroki 
asortyment wędlin i mięs do sprzeda-
ży lokalnej. Przypomnimy jeszcze, że 
w ubiegłym roku Jolanta Paprzycka 
zdobyła wyróżnienie za udział w kon-
kursie  „Wiejska kiełbasa z łódzkiego”.

  Dożynki to czas radości i podzięko-
wania rolnikom oraz osobom związa-
nym z pracą na roli za ich codzienny 
trud. Władze samorządowe Gminy 
Szczerców w uznaniu za pracę i wkład 
w rozwój rolnictwa na terenie Gminy 
Szczerców postanowiły nagrodzić pa-
miątkowymi statuetkami wyróżnia-
jących się rolników z terenu Gminy. 
Nagrody Wójta Gminy Szczerców dla 
wyróżniających się rolników otrzy-
mali: Jolanta i Przemysław Paprzyccy, 
Maria i Marek Gródzyńscy oraz Hali-
na i Andrzej Kociołek.

  Maria i Marek Gródzyńcy od 35 lat 
prowadzą rodzinne gospodarstwo 
rolne w miejscowości Załuże, sołec-
two Podklucze. Gospodarują na ok. 
40 ha. Gospodarstwo specjalizuje 
się –  jako jedyne na terenie Gminy 
Szczerców – w hodowli rasy zacho-
wawczej krowa polska czerwona. 
W skład hodowli wchodzi ponad 60 
szt. opasów. Na gruntach ornych 
uprawiane są zboża.  W prowadzeniu 
gospodarstwa p. Gródzyńskim poma-
gają synowie, a dużym wsparciem są 
również dorastający wnukowie. 

  Z kolei Halina i Andrzej Kociołkowie 
prowadzą od 1980 roku gospodar-
stwo rolne o powierzchni około 4 ha  
położne we wsi Niwy. Gospodarstwo 
nastawione jest na hodowlę bydła 
mlecznego oraz produkcję mleka, 
które dostarczane jest do szczercow-
skiej mleczarni. Obecnie w gospodar-
stwie prowadzona jest także hodowla 
cieląt. Główną uprawą w gospodar-
stwie p. Kociołków są łąki i pastwiska, 
część areału wykorzystywana jest do 
hodowli  zboża i ziemniaków upra-
wianych przede wszystkim na własne 
potrzeby.
Dni Gminy Szczerców i Dożynki 
Gminne 2022 roku  nie mogłyby od-
być się, gdyby nie zaangażowanie 
licznych osób oraz wsparcie lokalne-
go biznesu. 

  W tym roku organizację VI Dni Gmi-
ny Szczerców i Dożynek Gminnych 
2022 wsparli: Joanna i Sławomir 
Wolniak – klinika WOLMED, Be-
ata Galuba „Interoil” Spółka Jawna 
Kameccy – Galuba, Sylwia i Marcin 
Malinowscy – Złomoteks Malinow-
scy Szczerców, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna, 
Paweł Włodarczyk – Zakład Usług 
Sprzętowych „Ostrówek”, Elżbieta 
i Witold Banasiak – Fabryka Mebli 
Banasiak, Tomasz Gruchała – Me-
chanika Pojazdowa, Bogumił Uciński 
-Producent naczep Bodex, Marzanna 
i Janusz Frydrychowscy – Gospodar-

stwo Rolne, Rolniczo – Pracownicza 
Spółdzielnia Mleczarska w Szczer-
cowie, Piotr Domański – Usługi Ar-
chitektoniczno Budowlane, Izabela 
Górska – „Ikona Stylu”, Marzena Ma-
łecka – „Fryzjerstwo Damsko – Mę-
skie, Kamila i Zdzisław Węglewscy 
– Dom Weselny „Kamila”, Antoni 
Kucharski – Auto-Naprawa Pomoc 
Drogowa Serwis Opon, Agata Smola-
rek – Ubezpieczenia, Agenci ubezpie-
czeniowi  „TUW” – Marek Kucharski, 
Krzysztof Kukieła, Arkadiusz Gral 
– firma „ARBUD”, Jolanta Pacholak 
– Firma „Kapri” oraz Krzysztof Wró-
blewski – Firma KRISBUD.  Serdecz-
nie dziękujemy za okazane wsparcie!
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  W podziękowaniu za udział w nie-
dzielnej uroczystości wielkie ukłony 
dla wszystkich pocztów sztandaro-
wych: OSP Szczerców, OSP Borowa, 
OSP Chabielice, OSP Magdalenów 
i OSP Osiny, Koła wędkarskiego nr 
29 w Szczercowie, Szkoły Podstawo-
wej w Szczercowie, Liceum Ogólno-
kształcącego w Szczercowie oraz dla 
naszych harcerzy.

  Dziękujemy orkiestrze OSP Szczer-
ców za oprawę muzyczną oraz kołom 
gospodyń wiejskich, które przygoto-
wały poczęstunek: są to KGW Załuże 
na czele z radną Dorotą Włodarczyk, 
KGW Podklucze na czele z panią soł-
tys Ewą Pabich, KGW w Magdale-
nowie na czele z panią sołtys Iwoną 
Domańską, KGW w Tatarze na czele 
z panią sołtys Bogumiłą Król, KGW 
Janówka na czele panią prezes Iwo-
ną Zielińską oraz KGW Stanisławów 
Pierwszy na czele z panią prezes Wie-
sławą Józefczyk.

  Odnotujmy jeszcze, że po części 
oficjalnej uroczystości dożynko-
wych wystąpiły Orkiestra Dęta OSP 
Szczerców, Orkiestra Dęta OSP Mag-
dalenów oraz Akademicki Zespół 
Pieśni i Tańca  UŁ „Kujon”, a gwiazdą 
wieczoru były pełne wdzięku panie     
z zespołu TOP GIRLS. 

  Wspólne świętowanie zakończyła 
dyskoteka pod gwiazdami, którą po-
prowadził DJ MANKI. Jeszcze raz 
dziękujemy za Waszą obecność i już 
teraz obiecujemy, że przyszłoroczne 
Dni Gminy i Dożynki będą nie mniej 
udane!
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Sołectwo Szczerców

Sołectwo Borowa Sołectwo Kieruzele
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Sołectwo Brzezie

Sołectwo Chabielice
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Sołectwo Dubie

Sołectwo Grudna
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Sołectwo Janówka

Sołectwo Leśniaki
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Sołectwo Lubiec

Sołectwo Magdalenów
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Sołectwo Niwy

Sołectwo Osiny



Sołectwo Podklucze - KGW Podklucze

Sołectwo Podklucze - KGW w Załużu
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Sołectwo Podżar

Sołectwo Polowa

Sołectwo Rudzisko
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Sołectwo Stanisławów Pierwszy

Sołectwo Stanisławów Drugi
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Sołectwo Szczercowska Wieś

Sołectwo Tatar
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25 sierpnia w Dąbrowie Rusieckiej odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia 
działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzli-
wości” oraz 5-lecie prowadzonego przez organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
którym przyświecało motto: 

                                               „Otworzyliśmy okno na świat,
                                              By stało się drzwiami do samodzielności.”

Dwa jubileusze w "Kuźni Życzliwości"
  W tym wyjątkowym wydarzeniu 
obok jubilatów, czyli członków Sto-
warzyszenia „Kuźnia Życzliwości” 
oraz uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i ich najbliższych uczestni-
czyło wielu zaproszonych gości. 

   Uroczystość była doskonałą okazją 
do podsumowania 10 lat działalności 
Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości” 
na rzecz środowiska osób z niepełno-
sprawnościami oraz zaprezentowa-
nia osiągnięć prowadzonego od blisko 
5 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

 Podkreślono znaczenie pomocy, 
którą organizacja na przestrzeni lat 
otrzymała m.in. od samorządu Gminy 
Szczerców, co jest potwierdzeniem, 
że los każdego mieszkańca, a szcze-
gólnie tego najbardziej bezbronnego 
i wymagającego wsparcia jest bardzo 
ważny. Przywołano rok 2017, kiedy 
to Wójt Krzysztof Kamieniak wraz
z Radnymi z aprobatą przyjął fakt 
tworzenia przez Stowarzyszenie 
WTZ-tu. Dostrzegając wówczas 
ogrom potrzeb samorząd Gminy 
Szczerców w sposób znaczący przy-
czynił się do powstania placówki. 

  Po raz pierwszy w podziękowaniu za 
wsparcie, nie tylko to finansowe, któ-
re umożliwiało realizację tak wielu 
różnorodnych przedsięwzięć „ANIO-
ŁAMI DOBROCZYNNOŚCI” uhono-
rowano: Starostę Bełchatowskiego 
Dorotę Pędziwiatr, Wójta Krzyszto-
fa Kamieniaka oraz Radnych Gminy 
Szczerców - Barbarę Szczepanik, 
Wojciecha Pacholaka, Dorotę Wło-
darczyk. „Anioły” otrzymały też Anna 
Kamieniak – Wiceprzewodniczą-
ca Społecznej Powiatowej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Justyna 
Felisiak – Dyrektor GOK w Szczerco-
wie, w imieniu Jednostki OSP Szczer-
ców dh Andrzej Jędraszek – wielolet-

ni Członek Zarządu OSP Szczerców 
oraz Elżbieta Labryszewska – Prezes 
Rolniczo – Pracowniczej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Szczercowie.

- Składamy serdeczne gratulacje oraz 
wyrazy uznania za pełną zaangażowa-
nia pracę, polegającą na zmniejszaniu 
barier społecznych oraz aktywizowanie 
osób dotkniętych niepełnosprawnością 
– mówił podczas jubileuszu w imieniu 
własnym i gminnego samorządu  Wójt 
Krzysztof Kamieniak. - Członkom Sto-
warzyszenia życzymy, aby Jubileuszowy 
rok przyniósł zadowolenie z dotychcza-
sowych osiągnięć, a szeregi Przyjaciół 
„Kuźni Życzliwości” - do których mamy 
zaszczyt się zaliczać – nieustannie się 
powiększały.  Państwa zapał jest dla nas 
inspiracją! Wszystkiego najlepszego! 

  Wręczone zostały również pamiąt-
kowe statuetki oraz koszyczki z upo-
minkami, przygotowanymi przez 
uczestników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Dąbrowie Rusieckiej.  

Były gratulacje i podziękowania, któ-
re z okazji jubileuszu składali zapro-
szeni goście. 

  Niekwestionowanym sukcesem oka-
zała się prapremiera spektaklu pt. 
„Czerwony Kapturek”. W roli głównej 
wystąpili uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej, natomiast w drugim 
planie terapeuci. Ich występ nagro-
dzony został gromkimi brawami.

  Aby tradycji stało się zadość był 
również urodzinowy tort, pamiątko-
we wpisy w kronice. Jubileusz stał się 
także doskonałą okazja, by zaprezen-
tować zmiany jakie w Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej zaszły na przestrzeni 
niespełna 5 lat. Na stole królowała 
kuchnia polska – tradycyjny żurek, 
wiejski stół oraz domowe wypieki,       
a do tańca porwały znane nie tylko 
polskie przeboje. Było to pełne ra-
dości i ciepła wyjątkowe popołudnie, 
które na długo zapadnie w pamięci 
jego uczestników. 
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20 lat jak jeden dzień...
W sierpniu jubileusz 20-lecia świętowało Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów         
i Osób Pełnoletnich w Szczercowie, które zrzesza przede wszystkim seniorów z te-
renu naszej Gminy. To jedna z najprężniej działających organizacji pozarządowych, 
która obecnie liczy niemal 130 członków

  Szczercowscy emeryci aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym Gmi-
ny, reprezentują interesy zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu osób, popularyzują 
ich problemy, współpracują z różnego 
typu instytucjami, samorządem oraz 
innymi organizacjami społecznymi.

- Pierwszy statut został zatwierdzo-
ny już w październiku 2000-go roku 
i zgłoszony do sądu w celu rejestracji 
– wspomina Jan Kempiński, obecny 
Prezes Stowarzyszenia. – Niestety, po-
jawiły się jakieś problemy proceduralne,                
w efecie czego rejestracja oraz oficjalna 
inauguracja działalności nastąpiła dwa 
lata później, w 2002 roku. 

  Pierwszym prezesem „Emerytów”, 
którzy liczyli sobie wtedy 61 osób, 
została Janina Rosiak. Wspierali ją 
wówczas Wanda Michałowska, Ilona 
i Roman Pęciakowie, Mirosława Ku-
charska, Kazimiera Kubik i Tadeusz 
Rosiak. Przez 20 lat funkcjonowania 
Stowarzyszenia zarządy zmieniały 
się kilkukrotnie, ale jedno pozostawa-
ło niezmienne – świetna atmosfera, 
sympatia i życzliwość osób, spędza-
jących w Stowarzyszeniu wolny czas. 

 „Emeryci” zawsze mogli liczyć na po-

moc władz Gminy, otrzymali też do 
swojej dyspozycji lokal w piwnicy bu-
dynku Urzędu.

- Bardzo się cieszymy, że mamy swoje 
miejsce, swoją „bazę” – mówi Jan Ku-
charski,  członek Stowarzyszenia. – 
Gospodarujemy w nim od lat, ale mamy 
też taką cichą nadzieję, marzenie, że ko-
lejny jubileusz świętować już będziemy 
w nowym, widnym pomieszczeniu.

  25 sierpnia na szczercowskiej „Wy-
spie”, odbyło się rocznicowe spotka-
nie członków Stowarzyszenia, w któ-
rym uczestniczyli również włodarze 
naszej Gminy. Spotkanie nie mogło 
obejść się bez urodzinowego tortu, 
życzeń i prezentów. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali też pamiątkowe ma-
gnesy.

– Od dwóch dekad jesteście Państwo 
aktywnymi uczestnikami życia gmin-
nej społeczności, wzbogacając ją swym 
doświadczeniem, werwą i zaangażo-
waniem – mówił do zgromadzonych 
Wójt Krzysztof Kamieniak. – Obec-
nym oraz przyszłym Członkom Stowa-
rzyszenia życzymy rosnącego grona 
przyjaciół, sukcesów w realizowanych 
przedsięwzięciach oraz jak najwięcej 

pogody ducha, pozwalającej w pełni cie-
szyć się „jesienią życia”.

  Przypomnijmy, w ramach działal-
ności członkowie Stowarzyszenia 
wyjeżdżają na wycieczki krajoznaw-
cze, rowerowe, organizują wyjaz-
dy do teatru, spotkania i wieczorki 
okolicznościowe takie jak np. „Bal 
Seniora” czy andrzejki, uczestniczą 
w zajęciach rehabilitacyjnych i ćwi-
czeniach, gminnych uroczystościach 
kulturalnych  i patriotycznych, nawią-
zują nowe znajomości i przyjaźnie. 
Stowarzyszenie czeka na nowych 
członków – warto wspomnieć, że 
w  ostatnich  latach  zapisuje   się    do 
„Emerytów” nawet do dwudziestu 
osób rocznie!
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Dziesięć lat temu, z inicjatywy Grzegorza Kozubowicza, w Szczercowie zawiązała się grupa pa-
sjonatów strzelectwa sportowego. Nie było lokalu, broni, ale był zapał i grono osób, które nową 
inicjatywę przyjęły z otwartymi rękoma. Od tego czasu zmieniło się wiele – szczercowska SALWA 
ma siedzibę z prawdziwego zdarzenia, liczba członków dochodzi do trzystu, zawodnicy osiągają 
sukcesy na zawodach rangi międzynarodowej, a do pełni szczęścia brakuje tylko strzelnicy na 
broń palną. 

10 lat strzelania w Szczercowie

  Już w 2009 roku grupa młodzieży 
wystąpiła z pismem do ówczesne-
go Wójta Włodzimierza Strzelczy-
ka,          o umożliwienie jej poznawania 
tajników strzelectwa przez zorgani-
zowanie i prowadzenie  zajęć spor-
towo – rekreacyjnych. Jednocześnie 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
udostępnił salę na strzelnicę pneu-
matyczną  w budynku przy ul. Piotr-
kowskiej 14. 

- Rozpoczęliśmy od zajęć pozalekcyj-
nych, zakupiliśmy część wyposażenia 
strzelnicy – wspomina Grzegorz Ko-
zubowicz, inicjator powstania klu-
bu. -  Na bieżąco zaopatrywaliśmy się                  
w niezbędne akcesoria, pozwalające 
prowadzić treningi.

  W tym samym czasie na terenie Gmi-
ny Szczerców przeprowadzono wiele 
imprez strzeleckich, których celem 
było upowszechnianie i rozwój strze-
lectwa sportowego. 
  Konsekwentne działania i zaanga-
żowanie sportowe grupy strzeleckiej 
zostały zauważone i docenione przez 
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 

„Astoria”, czego dowodem było po-
wołanie Sekcji Strzelectwa Sporto-
wego w marcu 2012 roku.  
 Rok później, po spełnieniu szeregu 
ustawowo określonych warunków, 
SALWĘ przyjęto w szereg Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego 
oraz nadano Licencję Klubową nr LK-
121/2013.

- Licencja sportowa jest podstawo-
wym dokumentem uprawniającym 
Klub do uczestnictwa i współzawod-
nictwa w strzelectwie sportowym 
w zakresie karabin, pistolet – wyjaśnia 
Marek Kałuziak, Prezes KSS SALWA   
i dodaje –      A już trzy lata później, bo 
w 2016 roku, staliśmy się samodziel-
nym pełnoprawnym klubem sportowym. 

  Ogromne znaczenie w rozwoju Klubu  
ma  angażowanie dzieci i młodzieży 
do sportowego uprawiania strzelec-
twa. Treningi odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Uczestnicy są podzieleni 
na grupy wiekowe o specjalnościach 
karabin, pistolet i strzelba. Dla nowo 
wstępujących są to strzelania bar-
dziej rekreacyjne niż wyczynowe, 

chociaż wola rywalizacji i uzyskiwane 
wyniki są zbliżone do wyczynowych. 

 Jednym z elementów uzyskiwania 
wysokich wyników jest jakość broni. 
-  KSS „SALWA” Szczerców to wspaniała 
wizytówka Gminy Szczerców na arenie 
krajowej – mówił podczas strzeleckie-
go jubileuszu  Krzysztof Kamieniak, 
Wójt Gminy Szczerców. -  Od dekady 
dostarczacie państwo niezapomnianych 
wrażeń i sportowych emocji, znakomi-
cie punktując i zdobywając nagrody na 
strzelnicach całej Polski.

 W czasie 10-letniej działalności oraz 
ciągłego rozwoju Klubu ,,SALWA’’ 
Szczerców, oprócz doskonalenia 
dzieci i młodzieży,  organizowane są 
także różnego rodzaju kursy  dla osób 
pełnoletnich, umożliwiające  uzyska-
nie pozwolenia na własną broń spor-
tową. 

 Do pełni szczęścia naszym strzelcom 
brakuje tylko strzelnicy na broń pal-
ną. Kto wie, może kolejny jubileusz 
odbędzie się już na takim obiekcie?
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W poniedziałek, 5 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.

                Magdalenów: Cześć i chwała Bohaterom!                                       
  Wójt Gminy Szczerców Krzysztof 
Kamieniak wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Magdalenowie, Zarzą-
dem Okręgowego Związku Inwali-
dów Wojennych RP oraz Związkiem 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Łodzi zaprosili 5-go 
września do udziału w uroczysto-
ściach upamiętniających żołnierzy 
poległych w bitwie szczercowskiej.
Rozegrała się ona na naszych zie-
miach w pierwszych dniach II Wojny 
Światowej. Apel poległych odbył się 
tradycyjnie przy pamiątkowym obeli-
sku w pobliżu Magdalenowa.
 
   Przypomnijmy, pierwszego września 
1939 roku Niemcy dokonały zbroj-
nej napaści na Polskę. Rozpoczęła 
się II wojna światowa, najkrwawszy 
konflikt XX wieku. Luftwaffe zbom-
bardowała Wieluń, a pancernik 
Schleswig-Holstein otworzył ogień 
w kierunku Westerplatte. Polska, 
nie otrzymawszy pomocy od sojusz-
ników, zmuszona była od początku 
działań wojennych samotnie stawiać 
czoła agresorowi.
 
– 83 lata później stoimy w miejscu 
upamiętniającym żołnierzy osiemdzie-
siątego trzeciego Pułku trzydziestej Po-
leskiej Dywizji Piechoty – mówił Wójt 
Krzysztof Kamieniak. – 83 lata temu, 
w dniach 4-5 września, ten Pułk bił się 
nad Widawką w skutecznej obronie pół-
nocnego odcinka pozycji obrony stałej 
„Szczerców”.
 
 W trakcie bitwy nad Widawką, 30. 
Poleska Dywizja Piechoty zadała na-
cierającym siłom niemieckim poważ-
ne straty i nie pozwoliła wyprzeć się   
z zajmowanych pozycji. Okupić to 
nam jednak przyszło licznymi strata-
mi wśród ludności cywilnej, dziesiąt-
kowanej głównie przez niemieckie 
lotnictwo.
 

– Dlatego musimy pamiętać nie tylko      
o dzielnych obrońcach polskich granic 
w mundurach z orzełkiem, ale też 
o mieszkańcach tej ziemi, ginących 
pod bombami zrzucanymi z samolo-
tów czy pod ostrzałem niemieckiej ar-
tylerii – dodał Wójt Kamieniak. – Im 
też należy się pamięć i chwila zadumy.
 
  Uroczystość w Magdalenowie to 
symboliczne oddanie hołdu żołnie-
rzom Wojska Polskiego, tym pole-
głym i tym, którzy naszych granic bro-
nią obecnie. O tym, że żadne granice 

nie są nienaruszalne, przekonaliśmy 
się wiosną tego roku, kiedy rozgorza-
ła wojna u naszych sąsiadów, na Ukra-
inie. Po 77 latach, w tej części Europy, 
znów mówimy o wojnie, zbrojnej na-
paści i krzywdzie ludzi.
 
  O oprawę artystyczną uroczystości 
wrześniowych zadbała orkiestra OSP 
z Magdalenowa oraz młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Szczercowie.
Dziękujemy za obecność uczestni-
kom, pocztom sztandarowym i wszyt-
skim delegacjom.



28

W połowie sierpnia obchodzono 80 rocznicę likwidacji bełchatowskiego getta,              
w wyniku której około pięć tysięcy Żydów z Bełchatowa  i okolic zostało wywiezio-
nych do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Z okazji okrągłej rocznicy 
tragicznych wydarzeń, Bełchatów i Szczerców odwiedzili potomkowie zamordowa-
nych przez niemieckiego okupanta dawnych mieszkańców tych ziem.

Pani Golda, kobieta młoda i niedojrzała...
   Śladami szczercowskich Żydów go-
ści z Izraela, Stanów Zjednoczonych, 
Francji, Belgii, Szwecji  i Austrii opro-
wadziły dwie nauczycielki z naszej 
szkoły podstawowej, przybliżając 
jednocześnie  historię szczercowskie-
go sztetla. Grupa odwiedziła też po-
zostałości po cmentarzu żydowskim 
na Górze Junga. 

- Tuż przed wybuchem II wojny świato-
wej w Szczercowie zamieszkiwało około 
3 tysięcy Żydów – mówi Joanna Jasiń-
ska, nauczyciela ze szczercowskiej 
podstawówki. - Zajmowali się oni głów-
nie handlem i rzemiosłem, mieli tutaj sy-
nagogę, szkołę, bank i cmentarz. 

  We wrześniu 1939 roku, po wkro-
czeniu wojsk niemieckich, zniszczeniu 
uległa cała wieś, spłonęła także syna-
goga, a większość Żydów schroniła 
się w Zelowie i Bełchatowie. Pozosta-
łych Niemcy deportowali do bełcha-
towskiego getta w 1942 roku. Obec-
nie o żydowskiej historii Szczercowa 
przypomina jedynie teren cmentarza 
z kilkoma pozostałymi macewami. 
Założony na początku XIX wieku 
kirkut był do czasów drugiej wojny 
miejscem spoczynku licznej diaspory 
żydowskiej ze Szczercowa i okolic. 
Hitlerowcy zniszczyli kirkut rabując 
i wykorzystując do celów budowla-
nych ustawione tu liczne nagrobki, 
wykonane głównie z cennego w tych 
okolicach piaskowca. 

  Podczas wakacji część z macew oczy-
ściła dwójka wolontariuszy. Dzięki 
temu udało się odczytać i przetłuma-
czyć napisy na nagrobkach. Niestety 
część zachowanych płyt leży licem 
do ziemi, co uniemożliwia ich odczy-
tanie. 

- Po wojnie ogołocony cmentarz został 
zapomniany, gdyż szczercowscy Żydzi 
zostali w olbrzymiej większości zamor-

dowani, a ci nieliczni, którzy ocaleli, wy-
emigrowali – mówi Maciej Kuszneruk, 
inspirator odrestaurowania macew. 
– Macewy niszczeją, dlatego po prostu 
zabraliśmy szczotki i baniak z wodą                    
i wzięliśmy się do pracy. 

 Maciej i Joanna najpierw oczyścili 
nagrobki z błota, kurzu i opadłego 
listowia. Następnie usunęli - delikat-
nie, by nie uszkodzić wrażliwego na 
zarysowania piaskowca - porastający 
macewy mech. Kilka inskrypcji udało 
się odszyfrować i przetłumaczyć.

 Teren na Górach Junga nie należy do 
Gminy Szczerców, nasz samorząd nie 
ma więc możliwości podjęcia jakich-
kolwiek wymiernych działań, zmie-
rzających do zaopiekowania się miej-
scem pochówku zmarłych Żydów. 
Gmina kilka lat temu ogrodziła daw-

ny cmentarz, uniemożliwiając wjeż-
dżanie tam quadami, co powodowało 
osuwanie się ziemi. 

- To część historycznego dziedzictwa 
tych ziem – mówi Krzysztof Ka-
mieniak, Wójt Gminy Szczerców. – 
Chciałbym, żeby to miejsce było należy-
cie chronione, w jakiś sposób włączone 
do naszej kulturowej pamięci. Robimy 
co w naszej mocy, by tak się stało, ale nie 
mamy prawnych narzędzi, by działać 
tam samodzielnie.

  Od lat prowadzona jest korespon-
dencja z Gminą Wyznaniową Ży-
dowską w Łodzi, aby zachować                                  
w należytym stanie pozostałości po 
nekropolii. Ostatnie doniesienia pra-
sowe wskazują, że Gmina Wyznanio-
wa Żydowska zamierza w niedługim 
czasie zająć się tym tematem.  

To górna część macewy, uła-
mana poniżej imienia zmar-
łej. W zwieńczeniu macewy 
świecznik trójramienny ze 
złamaną środkową świecą 
(symbol przerwanego życia) 
oraz ornament kwiatowy po 
prawej stronie.

Tu pochowana
Kobieta młoda i niedojrzała
W swych latach, opuściła 

męża
W młodości i została zabrana
W trzydziestym piątym roku 

swego życia
Pani Golda
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Harcerska akcja letnia
Być harcerzem i nie być na obozie to tak, jakby być żołnierzem i nigdy nie być na 
poligonie. Aby w pełni przeżywać harcerstwo, harcerki i harcerze powinni spraw-
dzać się „w boju”, czyli obozować. Tylko podczas obozu mogą ćwiczyć się w samo-
dzielności, zaradności i odporności na niewygody obozowego życia. 

  Tegoroczny obóz Hufca ZHP Osiem-
nastka był rekordowy pod względem 
liczebności. W obozie wzięło udział 
łącznie ponad 150 uczestników,             
w tym 50 Zuchów, 50 Harcerzy Młod-
szych, 20 Harcerzy Starszych oraz 10 
Wędrowników. Do opieki nad uczest-
nikami obozu zaangażowanych było 
15 Instruktorów ZHP i 5 członkiń 
Starszyzny Harcerskiej. 

  Aby zorganizować tak duży obóz, 
Komenda Hufca rozpoczęła przygo-
towania już na początku roku, gdyż 
to wtedy podczas zwiadu wybrane 
zostało miejsce obozowania. W tym 
roku obóz odbył się w Stanicy Har-
cerskiej „Róża Wiatrów” w Szklanej 
Hucie, położonej nad morzem, około 
20 km od Łeby. To piękne leśne tere-
ny gdzie można organizować gry te-
renowe i inne harcerskie zajęcia oraz 
uprawiać harcerską turystykę pieszą. 
Obóz trwał w sumie 21 dni. 

  W pierwszym tygodniu grupa kwa-
termistrzowska złożona z najstar-
szych i najbardziej zaprawionych har-
cerzy zajmowała się budową obozu. 
Wbrew niektórym opiniom harcerze 
nie przyjeżdżają na gotowe. Sami roz-
stawiają namioty, budują prycze, sta-
wiają platformy namiotowe. Wszyst-

ko zgodnie z przysłowiem „jak sobie 
pościelisz tak się wyśpisz”. Kolejnym 
etapem jest pionierka obozowa czy-
li inaczej mówiąc urządzanie obozu. 
W pionierce biorą udział już wszyscy 
uczestnicy obozu. Kwaterka i pionier-
ka to najtrudniejsze dni na obozie, 
szczególnie dla harcerek i harcerzy, 
którzy po raz pierwszy przeżywają 
obozową przygodę. Jest to związane 
przede wszystkim z ogromną pracą 
jaką trzeba wykonać aby dziewicza, 
leśna polana w kilka dni mogła stać 
się bezpiecznym i przyjaznym miej-
scem do zorganizowania obozu. 

 Po zakończeniu pionierki rozpo-
czynają się zajęcia programowe.                          
W tym roku każdy podobóz miał swo-
ją niepowtarzalną stylizację. Kolonia 
Zuchowa miała stylizację hawajską 
obóz Harcerek – grecką, obóz Har-
cerzy – szlachecką, obóz Harcerzy 
Starszych – wędkarską, obóz Harce-
rek Starszych – morską. Wędrownicy 
wystylizowali swój obóz na lata 80 - 
te, a Starszyzna Harcerska na Dzieci 
Kwiaty. 

  Podczas obozu miało miejsce wiele 
doniosłych wydarzeń. Wiele Zuchów 
złożyło Obietnicę Zuchową i otrzy-
mało Znaczek Zucha, a kilkoro Harce-

rek i Harcerzy złożyło Przyrzeczenie 
Harcerskie i otrzymało Krzyż Har-
cerski. Trzech Przewodników złożyło 
Zobowiązanie Instruktorskie.  Otrzy-
mali więc granatowe podkładki pod 
Krzyż Harcerski, a pięciu Instrukto-
rów otrzymało zielone podkładki pod 
Krzyż, co oznacza awans na stopień 
Podharcmistrza. 

  Organizatorem tegorocznej Harcer-
skiej Akcji Letniej dla szczercowskich 
zuchów i harcerzy był Hufiec ZHP 
Osiemnastka. Dzięki bardzo dobrze 
układającej się współpracy z samo-
rządem gminnym – Wójtem Gminy 
Szczerców, Radą Gminy Szczerców, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, jednostkami 
OSP z terenu Gminy oraz rodzicami 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Har-
cerstwa w Szczercowie udało się po-
zyskać środki finansowe i pomoc ma-
terialną, dzięki którym możliwe było 
znaczące obniżenie kosztów organi-
zacji obozu. 

  Wszystkim przyjaciołom i sympaty-
kom harcerstwa serdecznie dziękuje-
my. Czuwaj!

                                  Sam. Nicola Kweczke
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W  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, ul. 3 Maja 6, 
można składać wnioski o dodatek węglowy. 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 6314000.

Weź dopłatę do węgla - złóż wniosek w terminie!
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
   
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r., 
wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

•    osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jed-
noosobowe) albo

•    osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w fak-
tycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie wypłacany jednorazowo.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego 
zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców nie-
których paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 147).

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie są brane pod uwagę dochody członków 
gospodarstwa domowego.
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Szymon Gulczyński, ur. 19.06.2022; 
waga 3450 – wzrost 56 cm 

Tymoteusz Materac, ur. 27.06.2022; 
waga 3420 – wzrost 62 cm 

Michalina Rudzka, ur. 16.06.2022; 
waga 3560 – wzrost 57 cm 

Igor Ławniczek, ur.16.06.2022; 
waga 3000 – wzrost 50 cm 

Kaja Szafrańska, ur. 01 06 2022; 
waga 3880 – wzrost 58 cm 

Galeria malucha

Zawodowcy z naszych szkół

  Uczniowie pracowali w zawodach: tech-
nik ekonomista, technik architektury 
krajobrazu, technik informatyk, technik 
programista, fryzjer, mechanik, lakiernik, 
sprzedawca, kucharz oraz piekarz. Sta-
że odbywały się u pracodawców z naszej 
gminy jak również z Gmin ościennych. 
 
  Ponadto w ramach projektu odbędą się 
szkolenia branżowe dla uczniów oraz na-
uczycieli Technikum Informatycznego   
w Szczercowie. Sześciu uczniów kierun-
ku technik programista odbędzie kurs 
CISCO ICND 1, dziesięciu architektów 
krajobrazu odbędzie kurs SketchUp od 
podstaw oraz piętnastu ekonomistów 

odbędzie kurs ZUS PŁATNIK.  Co więcej, 
kursy odbędzie również 4 nauczycieli: 
szkolenie SketchUp poziom zaawansowa-
ny i ZUS PŁATNIK. 

  W ramach projektu zakupione zostanie 
także wyposażenie do pracowni architek-
tury krajobrazu, pracowni ekonomicznej 
oraz pracowni programistów. Do pracow-
ni architektury krajobrazu planowany 
jest zakup tabletów graficznych - 10szt. 
oraz programu SketchUp - 10szt. Do pra-
cowni aplikacji internetowych planowa-
ny jest zakup komputerów iMac24 - 15 
szt., robotów edukacyjnych - 15szt. oraz 
pakietu Office 2019 for MAC - 15szt.  

  Do pracowni ekonomiczno-rachunkowej 
planowany jest zakup wizualizera, pakie-
tu Office 2019 - wersja edukacyjna oraz 
kalkulatorów matematycznych Casio. 

 Całkowita kwota dofinansowania                    
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 to 398 073,75 zł.  Projekt 
będzie realizowany do końca roku 2022.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie rozpoczął w czerwcu realizację projektu „Gmi-
na Szczerców stawia na zawodowców!”.  W ramach tego projektu 30 uczniów Technikum Informa-
tycznego oraz Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia odbyło płatne staże w okresie wakacyjnym.
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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,
Z-ca Kierownika Referatu Planowania Prze-
strzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska:
Anna Stemplewska
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.


