
Jak grudzień - to Jarmark w Szczercowie! Oko w oko z sędzią Wesołowską Szynka od Kapicy najlepsza w Łodzkiem

Święta tuż, tuż...
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Sukces, zgodnie z założeniami! – tak można podsumować głosowanie na Budżet Oby-
watelski Województwa Łódzkiego w odniesieniu do projektów, zgłoszonych przez 
mieszkańców Gminy Szczerców.

Daliście radę, dziękujemy!

 Zarząd Województwa Łódzkiego 
zatwierdził listę zadań do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok. 
Spośród 141 projektów w przyszłym 
roku zrealizowane zostanie łącznie 
112 zadań, w tym 10 wojewódzkich     
i 102 powiatowe.
  Najwięcej głosów spośród propo-
zycji o zasięgu powiatowym uzyskał 
nasz projekt „Wszyscy jesteśmy har-
cerzami” – organizacja zlotu harcerzy 

i zuchów powiatu bełchatowskiego. 
Oddano na niego aż 1455 głosów. Dla 
porównania, drugi w kolejności pro-
jekt zebrał głosów 1113.
 W grupie zadań o zasięgu wojewódz-
kim z głosami było nieco trudniej – 
zadanie: „Budowa interaktywnego 
przejścia dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej w Szczercowie” uzy-
skało 1302 głosy, ale i tak znalazło się 
na liście uzupełniającej.
 Przypomnijmy, do rozmieszczonych 

w każdym powiecie naszego regionu 
urn do głosowania wrzucono łącznie 
67 058 kart do głosowania. Za każdy 
głos, zwłaszcza ten oddany na szczer-
cowskie projekty, serdecznie dzię-
kujemy – Państwa zainteresowanie 
potwierdza, że w budżecie obywatel-
skim jest moc!

  W VI edycji BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
największym zainteresowaniem cie-
szyły się projekty zadań o tematyce 
sportowej, upowszechniające kulturę 
i folklor regionu łódzkiego, ale także 
te o charakterze ekologicznym, tury-
stycznym, prozdrowotnym czy z za-
kresu bezpieczeństwa publicznego.
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Dobiega końca kolejny rok, w którym nie brakowało wy-
zwań, z jakimi dotychczas nie mieliśmy jeszcze okazji się  zma-
gać. Dotyczy to zarówno gminnego samorządu, jak i nas wszyst-
kich – mieszkańców, gminną społeczność, czy – patrząc szerzej 
– obywateli naszego kraju. W latach 2020 i 2021 borykaliśmy  się 
ze zgubnymi skutkami pandemii COVID-19, rok obecny przyniósł 
nam z kolei zbrojny konflikt za wschodnią granicą naszego kraju. 

 Kiedy zasiadać będziemy do Wigilii, minie dokładnie dziesięć miesięcy od inwazji rosyjskiej na Ukrainę           
i związanego z tym exodusu ogromnej liczby ludności.  Zareagowaliśmy na to błyskawicznie!

  Z dumą patrzę na te wszystkie miesiące, kiedy nieśliśmy pomoc, przyjmowaliśmy pod nasze dachy uchodź-
ców, zawoziliśmy na granicę artykuły pierwszej potrzeby - te zebrane tu u nas, z dobroci serca i potrzeby 
udzielenia wsparcia, jak i te pozyskane dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi samorządami we Włoszech. 
Wszystkim mieszkańcom, jednostkom OSP, niezmordowanym harcerzom i nauczycielom  oraz społeczni-
kom dziękuję za zaangażowanie i ofiarność.

  Wojna na Ukrainie także od nas, jako gminnego samorządu, wymagała niespotykanych dotąd działań – 
dla Państwa bezpieczeństwa zmagazynować musieliśmy tabletki ze słynnym już jodkiem potasu. Gminni 
urzędnicy przygotowali plan dystrybucji tego środka zaradczego, tak by w momencie awarii i występu-
jącego zagrożenia  każdy z mieszkańców mógł na czas otrzymać tabletkę chroniącą przed nadmiernym 
napromieniowaniem. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby ich dystrybucji, gdyby jednak takowa się po-
jawiła – jesteśmy na nią przygotowani. Rozpoczęła się za to wyczekiwana sprzedaż węgla kamiennego po 
preferencyjnych cenach. Mając na uwadze Państwa domowe budżety ustaliliśmy z Radnymi, że Gmina 
stworzy odpowiednie warunki, czyli zapewni miejsce i obsługę. Cenę jednej tony skalkulowaliśmy na 1750 
złotych. Podpisaliśmy umowę z PGG  S.A. i węgiel jest już na gminnym placu. 

  Mijający rok przyniósł też jednak pozytywne momenty. Udało nam się zrealizować zakładany plan inwe-
stycji, prowadzona przez gminny samorząd polityka finansowa nie budzi zastrzeżeń, a sami mieszkańcy 
coraz chętniej włączają się w rozmaite inicjatywy. Wielkim sukcesem zakończyło się głosowanie na szczer-
cowskie projekty w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego (podwójne zwycięstwo!), powstała 
lokalna grupa „Leszy - Szczerców”, która skupia miłośników czystych lasów, rośnie liczba prężnie działają-
cych Kół Gospodyń Wiejskich, a szynka od naszego gospodarza, Grzegorza Kapicy z Magdalenowa, uzna-
na została za najlepszą w województwie łódzkim.  

  Zresztą, lokalnych przysmaków nam tu nie brakuje – sporo z nich mieliśmy okazję skosztować podczas 
naszego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który był znakomitym wprowadzeniem w atmosferę Świąt Boże-
go Narodzenia. Niech zatem zbliżające się święta będą czasem dla rodziny i dla nas samych. Radujmy się            
z narodzenia Pana Jezusa, spędźmy z rodziną tyle czasu, ile się uda, odpocznijmy i nabierzmy sił na kolejny 
rok. Niech będzie to czas dobrych pomysłów, świetnej energii i samych sukcesów – dla Mieszkańców i dla 
naszej Gminy! Wesołych Świąt!
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20 października gościliśmy na jubileuszu aż 40 par małżeńskich, świętujących Zło-
te Gody. Jubilatom, zgodnie z tradycją, Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie.

       Przeżyli razem tyle lat...
  Uroczystość, poprzedzona mszą 
świętą, była okazją do spotkania 
w gronie najbliższych – podczas 
mszy odnowiono też małżeńską 
przysięgę, a po nabożeństwie – co 
jest już naszą szczercowską trady-
cją – był czas na grupowe zdjęcie 
przed kościołem.

  Pary małżeńskie przyjęły gratula-
cje od władz samorządowych na-
szej gminy. Medale wręczał Jubi-
latom Wójt Krzysztof Kamieniak 
w asyście Przewodniczącej Rady 
Gminy Barbary Szczepanik oraz 
Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Agnieszki Szubert. Oprócz 
złożenia zwyczajowych życzeń 
dobrego zdrowia i wszelkiej po-
myślności Wójt Krzysztof Kamie-
niak podziękował przybyłym Jubi-
latom za ich wkład w wieloletnie 
budowanie gminnej społeczności.

 Szanownym Jubilatom jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy wspania-
łej rocznicy. Niech każdy przeżyty 
razem dzień będzie dla Państwa 
wielkim świętem – co najmniej ta-
kim, jak Złote Gody.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano Państwu: Aleksandrze 
i Aleksandrowi Pabichom, Barbarze i Zygmuntowi Rzepkowskim, Krystynie 
i Tadeuszowi Jabłoniakom, Władysławie i Kazimierzowi Rozwandowiczom, 
Zenobii i Jerzemu Kucharskim, Danieli i Krzysztofowi Czyżewskim, Agniesz-
ce i Edwardowi Borowiczom, Annie i Jerzemu Mikołajewskim, Teresie i Wie-
sławowi Rogaczewskim, Sabinie i Czesławowi Binkom, Grażynie i Henrykowi 
Plutom, Jadwidze i Ryszardowi Białasom, Zofii i Wojciechowi Kamienieckim, 
Aurelii i Markowi Rogalewiczom, Reginie i Marianowi Zduńskim, Teodozji                
i Konstantemu Baranowiczom, Grażynie i Sławomirowi Dyłom, Halinie i Mi-
rosławowi Komorom, Teresie i Tadeuszowi Studzińskim, Barbarze i Janowi 
Klareckim, Stanisławie i Krzysztofowi Magoniom, Mariannie i Andrzejowi Kra-
tom, Janinie i Maciejowi Brzezińskim, Sabinie i Tadeuszowi Rzeźnikom, Urszuli 
i Andrzejowi Gaszewskim, Teresie i Kazimierzowi Dylakom, Annie i Aleksan-
drowi Ochockim, Zofii i Markowi Mikołajewskim, Marii i Wiesławowi Niewia-
domskim, Aleksandrze i Jerzemu Gorzelakom, Teresie i Janowi Bartosikom, 
Albinie i Bogumiłowi Turkom, Marii i Kazimierzowi Bednarkom, Krystynie            
i Witoldowi Retkiewiczom, Grażynie i Andrzejowi Penciakom, Wacławie i Cze-
sławowi Stępniom, Halinie i Tadeuszowi Beśkom, Teresie i Janowi Świtoniom, 
Halinie i Januszowi Olszowcom oraz Lucynie i Lucjanowi Peczkom.
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Oko w oko z sędzią Wesołowską
Szczerców odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska. To pochodząca z Łodzi współ-
autorka ustawy o świadku koronnym, która była członkinią składów orzekających      
w procesach łódzkiej „ośmiornicy” i gangu Popeliny.

 Warto wspomnieć, że sędzia 
Anna Maria Wesołowska brała 
udział w wydaniu orzeczenia o na-
łożeniu na siedemnastoletniego 
handlarza narkotyków obowiązku 
ostrzegania młodzieży na lekcjach 
wychowawczych przed handlem    
i używaniem narkotyków. 
Z podobnym przesłaniem, skiero-
wanym do głównie młodych od-
biorców  przyjechała także do nas.

- Zależy mi na tym, żeby nasze dzieci 
stworzyły lepszą rzeczywistość, żeby 
miały świadomość prawną jakich 
zasad nie wolno naruszać – mówi 
sędzia Anna Maria Wesołowska. 
– Granica między dobrem a złem, 
wygłupem a przestępstwem, żartem 
a wykroczeniem coraz bardziej się 
zaciera, a przecież 1 września we-
szła w życie nowa ustawa o wspie-
raniu i resocjalizacji nieletnich, która 
nie jest ustawą wspierającą. Wprost 
przeciwnie, jest to ustawa bardzo 
karząca, więc zależy mi na tym, żeby 
nasze dzieci nie wpadły w tryby tej 
ustawy. 

 Celem takich spotkań jest upo-
wszechnienie wiedzy na temat 
nowych zagrożeń oraz form prze-
mocy wobec nieletnich i wskaza-
nie możliwości ich eliminowania 
poprzez wczesną profilaktykę czy 
współpracę rodziców z placówka-
mi oświatowymi. 

 Szczercowskie spotkanie nie było 
typowym wykładem, Anna Maria 
Wesołowska angażowała uczest-
ników w dyskusję i chętnie odpo-
wiadała na pytania.

- Było bardzo ciekawie, wielu rzeczy 
się dowiedziałam – opowiada Mar-
ta Szymorek, uczennica szczer-
cowskiego Liceum. – Kiedy sędzia 
Wesołowska usłyszała, że chcę stu-
diować prawo, pozwoliła mi przy-
mierzyć swoją togę i udzieliła kilku 
rad.

- Mogę żałować swoich czynów, je-
śli przekroczę granicę – wtóruje jej 
Bolesław Kurek, uczeń naszego 
Technikum. – Każdy czyn niesie ze 
sobą konsekwencje. To nauką, jaką 
zapamiętam po tym dniu.

 Podczas spotkania, w którym 
oprócz młodzieży uczestniczyli 
też przedstawiciele samorządu 
oraz grono pedagogiczne omó-
wiono zasady odpowiedzialności 
dzieci i młodzieży, relacje rodzice
-szkoła w przypadku problemów, 
oraz rolę mediacji w placówkach 
edukacyjnych. 

  Przypomnijmy – sędzia Anna Ma-
ria Wesołowska przeszła w stan 
spoczynku w 2009 roku, przez 
szereg lat grała w telewizyjnych 
serialach, odtwarzając tam tytu-
łową rolę. Od dziesięciu lat jest 
także jest członkinią Międzynaro-
dowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
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  W Gminie Szczerców odbyła 
się modernizacja przepompowni 
ścieków na sieci kanalizacyjnej. 
Zakres prac obejmował remont 
pomp oraz montaż nowych szaf 
sterujących przepompowniami.

– Szafy te umożliwiają monitoring 
ich pracy – podkreśla Małgo-
rzata Gonerska, dyrektor ZGK 
w Szczercowie. – W sumie tych 
urządzeń kupiliśmy dwanaście.

  Są to rozwiązania bardzo zaawan-
sowane technicznie, wyposażone 
w system alarmowania w przy-
padku wykrycia jakichkolwiek 
nieprawidłowości w pracy prze-
pompowni. Koszt przedsięwzię-
cia to prawie 634 tysiące złotych.

  Do Gminy dotarł agregat prądo-
twórczy, który docelowo będzie 
pełnił funkcję rezerwowego za-
silania elektrycznego hydroforni           
w miejscowości Chabielice.
  Agregat jest jednym z elementów 
kompleksowego remontu techno-
logicznego hydroforni oraz stacji 
uzdatniania wody, zaplanowanego 
na lata 2022 – 2023. Zakupiliśmy 
fabrycznie nowy agregat o mocy 
awaryjnej 275 kVA. Łączny koszt 
inwestycji wyniesie około 1,5 
miliona złotych, a koszt samego 
agregatu około 400 tys. złotych. 

 Zakończyły się prace remonto-
we na drogach Nr G30 (w Janów-
ce)  oraz G17 (w Borowej). W obu 
miejscach remontowano odcinki o 
długości 1000 metrów, a w zakres 
prac wchodziła stabilizacja beto-
nem, nowa podbudowa i położe-
nie dwóch warstw asfaltu. Odmu-
lono również rowy, wykonano 
remonty pobocza. Koszt prac za-
mknął się kwotą 2.872.482 złote, 
uzyskaną z Rządowego Funduszu 
„Polski Ład” – Program Inwestycji 
Strategicznych.

Zmieniamy się dla Was

Nowe szafy sterujące przepompownią ścieków - 12 sztuk za 634 tysiące złotych

Agregat prądotwórczy dla hydroforni i stacji uzdatniania wody w Chabielicach

Janówka - mieszkańcy zyskali kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi
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Na początku grudnia rozpoczął się odbiór robót prowadzonych w Szczercowie na od-
cinkach od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 74 oraz od ul. Łaskiej do ul. Północnej. 
Przypomnijmy, w zakres prac remontowych wchodziło wykonanie jezdni, poboczy, 
zjazdów, chodników i zatok postojowych.

Ulica Mickiewicza - jak nowa!

  Na całym odcinku dróg wyko-
nano zatem frezowanie starej 
nawierzchni, a następnie uło-
żono nowe warstwy: wyrów-
nawczą oraz ścieralną. 
Warstwy były wzmacniane ge-
osiatką o odpowiedniej wytrzy-
małości. Na ul. Północnej frag-
mentem na odcinku o długości 
około 460 metrów bieżących 
wymieniono całą konstrukcję 
drogi. Wykonano tam stabili-
zację betonem oraz ułożono 
nowe kruszywo, a następnie 
rozłożono dwie warstwy asfal-
tu - wiążącą i ścieralną.

- Cel inwestycji to poprawa stanu 
technicznego drogi, czyli zmniej-
szenie uciążliwości dla mieszkań-
ców, jak również dla środowiska – 
tłumaczy Krzysztof Kamieniak, 
Wójt Gminy Szczerców. – Mo-
dernizacja zapewni długoletnią 
możliwość komfortowej jazdy 
tymi ulicami, zadbaliśmy również 
o bezpieczne ciągi piesze.

  Na fragmentach drogi wymie-
niono uszkodzone obrzeża, jak 
również krawężniki. Powsta-
ło też skrzyżowanie okrężne 
(typu małe rondo) – jest ozna-
czone i wyprofilowane, a to           
z pewnością przełoży się nie 
tylko na bezpieczeństwo, ale 
też płynność przejazdu.

- W jego okolicy jezdnia asfalto-
wa fragmentem, w celach bezpie-

czeństwa użytkowników, została 
wymieniona na nawierzchnię z 
kostki granitowej – dodaje Wójt 
K. Kamieniak. – Zastosowaliśmy 
granitową kostkę z wypełnie-
niem spoin żywicą epoksydową 
na podbudowie z betonu i przy 
wzmocnieniu z kruszywa związa-
nego cementem grubości 15 cm.

  Remont prowadzony był na 
odcinku około dwóch kilome-
trów.  Zamknął się kwotą nie-
spełna dwóch milionów złotych 
pochodzących między innymi 
z  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (całościowe dofi-
nansowanie to 959.992,00 zło-
te).
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Do Magdalenowa święty Mikołaj zawitał wcześniej
Na ten samochód czekano w Magdalenowie od lat – nic więc dziwnego, że powitano 
go fajerwerkami i dźwiękiem strażackich syren. W piątkowe popołudnie, drugiego 
grudnia, w asyście druhów z całej Gminy do miejscowej jednostki OSP dotarł nowy 
średni wóz ratowniczy.

   OSP Magdalenów wzboga-
ciła się o wart prawie milion 
złotych średni samochód ra-
towniczy na podwoziu Volvo, 
wykończony  w specjalistycznej 
zabudowie firmy Bocar.  Zakup 
sfinansował samorząd naszej 
Gminy oraz Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej.

- To samochód o napędzie 4x4, 
pojemność zbiornika wynosi 
4200 litrów wody i 500 litrów 
piany – wylicza zalety pojazdu 
Tomasz Rusek z OSP Magda-
lenów. – Przyjechał do nas bez 
wyposażenia, ale to akurat było 
zaplanowane, bo posiadamy nie-
zbędne akcesoria w starym aucie.

  Nowy nabytek zastąpi wy-
służony, ponad trzydziesto-

letni wóz marki Star, który był 
oczkiem w głowie miejscowej 
jednostki. Nic więc dziwnego, 
że na wyposażenie nie żałowa-
no tu pieniędzy – teraz przyda 
się ono w zaprezentowanym 
właśnie „volviaku”. 

- Warto dodać, że zabudowa na-
leży do najnowocześniejszych 
obecnie na rynku – dodaje To-
masz Rusek. – Auto posiada wie-
le udogodnień, jak na przykład 
ośmiotonową wyciągarkę, która 
pewnie już tej zimy przyda się do 
wyciągania pojazdów z rowów. 

  Jadąc do akcji strażacy z  OSP-
Magdalenów będą mogli też               
w sytuacjach awaryjnych użyć 
sygnałów niskotonowych – to 
szczególnie ważne chociażby 

przy zbliżaniu się do zatłoczo-
nych skrzyżowań.

Zakup pojazdu był możliwy 
dzięki dofinansowaniu, jakie 
jednostce z Magdalenowa 
przekazała Rada Gminy Szczer-
ców. To z gminnego budżetu 
zapłacono lwią część faktury – 
510 tysięcy złotych dała nasza 
Gmina, 400 tysięcy przekazała 
KG PSP. 

- Zakup miał być sfinansowany 
trochę inaczej, ale summa sum-
marum wzięliśmy większą część 
na własne barki – mówił Wójt 
Krzysztof Kamieniak. – Wspól-
nie z Radnymi podjęliśmy decy-
zję, że taka inwestycja w bezpie-
czeństwo mieszkańców ma sens         
i jest zasadna.
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  Jednostka OSP z Magdaleno-
wa należy do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Celem jego istnienia jest ujed-
nolicenie działań o charakterze 
ratowniczym, podejmowanych 
w sytuacjach zagrożeń życia, 
zdrowia, mienia lub środowi-
ska, podejmowanych przez 
Państwową Straż Pożarną oraz 
inne podmioty ratownicze - 
głównie właśnie Ochotnicze 
Straże Pożarne. Krajowy sys-
tem ratowniczo-gaśniczy sta-
nowi integralną część systemu 
bezpieczeństwa państwa.

Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu bełchatowskiego otrzymały finansowe wspar-
cie od Marszałka Województwa Łódzkiego. Do jednostek z naszego regionu trafiły 
promesy na blisko 120 tysięcy  złotych – część tej puli otrzyma OSP ze Szczercowa.

Finansowe wsparcie dla OSP z Powiatu bełchatowskiego
  Symboliczne czeki druhowie 
odebrali 27 listopada w sali 
konferencyjnej Miejskiego 
Centrum Kultury PGE Giganty 
Mocy w Bełchatowie. Dota-
cje przyznano jednostkom w 
ramach konkursu „Zwiększe-
nie potencjału ratowniczego 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych województwa łódzkiego”.

- Z wnioskiem wystąpiliśmy we 
wrześniu, odpowiadając na na-
bór ogłoszony przez łódzki Urząd 
Marszałkowski. Pan Marszałek 
chciał między innymi w jakiś 
sposób docenić strażacką pomoc 
niesioną Ukrainie – mówi Piotr 
Wieczorek, Prezes OSP Szczer-
ców. - Cieszymy się, że udało nam 
się pozyskać te pieniądze.

  Przekazane przez Samorząd Wo-
jewództwa Łódzkiego pieniądze 
zostaną wykorzystane na dopo-

sażenie jednostek.
• OSP w Bełchatowie otrzy-
mała wsparcie w wysokości 19. 
950 zł;
• OSP Bełchatów-Grocholice 
19.940 zł;
• OSP Zelów 20.000 zł;
• OSP Dobrzelów 19.950 zł;
• OSP Szczerców 19.600 zł;
• OSP Drużbice 17.252 zł.

- Pieniądze już są zagospodaro-
wane na zakup specjalistycznych 

ubrań. Planujemy zakupić siedem 
kompletów strojów dla naszych 
druhów na użytek podczas akcji 
ratowniczo – gaśniczych  - doda-
je Prezes Piotr Wieczorek. –     
Z pewnością poprawi to nasze 
bezpieczeństwo i komfort pod-
czas akcji.

 Na wydatkowanie środków 
jednostki mają czas do końca 
2022 roku.
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27 września (w nocy) spłonął budynek gospodarczy w miejscowości Dubie. Mieści-
ła się w nim pracownia Bernarda Zboińskiego, emerytowanego pułkownika Wojska 
Polskiego, twórcy naszej rękodzielniczej i artystycznej wizytówki – słynnego w całej 
Polsce „Kapliczkowa”.

O krok od tragedii - pożar w "Kapliczkowie"
   Do zdarzenia doszło tuż przed 
godziną 23.00. Strażaków na 
miejsce wezwał sam twórca ka-
pliczek, który oprócz pracowni 
miał tam też urządzone miejsce 
do odpoczynku.

– Pracowałem do wieczora,  póź-
niej przysnąłem – opowiada po-
szkodowany. – Obudziły mnie 
kłęby dymu unoszące się w całej 
pracowni. Zaraz później zobaczy-
łem płomienie i wybiegłem na ze-
wnątrz.

 Na miejsce przybyło pięć jed-
nostek straży pożarnej, w tym 
– obok zawodowców z PSP 
Bełchatów – również nasi dru-
howie z OSP Szczerców i OSP 
Magdalenów.

– To stare pomieszczenia, bu-
dowane wiele lat temu – rela-
cjonuje Sławomir Kociołek                               
z OSP Szczerców, uczestnik 
akcji gaśniczej. – Budynek spło-
nął doszczętnie, ogień najpraw-
dopodobniej rozprzestrzeniał się 
od kominka, a przez zastosowaną 
warstwę polepy objął też drew-
niany strych.

  Pracowni nie da się już ura-
tować, budynek będzie musiał 
zostać rozebrany.

– Nic to! Wszystko da się odbu-
dować – kwituje Bernard Zbo-
iński, który do czasu przyjazdu 
straży pożarnej samodzielnie 
próbował gasić płomienie przy 

pomocy ogrodowego węża. – 
Najważniejsze, że nikt nie ucier-
piał, a pracować mogę gdziekol-
wiek!

 Na szczęście w pożarze nie 
ucierpiały też same kapliczki, 
ani pozostałe elementy ekspo-
zycji – bo przecież znajdziemy 
tu replikę schronu z okresu II 
Wojny  Światowej, jak i inne hi-
storyczne artefakty. 

 „Kapliczkowo” to urokliwy 
zakątek położony w Dubiu. 
Bernard Zboiński zbudował                 
w nim ponad trzysta kapliczek 
z wizerunkiem Chrystusa Fra-
sobliwego, tworząc miejsce 
wyjątkowe w skali całego kraju. 
Stanowi ono nie tylko cieka-

wostkę dla osób wierzących, 
ale także dla tych, którzy chcą 
dotknąć sztuki ludowego twór-
cy, artysty nieprofesjonalnego.

– Był to dla mnie ogromny cios, 
ale chęć niesienie dobra i two-
rzenia jest dla mnie ważniejsza, 
dlatego postanowiłem się nie 
poddawać. Całym sercem pragnę 
odbudować, to co zostało stra-
wione przez ogień. Niestety kosz-
ty z tym związane będą napraw-
dę duże – zwraca się z prośbą 
do potencjalnych darczyńców 
Bernard Zboiński.

Zbiórka wciąż prowadzona jest                     
w serwisie www.szczytny-cel. pl 
Zachęcamy do wpłat – każda 
złotówka się przyda!
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Wędliny, że aż palce lizać!
W oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim 
rozstrzygnięto pod koniec listopada  konkurs pod nazwą „Tradycyjna szynka z Łódz-
kiego” – była to już druga edycja plebiscytu, mającego na celu promocję wiejskich wę-
dlin, przygotowywanych na bazie naturalnych składników.

 W tym roku laurem zwycięzcy cie-
szyć się może mieszkaniec Gminy 
Szczerców – Grzegorz Kapica z Mag-
dalenowa.

– Ideą przewodnią konkursu jest pie-
lęgnowanie szacunku dla produkcji 
rodzimych wyrobów w małych gospo-
darstwach rolnych, prowadzących RHD 
czyli Rolniczy Handel Detaliczny lub 
MLO, czyli działalność Marginalną, Lo-
kalną i Ograniczoną – tłumaczył Ma-
rian Jurek, dyrektor piotrkowskiego 
oddziału ŁODR w Bratoszewicach.

  Jak podkreślali organizatorzy, nie 
bez znaczenia jest także promocja 
tradycyjnych metod masarskich, od-
miennych od produkcji przemysło-
wej.

– Pamiętajmy, w tych wyrobach sto 
procent mięsa to sto procent gotowej 
szynki, tu nie ma miejsca na rozmaite 
„wypełniacze” – dodał dyrektor Ma-
rian Jurek.

  Konkursowe jury stało przed nie lada 
wyzwaniem. Do konkursu zgłosiło 
się czternastu producentów z całego 
województwa. Komisja posługiwała 
się utajnionym kodem przyznawania 
punktów, a ocenie poddawany był 
smak, zapach, barwa i przekrój wyro-
bu.

– To dla mnie kompletne zaskoczenie – 
cieszył się zwycięzca, Grzegorz Kapi-
ca z Magdalenowa, który na rozstrzy-
gnięciu konkursu pojawił się z żoną 
Iwoną. – Produkujemy nasze szynki 
od czterech lat, jest to w zasadzie dzia-
łalność hobbystyczna, ale za każdym 
razem wkładamy w to dużo serca. Jak 
widać, z dobrym efektem!

Grzegorz i Iwona Kapicowie z Mag-
dalenowa prowadzą gospodarstwo 
rolne. W konkursie organizowanym 
przez ŁODR wystartowali po raz 
pierwszy. Receptury na najlepszą 
szynkę zdradzić jednak nie chcieli.

– To musi zostać w rodzinie! – śmiał się 
pan Grzegorz.
– Na pewno musi zgadzać się smak, kru-
chość, barwa i delikatny zapach wędze-
nia – dodaje jego żona.

Uroczysty finał akcji w Piotrko-
wie Trybunalskim zgromadził wielu 
przedstawicieli samorządów, zapew-
niających doping i wsparcie startu-
jącym w konkursie rolnikom – ma-
sarzom. Wójt Krzysztof Kamieniak 
podziękował państwu Kapicom za 
świetną promocję naszej Gminy na 
arenie wojewódzkiej.

– Takie momenty niosą też nadzieję na 
odwrócenie tendencji w handlu – mówił 
Wójt Kamieniak. – Może uda się wrócić 
do zakupów dokonywanych nie w wiel-
kich sieciach, ale u dobrze znanego go-
spodarza. Te wyroby są nie tylko smacz-
ne, ale też dużo zdrowsze.

Serdecznie gratulujemy sukcesu, bo 
do najlepszej kiełbasy od państwa 
Paprzyckich dołącza teraz szynka od 
Kapicy! A zwycięzcy z Magdalenowa 
już zapewniają, że nie mają teraz wyj-
ścia i będą sukcesywnie zwiększać 
produkcję – trzymamy za słowo!
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Niepodległość - to taka wielka i ważna sprawa
Gmina Szczerców włączyła się w 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. W całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające ten wyjątkowy, chwa-
lebny dzień z historii naszego państwa. 

   Również i u nas pamiętano           
o listopadzie 1918 roku, kiedy 
to Polska powróciła na mapy 
po 123-letniej niewoli. 
 Były występy artystyczne 
przygotowane przez młodzież 
ze szczercowskiej szkoły pod-
stawowej, z sukcesem  zapre-
zentowały nam się również 
orkiestry dęte OSP Szczerców 
i OSP Chabielice, podnieśliśmy 
na maszt flagę biało-czerwo-
ną, a wszystko to odbywało się 
przy ogłuszającym ryku moto-
cyklowych silników – miłośnicy 
sportów motorowych również 
świętowali 11 Listopada!

  Władze Gminy, delegacje sto-
warzyszeń, szkół, jednostek 
straży pożarnej, ale też liczna 
grupa mieszkańców uczest-
niczyła we mszy za Ojczyznę, 
odprawionej w szczercowskiej 
świątyni. 

 Podobne nabożeństwo odby-
ło się też i w Chabielicach, a po 
nim złożono biało-czerwone 
wiązanki kwiatów w miejscach 
upamiętniających poległych 
mieszkańców naszej ziemi – 
w Szczercowie, Chabielicach, 
przy leśnej mogile w lesie przy 
Lubcu oraz przy obeliskach pod 
Magdalenowem, postawionych 
tam ku czci polskich żołnierzy.

  Serdecznie dziękujemy za Wa-
szą obecność i udział w Naro-
dowym Święcie Niepodległo-
ści.
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Flaga na maszt!
  Przy ulicy 3 Maja 6 w Szczer-
cowie, tuż przy pomniku upa-
miętniającym mieszkańców na-
szej Gminy, którzy wzięli udział 
w Bitwie Warszawskiej w 1920 
roku, stanął maszt z flagą naro-
dową, sfinansowany w ramach 
projektu „Pod biało-czerwoną” 
pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego.

 Przypomnijmy, Gmina Szczer-
ców brała udział w projekcie 
„Pod biało-czerwoną”, który za-
kładał sfinansowanie z budżetu 
Państwa zakupu masztu oraz 
flagi w każdej z Gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączyli do 
projektu. 

  Gmina Szczerców zakwalifi-
kowała się do finału akcji dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców 

w niezbędne głosowanie – dało 
nam ono czwarte miejsce w 
Województwie łódzkim oraz 
pierwsze w Powiecie bełcha-
towskim.

  Nasza Gmina złożyła wnio-
sek do Wojewody Łódzkiego                  
i otrzymała dofinansowanie              
w wysokości 8 000,00 zł.

Wielkie sprzątanie lasów

Pieczeniem kiełbasek przy ognisku w gościnnej „Wiosce Pilsian” w Ru-
dzisku zakończyła się pierwsza wspólna akcja sprzątania, zorganizowa-
na z inicjatywy Wójta Krzysztofa Kamieniaka i Leszy Szczerców.

 Do walki z zalegającymi w po-
bliskim lesie odpadami ruszyło 
wiele osób w różnym wieku,      
a efektem ich pracy są zebrane 
w ciągu dwóch godzin butel-
ki, złom, zużyte opony, części 

telewizora, a nawet zderzak 
ciężarówki – w sumie było to 
kilkadziesiąt worków śmie-
ci, które nie będą już szpecić 
naszej okolicy. Urząd Gminy 
podstawił specjalny kontener, 

gdzie złożono cały „urobek”, 
został on odebrany przez fir-
mę unieszkodliwiającą odpady.          
Sprzątanie lasu w Rudzisku to 
początek działalności Leszy 
Szczerców i ich współpracy 
z Gminą Szczerców. O kolej-
nych akcjach, do których za-
praszamy już teraz wszystkich 
mieszkańców, będziemy in-
formować z wyprzedzeniem. 
  A za ten pierwszy raz pod szyl-
dem Leszy - Szczerców dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom – 
duże brawa dla Was!
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W październiku odbył się V Jubileuszowy Festiwal Piosenki Polskiej "Moje serce to 
jest muzyk".  Imprezę honorowym patronatem objęli Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak i Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Śpiewamy na cały Powiat
Jury w składzie: Justyna Feli-
siak, Marta Berłowska, Krzysz-
tof Załęczny miało trudne 
zadanie oceny występów 
uczestników i wyłonienia naj-
lepszych wykonawców. Człon-
kowie jury zgodnie podkreślali 
wysoki poziom artystyczny; na 
końcową ocenę miał wpływ nie 
tylko sam występ, ale też wy-
bór utworów.

Wyniki konkursu:
Kat. IV - V:
I miejsce: Lena Sobieraj (Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie)
II miejsce: Filip Kukuczka (Szkoła Podstawowa w Chabielicach)
III miejsce: Lena Błaszczyk (SP im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie)

 Kat. VI - VIII:
I miejsce: Michalina Wojdala (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bełchatowie)
II miejsce: Agata Wawrzyniak (Szkoła Podstawowa w Szczercowie) 
III miejsce: Amelia Mesjasz (Szkoła Podstawowa w Szczercowie) 

 Zespoły:
I miejsce: Maja i Filip Kukuczka (Szkoła Podstawowa w Chabielicach)

Nagroda publiczności:
Zespół wokalny w składzie: Nadia Dratkowicz, Maja Stępień, Olivia Pawelus 
(Szkoła Podstawowa w Osinach)
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Nie o wynik tu chodzi...
Za nami szósta już edycja „Olimpiady w konkurencjach nieolimpijskich”, której bohaterami 
było niemal stu dwudziestu uczestników, reprezentujących Szkoły Podstawowe nr 1 oraz 
nr 8 w Bełchatowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, SP w Szczercowie, ZS-P w Woli 
Wiązowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie oraz Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.

 Uśmiech, współpraca, sym-
patia i chęć pomocy. Takie za-
dania postawili organizatorzy 
przed uczestnikami „Olimpia-
dy w konkurencjach nieolim-
pijskich”. Nikt tu nie odmierzał 
czasu, nie sprawdzał odległo-
ści, nie zapisywał rezultatów. 
Idea była przecież zupełnie 
inna. 

– Uczmy się tolerancji dla ludz-
kich niedoskonałości – mówił 
otwierając olimpiadę Andrzej 
Klimas, prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych „Kuźnia Życzliwo-
ści” ze Szczercowa, organizator 
imprezy. – Tu nie chodzi o wynik, 
a o integrację, wspólną zabawę, 
czy też tworzenie społeczności.

 I rzeczywiście, choć przyzna-
wane punkty i finałowe wyniki 
nie miały najmniejszego zna-
czenia, to emocji nie brako-
wało. Jak zawsze pojawiła się 
muzyczna rozgrzewka, a dla 
każdego z uczestników przygo-
towano pamiątkowe medale

Wzorem lat poprzednich im-
preza odbywała się w go-
ścinnych progach Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych                                  
w Szczercowie, którego za-
równo grono pedagogiczne jak 
i uczniowie brali czynny udział 
w organizacji Olimpiady.

– Zawsze chętnie będziemy was 
tu gościć – witał uczestników 
Wójt Krzysztof Kamieniak. 

 Warto dodać, że organiza-
cję przedsięwzięcia, jako 
zadania publicznego adre-
sowanego do osób niepełno-
sprawnych, wsparł samorząd 
Gminy Szczerców i Powiatu 

Bełchatowskiego – w dekoracji 
„olimpijczyków” wzięli udział 
Starosta Dorota Pędziwiatr, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców Barbara Szczepanik 
oraz Wójt Krzysztof Kamie-
niak.

 Szoda, że kolejna taka impreza 
dopiero za rok!



Tajemnica Narodzenia Pańskiego
„W Dzieciątku złożonym w stajence Bóg ukazuje Swoją 
chwałę – chwałę Miłości, która daje siebie w darze i wy-
zbywa się wszelkiej wielkości, by prowadzić nas Drogą 
Miłości”. 
                                                          Papież Benedykt XVI

   Po stopniach Adwentu zstę-
pujemy w sam środek głębokiej 
i pięknej tajemnicy naszej wia-
ry – tajemnicy Boga i Jego Mi-
łości – Tajemnicy Wcielenia. 

 Gdy w ubogiej stajence zaja-
śniało Światło Świata, opro-
mieniło na zawsze ludzkie ser-
ca nadzieją i sensem istnienia. 

„Słowo stało się Ciałem i za

mieszkało miedzy nami” 
(J1,14). Odtąd nie jesteśmy już 
„wygnańcami Ewy”, lecz braćmi 
Tego, Który wybrał nasz świat, 
aby objawić swoją miłość wo-
bec wszystkich ludzi. 
  Sercem i myślami jesteśmy             
w tych dniach w Betlejem. Je-
steśmy w ubogiej stajence 
wsłuchani w anielskie głosy, ra-
zem z pasterzami pochylamy się 
nad żłóbkiem i oddajemy cześć 

Nowonarodzonemu Zbawcy 
– Mesjaszowi. Z zadziwieniem 
patrzymy na Boską Obecność 
w ciele ludzkim i wiemy, że to 
jest najprawdziwsza Miłość, 
która przekracza wszelkie ba-
riery, by uratować ludzi i wska-
zać im drogę do szczęścia. 

  Oto do świata, w którym brak  
pokoju, który tęskni za poko-
jem, przychodzi Książę Pokoju. 
A kiedy On przychodzi, wszyst-
ko staje się inne – nawet stajnia 
staje się piękniejsza od królew-
skiego pałacu. 

  Kiedy promień Jego Miłości 
przeniknie nasze serca, to jak 
pryzmat oświetli świat róż-
nobarwnym światłem. Kiedy 
On ogrzewa ciepłem swojej 
wszechmocnej i bezbronnej 
miłości – lody pękają, słowa ła-
godnieją, ręce wyciągają się do 
zgody. Kiedy On z nami - któż 
przeciwko nam?

  Niech te piękne dni święto-
wania tajemnicy Narodzenia 
Pańskiego zaowocują prawdzi-
wą komunią z Bogiem i braćmi, 
niech napełnią nasze serca ra-
dością i pokojem, niech pozwo-
lą z nową nadzieją patrzeć na 
dni, które przed nami. 

 Obyśmy wśród przedświątecz-
nego zabiegania nie zapomnie-
li, dla Kogo to wszystko? Kogo 
Urodziny świętujemy? 

 Obyśmy ogrzali małego Jezu-
sa żarem naszych kochających 
serc, do których otworzą się 
drzwi, aby mógł On do nich 
wejść i zamieszkać na zawsze. 

                        ks. Zenon Miksa
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W sobotnie popołudnie, 10 grudnia, jak każe kilkuletnia już tradycja, Wójt Krzysztof 
Kamieniak wraz z Radą Gminy Szczerców zaprosili mieszkańców na Jarmark Bożona-
rodzeniowy, odbywający się pod hasłem: „Rozpalmy wspólnie gminną choinkę”. 
Nazwa wydarzenia nie była przypadkowa - podczas imprezy po raz pierwszy tej zimy 
zaświeciła bowiem świąteczna iluminacja na placu św. Floriana. 

Jarmark, jak tradycja każe!
   Śnieg spóźnił się tylko o jeden 
dzień, nie było niestety białe-
go puchu, za to na stoiskach 
nie brakowało już niczego, na-
wet przysłowiowego „ptasiego 
mleczka”. 

 Świąteczne jadło serwowało 
aż dwanaście Kół Gospodyń 
Wiejskich z naszej Gminy – 
były to KGW Borowa, KGW 
Brzezie, KGW Polowa, KGW 
Szczerców, KGW Załuże, KGW 
Dubie, KGW Podklucze, KGW 
Niwy, KGW Szczercowska 
Wieś, KGW Osiny, KGW Stani-
sławów Pierwszy oraz – po raz 
pierwszy – KGiGW Chabielice, 

a także Stowarzyszenie „Kuź-
nia Życzliwości” ze Szczerco-
wa. 

- Wszystko świeże i przez nas 
przygotowane – zachwalały go-
spodynie, nakładając obficie 
na talerze. – Zachęcamy do czę-
stowania się, to nasze rodzime, 
gminne przysmaki ze świąteczny-
mi akcentami. 

  Były więc tradycyjne pierogi, 
barszcz czerwony, serwowano 
kuszące przystawki, rozmaite 
przekąski i słodkie wypieki. 
Nikt nie odszedł głodny, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

- Już w ubiegłym roku byłem za-
chwycony – wspomina Janusz             
z Dubia. – A dzisiaj? Mistrzostwo 
świata! Wspaniałe wypieki i na-
lewki, od których może zakręcić 
się w głowie. 

 Organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji dla najmłod-
szych, wszystkich chętnych 
zaprosiliśmy także do udziału 
w konkursie na najpiękniejszą 
ozdobę choinkową. 

- To zawsze dostarcza dużo emo-
cji – opowiada Justyna Felsiak, 
Dyrektor GOK w Szczerco-
wie. – Własnoręcznie wykonane 
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bombki przynoszą całe rodziny, 
widać w nich nierzadko spory 
kunszt, świetne pomysły i praw-
dziwie artystyczną wizję. Dla 
zwycięzców są nagrody! 

  To oczywiście nie koniec atrak-
cji – wielkim zainteresowaniem 
cieszył się występ iluzjonisty 
Daniela Jedynaka, wiązankę 
muzycznych tematów świą-
tecznych zagrała orkiestra dęta 
OSP Szczerców oraz kapela 
Chłopaki – Szczercowiaki, któ-
ra tym razem na scenie stawiła 
się wraz z przyjaciółmi.

- Nie wyobrażam sobie grudnia 
bez Jarmarku Bożonarodzenio-
wego w Szczercowie – mówi 
Wójt Krzysztof Kamieniak. –         
I cieszę się, że podobnego zda-
nia są mieszkańcy naszej Gminy. 
Mamy tu przecież nie tylko wspa-
niałą kuchnię czy atrakcje dla 
dzieci, ale i atmosferę prawdzi-
wych Świąt. Ludzie się integrują, 
mają okazję się spotkać i powspo-
minać.

 Dla najmłodszych zorgani-
zowano także warsztaty kre-
atywne "Drzewko marzeń", na 
których wspólnie przygotowa-
no ozdoby zawierające mini list 
z marzeniem, które mogły być 
zawieszone na gminnej cho-
ince. Nie zabrakło wspólnych 
tańców i pląsów w towarzy-
stwie Elfa i św. Mikołaja.

- Niech ta atmosfera zostanie         
z nami jak najdłużej – podsu-
mowuje Barbara Szczepanik, 
Przewodnicząca Rady Gminy. 
– Cieszy zaangażowanie naszych 
Kół i Stowarzyszeń, cieszy też tak 
liczny udział mieszkańców. Po-
woli pora myśleć nad podobną 
imprezą, tym razem na Wielka-
noc.
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 Na deser – jak zawsze, inau-
guracja świątecznej iluminacji, 
która uprzyjemniać nam będzie 
spacery w okresie świątecz-
nym. 
  A wasza ulubiona para renife-
rów jak zwykle stanie się sce-
nografią familijnych, pamiąt-
kowych fotografii. Na naszym 
profilu na portalu Facebook 
znajdziecie obszerną fotorela-
cję z Jarmarku - zapraszamy!
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Koło Gospodyń Wiejskich Załuże Stowarzyszenie "Kuźnia Życzliwości"

Koło Gospodyń Wiejskich Brzezie Koło Gospodyń Wiejskich Szczercowska Wieś

Koło Gospodyń Wiejskich Szczerców Koło Gospodyń Wiejskich Polowa

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Chabielicach Koło Gospodyń Wiejskich Osiny
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Koło Gospodyń Wiejskich Niwy Koło Gospodyń Wiejskich Dubie

Koło Gospodyń Wiejskich Borowa Koło Gospodyń Wiejskich  Stanisławów Pierwszy

Koło Gospodyń Wiejskich Podklucze
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15 października Artur Kamieniak wystartował w Pucharze Polski „PRO Qualifer”, 
gdzie można było zdobyć karty „PRO”. Uzyskanie takiej nagrody było głównym ce-
lem, jaki przed tymi zawodami założył sobie nasz kulturysta. Liczył na sukces, bo star-
tował tam w swojej „koronnej" kategorii, jaką jest kulturystyka klasyczna.

Bruksela zaliczona na „3”
  Niestety, nie wszystko poszło po my-
śli Artura. Organizatorzy połączyli 
dwie kategorie wzrostowe - poniżej 
180 cm i powyżej 180 cm. W tej dru-
giej do tej pory startował mieszka-
niec Gminy Szczerców.  Połączenie 
obu grup przełożyło się na dwa razy 
większą konkurencję - w efekcie 
końcowym do rywalizacji stanęło aż 
czternastu zawodników.

- Uplasowałem się na trzeciej pozycji – 
wspomina Artur Kamieniak. - Z racji 
tego, że kategorie były połączone, do 
zdobycia przeznaczono dwie karty, od-
powiednio za pierwsze i drugie miejsce. 
Ja niestety wylądowałem na trzecim 
stopniu podium, i tym samym karta 
przeleciała mi koło nosa. 

 Kamieniak otrzymał jednak powoła  
nie do kadry narodowej i przepustkę 
na wyjazd na „Mr. Universe”. Znawcy 
tematu wiedzą, że są to zawody na-
wet bardziej prestiżowe niż mistrzo-
stwa świata.
 
- Z reguły są organizowane w Brukse-
li. Zrezygnowałem z tego wyjazdu ze 
względu na koszty i brak motywacji – 
opowiada Artur. - Dla mnie wisienką na 
torcie było w tym czasie zdobycie karty 
„Pro”, a wtedy jeszcze nie wiedziałem, że 
na „Mr. Universe” one też są do zdobycia. 

 Na szczęście kulturysta ma za sobą 
sztab ludzi, którzy są dla niego wspar-
ciem i na których zawsze może pole-
gać. 

- Lidia i Arek Gral za moimi plecami zro-
bili zbiórkę i w trybie natychmiastowym 
kazali mi się zapisać na zawody i buko-
wać bilet na lot – śmieje się Artur. - Ci 
wszyscy ludzie są wspaniali! Jeszcze ni-
gdy nie czułem takiego wiatru w skrzy-
dłach, jak teraz.

 Zbiórka przyniosła efekty, jak zwykle 
pomocną rękę wyciągnęła też Gmina 
Szczerców. Kulturyście z Niw, jedne-

mu z najlepszych w kraju i w Europie, 
nie pozostało nic innego, jak zakasać 
rękawy i „kręcić” formę na „Mr. Uni-
vers”! 
 10 listopada odbyło się spotkanie 
kadry na lotnisku w Modlinie, pod-
czas którego zostały rozdane stroje 
reprezentacji i od tego momentu cała 
grupa trzymała się już razem. 

 Po przylocie do Belgii na lotnisku na 
polską kadrę czekał autobus, który 
przetransportował sportowców do 
hotelu  - tam też odbywały się zawo-
dy. Po zakwaterowaniu, o godzinie 
19.00 reprezentacja Polski przeszła 
obowiązkową weryfikację (czyli przy-
dzielenie zawodników do kategorii). 

- Ogólnie z weryfikacją też było cieka-
wie... – złości się Artur. - Obsuwa była 
na jakieś dwie godziny. Polacy mieli 
wejść na godzinę 17.00, ale niestety 
przed nami nagle znaleźli się Francu-
zi. Dla osób takich jak ja, gdzie robiłem 
wagę pod kategorię,  każda godzina 
opóźnienia to jest walka z sobą i wła-
snym organizmem.

 Kamieniak już tydzień przed wery-
fikacją „robił wagę” i przez siedem 
dni praktycznie jadł tylko mięso i pił 
nawet dziesięć litrów wody dziennie. 
Wszystko po to, by zbić sześć kilogra-
mów i wejść w swoją kategorię. 

- Głodówka do samej weryfikacji – 
wzdycha Artur. 
 Następnego dnia, 11 listopada,                     
w święto tak ważne dla Polaków, Ar-
tur miał zaszczyt nosić orzełka na 
piersi i godnie reprezentować nasz 
kraj. 

- Ogólnie nie miałem nic sobie do za-
rzucenia, wszystko wyszło tak jak so-
bie zaplanowałem, a formę, z jaką by-
łem w Brukseli, uważam za życiową. 

 Ostatecznie, choć praktycznie wszy-
scy uczestnicy i obserwatorzy widzie-
li go na najwyższym stopniu podium, 
Artur Kamieniak zajął trzecie miej-
sce. Na pytanie czego zabrakło nikt 
nie zna odpowiedzi – choć trener 
polskiej kadry próbował to wyjaśniać, 
tam na miejscu. 

- Ale niestety, taka była decyzja osta-
teczna głównego sędziego  – kwituje 
Artur.
 
 Trzecie miejsce w Brukseli to jed-
nak sukces i z taką refleksją żegna-
my 2022 rok, pamiętając, że status 
naszego kulturysty pozostaje nie-
zmienny -  wciąż jest to ,,w pogoni za 
kartą"! Artur nie przeczy, że jeszcze 
popróbuje ją zdobyć – czekają nas 
więc duże emocje w przyszłym roku. 
Gratulujemy i czekamy na więcej!
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GALERIA MALUCHA

Seweryn Ciura, 
ur. 04 05 2022; 

Leon Bocian, 
ur. 13 05 2022; 

Maksymilian Wąsik
ur. 01 07 2022; 

Wojciech Janik
ur. 29 07 2022; 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie zrealizowany został projekt 
pn.: "Gmina Szczerców stawia na zawodowców!"

Zawodowcy są wśród nas!

 W ramach przedsięwzięcia 
19 uczniów Technikum Infor-
matycznego oraz 11 uczniów 
Branżowej Szkoły I Stopnia 
odbyło w wakacje płatne staże 
m.in. w zawodach technik pro-
gramista, technik ekonomista, 
piekarz, kucharz, mechanik. 

 Ponadto, czworo nauczycieli 
oraz 31 uczniów Technikum In-

formatycznego uczestniczyło                         
w kursach typu SketchUp, ka-
dry i płace ZUS Płatnik, a także 
CISCO, dzięki czemu nauczy-
ciele podnieśli swoje kwalifi-
kacje, zaś uczniowie zwiększyli 
swoje szanse na rynku pracy        
i mieli możliwość dodatkowego 
przygotowania do egzaminów 
zawodowych. 
  Co więcej, w ramach projektu 

zakupiony został sprzęt elek-
troniczny oraz oprogramowa-
nie za kwotę 204.557,95 zło-
tych - były to tablety graficzne, 
komputery iMAC, roboty, spe-
cjalistyczne kalkulatory, jak 
również wizualizer. 
  Sprzęty te wzbogaciły pra-
cownie techników architektu-
ry krajobrazu, programistów               
i ekonomistów. 

  Dzięki tym zakupom ucznio-
wie Technikum Informatyczne-
go w Szczercowie będą praco-
wać na nowoczesnym sprzęcie, 
co w rezultacie doprowadzi do 
efektywnego przygotowania 
do pracy zawodowej.

 Projekt trwał 6 miesięcy i był 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regional-
nego Programu Opreacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020.



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

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 Planowania Przestrzenne-
go, 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,
Referat Gospodarki Komunalnej:
tel. 44 631 80/59 wew. 142/146.

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  

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.


