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Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego

Narodzenia, przepełnionych życzliwością

i pokojem oraz wszelkiej pomyślności i

radości w życiu prywatnym i zawodowym

w Nowym 2015 Roku wszystkim

Mieszkańcom Gminy Szczerców składają
Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak
wraz z Radą Gminy Szczerców

Wybraliśmy przedstawicieli do samorządu

W Gminie Szczerców zmiany na stanowisku wójta i radnych gminnych

Nowo wybrany Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak i Rada Gminy Szczerców. Od lewej pierwszy rząd: Jan Wlazłowski,
Bohdan Materac, Dorota Włodarczyk, Krzysztof Kamieniak, Zbigniew Szcześniak, , Karol Kucharski, Monika Wyszatycka, Zenon Pietrzyk,
drugi rząd: Zdzisław Śnieg, Teresa Pabiś, Barbara Szczepanik, Andrzej Kaźmierczak, Stanisław Wiedeński, Krzysztof Drzazga, Wojciech
Pacholak, Izabela Brożyna.

Ciąg dalszy na str. 4
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Radni uchwalili
Ostatnia sesja Rady Gminy Szczerców
VI kadencji obyła się 4 listopada br.
Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczerców na 2014r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na
lata 2014-2022.
Zatwierdzili również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 20142020 i Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Podczas sesji uchwalono także nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców.
Radni podjęli decyzje dotyczące wysokości stawek podatków ( rolnego, od
nieruchomości, od środków transportu), jakie będą obowiązywać w naszej
gminie w 2015r. Szczegółowe omówienie stawek poszczególnych grup podatków prezentujemy poniżej:

Podatek rolny
Stawka podatku rolnego ustalana jest w oparciu o średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy, ogłaszaną przez Prezesa GUS w odrębnym komunikacie. Na
rok podatkowy 2015 wynosi ona 61,37 zł za 1 dt. Rada Gminy Szczerców
obniżyła cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy Szczerców do kwoty 20,00 zł za 1 dt., tym samym
utrzymano wysokość stawki podatku rolnego na poziomie z lat wcześniejszych.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatków od nieruchomości na 2015 r. uchwalone przez
Radę Gminy Szczerców są nieco wyższe od obowiązujących w bieżącym
roku i wynosić będą:

3. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, handlowej lub wytwórczej w
zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1
m² powierzchni użytkowej:

13,20

7,69
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- od 1 m² powierzchni użytkowej:
5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej:

4,40

6.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m² powierzchni użytkowej:

2,22

Od gruntów
1. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1
m² powierzchni:

0,90

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni:

4,58

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m² powierzchni:

0,14

Od budowli 2% ich wartości
Przedmiot opłaty

Wysokość
rocznej stawki podatku od
nieruchomości w 2015 r.

Od budynków lub ich części:
1.mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej:

0,29

2.związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub
wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub
wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1 m² powierzchni użytkowej:

23,13

Rada Gminy Szczerców zdecydowała, że od
podatku od nieruchomości zwolnione będą:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem
działalności służącej do celów ochrony przeciwpożarowej;
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków;
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem
działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r.Nr 13, poz. 123 z późn .zm.).

Podatek od środków transportu
Stawki rocznych podatków od środków transportu nie uległy zmianie
i zostały utrzymane na poziomie z 2014 r.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców
Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi
30 listopada w II turze wyborów samorządowych. Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola zmian
i nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby obowiązki Wójta
Gminy Szczerców wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Zobowiązuję się pracować najlepiej jak potrafię,
by spełnić Państwa oczekiwania, zawsze mając
na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i gminy, pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się to stanowisko. Składam gorące
podziękowania wszystkim, którzy pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej. Chciałbym szczególnie serdecznie
podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz
dobrą wolę, która to przywiodła ich do urn wyborczych i skłoniła do

TĘCZOWY ŚWIAT
w Kuźni Życzliwości

Od maja br. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie realizuje cykl warsztatów dla osób
niepełnosprawnych pod hasłem „Tęczowy Świat”, które współfinansowane są ze środków udzielonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego
uchwałą nr 33/14 z dnia 21 stycznia 2014 roku.
Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w ramach realizacji projektu
osoby niepełnosprawne wraz ze swymi opiekunami uczestniczyły w różnorodnych przedsięwzięciach.
6 października 2014r. odbyły się warsztaty artystyczne pod hasłem
„POCZUĆ, ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ”, podczas których jego uczestnicy
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oddania głosu właśnie na mnie. Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na mojego kontrkandydata, a którzy poprzez swój udział
w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości.
Jestem przekonany, że wybrani przez Państwa radni również postarają się
nie zawieść Państwa oczekiwań. To nasi przedstawiciele, którym leży na
sercu dobro naszej Gminy i jej mieszkańców. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do wszystkich radnych gminy Szczerców i pana Przewodniczącego o kredyt zaufania dla mojej osoby. Wierzę, że wspólnie uda nam się
poprowadzić naszą małą ojczyznę w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że
będzie możliwy między nami dialog, a wszelkie uchwały będziemy podejmować wspólnie dla dobra mieszkańców naszej gminy ponad partyjnymi
i prywatnymi interesami. Liczę na to, że najważniejszy dla nas będzie interes społeczny i rozwój naszej gminy.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

mogli „dotknąć” sztuki w trzech postaciach: sztuki plastycznej, muzyki
i tańca. W pierwszej części zajęć prowadzonej przez p. Anię Kruk przy
użyciu różnorodnych mas plastycznych poszukiwano odpowiedzi na
pytanie – Czy muzyka może opowiadać?
Następnie zaprezentowane zostały różnorodne instrumenty muzyczne.
Ogromną atrakcją dla uczestników była możliwość gry na wybranym
instrumencie – oczywiście pod czujnym okiem p. Michała Brzozowskiego.
W świat tańca zabrała nas p. Kasia Michalak, która wykorzystując elementy muzykoterapii udowodniła wszystkim uczestnikom, że tańcem
może bawić się każdy bez względu na wiek, czy charakter niepełnosprawności. Wspólnie odbyliśmy taneczną podróż, podczas której popis swoich umiejętności tańca orientalnego przedstawiła Beatka Jasak.
Za swój występ tancerka zebrała długie i gromkie brawa.
14 października 2014r. w ramach bloku tematycznego „PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE” zorganizowany został wyjazd do kina w Bełchatowie.
W zależności od predyspozycji i upodobań, uczestnicy mieli do wyboru
film animowany o nieszkodliwych stworzonkach, które noszą kartonowe pudła pt. „Pudłaki” lub film „Bogowie” opowiadający o początkach

kariery słynnego kardiochirurga Zbigniewa Religi.
27 października 2014r. miały miejsce warsztaty, podczas których z różnorodnych, kolorowych elementów powstawała niesamowita biżuteria.
Korale, naszyjniki, wisiorki, czy bransoletki – wszystko co zostało stworzone było piękne, niepowtarzalne i zgodne z gustem oraz upodobania-

4

Informator Szczercowski

Nr 12 (114) grudzień 2014 r.

18 października br. członkowie Stowarzyszenia Emerytów,
Rencistów i Osób Pełnoletnich w Szczercowie obchodzili swoje święto.
Najserdeczniejsze życzenia seniorom złożyli: w imieniu Zarządu Stowarzyszenia p. Wanda Michałowska oraz zaproszeni Goście: Wójt Gminy
Szczerców Grzegorz Kmita i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie p. Łucja Majchrzak. Wieczór upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Były śpiewy, tańce i konkursy… oczywiście z nagrodami, a całości dopełniła lamka szampana i smaczne jedzenie. Szkoda
tylko, że takie przyjemne chwile tak szybko mijają.
Zarząd Stowarzyszenia

Ciąg dalszy ze str. 1

mi twórców. Dalsza części spotkania odbyła się pod hasłem COŚ Z NICZEGO – czyli warsztaty z recyklingu, podczas których z tekturowych
rolek (po papierze toaletowym) powstały bardzo efektowne opakowania
do biżuterii.
6 listopada 2014r. odbyły się warsztaty artystyczne pod hasłem „ZACZAROWANY MARZEŃ ŚWIAT”, podczas których w zależności od
upodobań lub też predyspozycji można było:
- z koralików „wyczarować” kolorowe prasowanki,
- używając farb witrażowych przygotować kolorowe ozdoby,
- z kolorowych elementów stworzyć mozaiki,
-wykorzystując przygotowane szablony oraz prasowaną bibułę wykonać
kolorowe witraże przedstawiające kwiat lub motyla.
14 listopada 2014r. zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego do
Łodzi. Podczas spektaklu „AJ WAJ! CZYLI HISTORIE Z CYNAMONEM” jego widzowie zostali przeniesieni w świat kultury żydowskiej
pełnej wysmakowanego humoru i pięknej, niepowtarzalnej muzyki.
25 listopada 2014r. w ramach realizacji bloku tematycznego „CZAR
TRADYCJI – MOC OBRZĘDÓW” odbyły się Andrzejki, podczas których kultywowano własną tradycję obowiązującą od początku istnienia
stowarzyszenia, czyli… po raz kolejny w wieczór andrzejkowy smacznym tortem świętowano urodziny wszystkich bez względu na to kiedy
faktycznie je obchodzą - w styczniu, w maju, czy w listopadzie. Doskonałą zabawę tego wieczoru zapewnił zespół muzyczny Logarytm w składzie Piotr Sopala, Szymon Przybył, Konrad Klimas.
5 grudnia 2014r. realizując blok tematyczny „NIM ZABŁYŚNIE
GWIAZDKA”, przeprowadzono mikołajkowe warsztaty artystyczne,
podczas których wykorzystując mało znaną technikę rękodzielniczą wykonano z wiórków drewna osikowego niepowtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe - choinki.
					
M.Mateusiak

„Dzień Seniora”

16 listopada br. odbyły się wybory samorządowe, mieszkańcy naszej
gminy wybierali wójta oraz radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Przypomnijmy, w tegorocznych wyborach na wójta wystartowało aż czterech kandydatów: Krzysztof Kamieniak, Grzegorz Kmita, Andrzej Labryszewski i Krzysztof Pluskota. W pierwszej turze wyborów 16 listopada
żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia przynajmniej połowy głosujących. W dogrywce w dniu 30 listopada br. zmierzyli się Grzegorz Kmita i
Krzysztof Kamieniak. Wyborcy ostatecznie zdecydowali, że Wójtem Gminy
Szczerców w kadencji 2014-2018 będzie Krzysztof Kamieniak, który zwyciężył przewagą 145 głosów zdobywając poparcie 2204 osób.
W wyborach do Rady Gminy Szczerców po raz pierwszy głosowanie odbyło się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Do piętnastoosobowej
Rady Gminy Szczerców, zdobywając największą liczbę głosów w swoich
okręgach, wybrani zostali:

Numer i granice okręgu

Imię
i nazwisko
radnego

Nazwa
komitetu

Liczba
oddanych głosów na
radnego

Okręg nr 1- Zbyszek, Firlej,
Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Rudzisko, Marcelów

Andrzej
Kaźmierczak

KWW
Grzegorza
Kmity

148

Okręg Nr 2 - Szczercowska
Wieś, Kolonia Szczercowska,
Grudna, Zagadki

Stanisław
Wiedeński

KWW
Grzegorza
Kmity

88

Okręg Nr 3 - Dubie, Polowa, Kościuszki (przy szosie),
Dzbanki

Jan Wlazłowski

KWW Jana
Wlazłowskiego

155

Okręg Nr 4 - Borowa, Krzyżówki, Kościuszki (pod lasem),
Brzezie, Kozłówki, Bednarze

Zdzisław
Śnieg

KWW
Zdzisława
Śniega

78

Okręg Nr 5 - Szczerców: ul.
Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta, ul. Jana
Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława
Reymonta, ul. Szkolna, ul.
Cypriana Kamila Norwida, ul.
Krótka, ul. Wąska, ul. Gabriela
Narutowicza

Karol Kucharski

KWW
Grzegorza
Kmity

92

Okręg Nr 6 - Szczerców: ul.
J. Piłsudskiego (posesje: nr
parzyste: od nr 58 - do nr 140 i
nr nieparzyste: od nr 25 - do nr
131), ul. Zachodnia, ul. Łaska
(posesje: od nr 1 do nr 3), ul.
Praga (posesje: nr parzyste: od
nr 50 - do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul.
Leśna

Barbara
Szczepanik

KWW
Szczerców
Nasza
Gmina

97
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Okręg nr 7 - Szczerców: ul.
Częstochowska (posesje: nr
parzyste: od nr 12 - do nr 50 i
nr nieparzyste od nr 27 - do nr
63), ul. Kącik, ul. Wschodnia,
ul. Słoneczna, ul. Mokra, ul.
Piaskowa, ul. Południowa, ul.
Praga (posesje: nr parzyste od
nr 2 - do nr 48 i nr nieparzyste
od nr 1 - do nr 31)

Teresa
Pabiś

KWW
Gminy
Szczerców

153

Okręg nr 8- Szczerców: ul.
Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste:
od nr 4 - do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1 - do nr 25), ul. Św.
Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M.
Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul.
Poniatowskiego, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od
nr 2 - do nr 56 i nr nieparzyste:
od nr 1 - do nr 23)

Wojciech
Pacholak

KWW
Szczerców
Nasza
Gmina

118

Okręg nr 9 - Szczerców: ul.
Monika
Piotrkowska, ul. Cmentarna, ul. Wyszatycka
Mickiewicza (posesje: nr 48 i od
nr 50 do nr 99), ul. Północna,
ul. Kwiatowa

KWW
Szczerców
Nasza
Gmina

90

Okręg nr 10- Szczerców: ul.
Kilińskiego, ul. Głowackiego,
ul. Mickiewicza (posesje: od nr
1 do nr 47 i nr 49), ul. Polski
Sierpień, ul. 11 Listopada, ul.
Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa,
ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa, ul.
Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul.
Łaska (posesje: od nr 4 do nr 31)

Krzysztof
Drzazga

KWW
Gminy
Szczerców

87

Okręg nr 11 - Podklucze,
Załuże

Dorota
Włodarczyk

KWW
Gminy
Szczerców

105

Okręg nr 12- Niwy, Trakt
Puszczański, Józefina, Lubośnia,
Podżar, Szubienice, Żabczanka

Izabela
Brożyna

KWW
Grzegorza
Kmity

115

Okręg nr 13- Stanisławów
Pierwszy, Leśniaki, Stanisławów
Drugi

Bohdan
Materac

KWW
Grzegorza
Kmity

214

Okręg nr 14 - Osiny, Osiny Kolonia, Janówka, Tatar, Puszcza

Zenon
Pietrzyk

KWW
Grzegorza
Kmity

181

Okręg nr 15 - Chabielice, Chabielice Kolonia, Kieruzele

Zbigniew
Szcześniak

KWW
Grzegorza
Kmity

198
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Kurs na… angielski!
Filmy, gry edukacyjne, foto-lekcje
i interaktywne ćwiczenia po angielsku czekają
na dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Szczercowie. W miesiącu grudniu 2014
roku rusza tu bezpłatny, e-learningowy kurs
FunEnglish.pl.
Kurs FunEnglish.pl jako pierwszy w Polsce
otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Od 2011 roku jest bezpłatnie udo
stępniany bibliotekom publicznym w ramach projektu „FunEnglish w bibliotece”, prowadzonego przez firmę Funmedia we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w Szczercowie dołączyła do czwartej edycji tego przedsięwzięcia, dzięki czemu posiada bezpłatny
dostęp do kursu e-learningowego FunEnglish.pl do końca października
2015 roku.
Kurs FunEnglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Łączy naukę z zabawą, co pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności językowe.
Dzieci mogą korzystać z niego samodzielnie - potrzebny jest tylko komputer
z dostępem do Internetu. Wystarczy, że będą uczyły się dwa razy w tygodniu
przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy zobaczyć pierwsze efekty
nauki.
Bliższych informacji na temat kursu FunEnglish.pl można uzyskać w siedzibie biblioteki (ul. Mickiewicza 39a).
Daniela Wieczorek

Ma 110-lat i wciąż zachwyca…
Gromkie 200 lat odśpiewała publiczność muzykom szczercowskiej orkiestry dętej na zakończenie koncertu jubileuszowego z okazji
110-lecia istnienia. 22 listopada w kościele parafialnym w Szczercowie
już po raz VII odbył się Wieczór Muzyczny, w trakcie którego Orkiestra
Dęta OSP obchodziła 110 urodziny.

W wyborach do Rady Powiatu w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym gminy: Szczerców, Rusiec, Kluki, Kleszczów do obsadzenia było 5
mandatów, otrzymali je: Ryszard Ciągło (KW PO RP), Konrad Koc (KW PiS),
Krzysztof Gajda (KWW Ziemia Bełchatowska), Renata Skalska (KWW Plus)
oraz Krzysztof Kamieniak (KW PiS), którego po wygranej w drugiej turze
wyborów na wójta gminy Szczerców zastąpił Adam Baryła (KW PiS).
Natomiast w wyborach do sejmiku wojewódzkiego w okręgu nr 4, w skład
którego wchodzi powiat bełchatowski, mandaty otrzymali: Marek Mazur
(KW PSL), Stanisław Witaszczyk (KW PSL), Mariusz Rusiecki (KW PiS),Witold Witczak (PiS), Piotr Grabowski (PiS),Włodzimierz Kula (KW PO).
Rada Gminy Szczerców kadencji 2014-2018 po raz pierwszy obradowała
28 listopada br.
Podczas inauguracyjnej sesji radni złożyli ślubowanie. W tajnym głosowaniu wybrano także Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcę. Przewodniczącym Rady Gminy Szczerców został debiutujący w roli radnegoZbigniew Szcześniak. Na stanowisko Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy
Szczerców radni desygnowali Karola Kucharskiego.
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Podczas Wieczoru Muzycznego orkiestra zaprezentowała specjalny jubileuszowy repertuar. Koncert urodzinowy Orkiestry Dętej OSP Szczerców
był wyjątkowy pod każdym względem. Znalazły się w nim obok tradycyjnych kompozycji nawiązujących do historii orkiestry, utwory premierowe,
przygotowane przez szczercowskich orkiestrantów specjalnie na tę okazję.
W partiach wokalnych zaprezentowali się Paulina Kałużna i Marcin Pawlikowski, można było też usłyszeć partie solowe na trąbce, saksofonie,
akordeonie i klarnecie w wykonaniu: Łukasza Gosławskiego, Michała Brzozowskiego, Klaudii Domańskiej, Damiana Dudkiewicza i Przemysława Kozubowicza.

Podczas koncertu można było obejrzeć film przedstawiający historię orkiestry oraz prezentację pamiątkowych fotografii. Z okazji jubileuszu 110-lecia
Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie wydał również specjalny folder
promujący jubilatkę. Także sami orkiestranci postanowili podziękować
wszystkim osobom, które wspierają i wspierały działalność orkiestry. Pamiątkowymi statuetkami wyróżnieni zostali: Grzegorz Kmita, Justyna Felisiak, Jerzy Frydrychowski, Marianna Domańska, Jadwiga Rezler, ks. Jarosław Kłys, ks. Grzegorz Jędraszek, Ryszard Kotyla, Małgorzata Bil, Grzegorz
Kozubowicz, Andrzej Jędraszek i Jan Klarecki.

Brawurowy występ szczercowskich muzyków obfitował w wiele niespodzianek! Były oczywiście też życzenia i nagrody! Muzycy szczercowskiej
orkiestry zostali wyróżnieni odznaczeniami strażackimi oraz odznakami
przyznawanymi przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. Orkiestra OSP
Szczerców otrzymała złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Medal Honorowy
im. Bolesława Chomicza. Kapelmistrz Tomasz Kozubowicz nagrodzony został Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Srebrną Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Brązowymi Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr odznaczeni zostali Beata Belica, Mariusz
Domański, Michał Jaworek, Karolina Kozieł, Przemysław Kozubowicz, Monika Kucharska, Remigiusz Niewiadomski, Adam Pęciak. Srebrne Odznaki
wręczono Dariuszowi Domańskiemu, Łukaszowi Gosławskiemu i Krzysztofowi Gosławskiemu, a Złote Michałowi Brzozowskiemu i Zbigniewowi
Rezlerowi. Złote Odznaki Honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
z Wieńcem Laurowym otrzymali Jan Kowalski i Jan Różycki.

W tym miejscu należy dodać, że podczas uroczystości swoją premierę
miał także przepiękny album fotograficzny autorstwa p. Jana Klareckiego,
przedstawiający dzieje szczercowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Orkiestry Dętej. Pierwszy egzemplarz tego niezwykłego wydawnictwa trafił
w ręce kapelmistrza Tomasza Kozubowicza.
Na zakończenie VII Wieczoru Muzycznego wystąpili goście specjalni - zespół jazzu tradycyjnego Happy Old Boys z Łodzi.
GOK
Orkiestra Dęta OSP Szczerców oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie składają serdeczne podziękowania Ks. Proboszczowi Jarosławowi
Kłysowi za wielkie serce, wyrozumiałość i cierpliwość oraz bezinteresowną
pomoc w organizacji Wieczoru Muzycznego i koncertu jubileuszowego.
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Ważne telefony w Gminie Szczerców
Posterunek Policji w Szczercowie ..............(44) 631 80 07/609 963 090
Straż Gminna ...................................................(44) 631 32 00/663 963 090
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie .......................(44) 631 80 08
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach.........................(44) 631 83 96
Urząd Gminy w Szczercowie..................................................(44) 631 80 59
GOPS..............................................................................................(44) 631 40 00
SPZOZ w Szczercowie..............................................................(44) 631 80 20
ZGK................................................................................................(44) 631 84 77
Biblioteka.......................................................................................(44) 631 80 15
GOK w Szczercowie..................................................................(44) 631 86 96
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych...............................(44) 631 80 93
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ................. (44) 631 80 44
Publiczne Gimnazjum w Szczercowie ...............................(44) 631 85 13
Szkoła Podstawowa w Szczercowie ....................................(44) 631 80 63
Szkoła Podstawowa w Chabielicach ...................................(44) 631 83 16
Szkoła Podstawowa w Osinach..............................................(44) 631 83 93
Szkoła Podstawowa w Lubcu..................................................(44) 631 82 24

REKLAMA

Proponujemy ubezpieczenia:
− Dla rodziny: kompleksowe ubezpieczenie w ramach pakietów Bezpieczna Rodzina,
Bezpieczny Dom w Budowie
− Dla kierowcy: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AUTOCASCO, NNW
kierowcy i pasażerów, pomocy w podróży Assistance, AutoSzyby, Zielona Karta
− Dla rolnika: obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym,
kompleksowe ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym w pakiecie Bezpieczna
Zagroda, ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (AGROCASCO), ubezpieczenie
upraw i zwierząt, w tym z dopłatami z budżetu państwa
− Dla szkół: kompleksowe i wszechstronne ubezpieczenie dla uczniów, studentów oraz
personelu placówek oświatowych w ramach pakietu Bezpieczna Szkoła
− Dla Gmin: pełne zabezpieczenie majątku wspólnego Gminy w ramach pakietu
Bezpieczna Gmina

Pełen zakres ubezpieczeń dostępny na naszej stronie internetowej: www.tuw.pl

Chcąc zaspokoić Państwa oczekiwania, chętnie przygotujemy indywidualną
ofertę ubezpieczenia, która spełni potrzeby każdego klienta.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest partnerem w ogólnopolskim
programie Karta Dużej Rodziny
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam krowę - 8 lat, mleczna
tel:605831321

Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość”
Na stulecie wybuchu I wojny światowej
Zamordowanie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie przez serbskich
spiskowców arcyksięcia Ferdynanda (następcy tronu austro – węgierskiego)
i jego małżonki, dało Austro – Węgrom powód do wywołania wojny. Sojusznika poparły Niemcy, uważając, że są najlepiej przygotowane do konfliktu
zbrojnego, a żadne z ówczesnych mocarstw nie broniło pokoju. Niemcy liczyły na korzystny rozwój sytuacji w Europie, mając nadzieję, że zaskoczona
Rosja i Francja nie podejmą działań wojennych, a Anglia zachowa w tej sytuacji neutralność. Tak się jednak nie stało. Rosja zareagowała błyskawicznie
i 29,VII,1914r. ogłosiła mobilizację części swych wojsk. Niemcy wystosowały do Rosji ultimatum z żądaniem wstrzymania mobilizacji. Kiedy Rosja je
odrzuciła 1,VIII,1914r., Niemcy wypowiedziały Rosji wojnę (i tę datę uważa
się za początek I wojny światowej), a 3,VIII, Francji. 2,VIII, Niemcy zażądały od Belgii zgody na przejście swych wojsk. Wkroczenie wojsk niemieckich na teren neutralnej Belgii spowodowało włączenie się do wojny Anglii.
Wypowiedziała ona wojnę Niemcom 4,VIII, Wreszcie 6,VIII, Austro-Węgry
wypowiedziały wojnę Rosji.
Niezwykle istotnym momentem dla losów wojny i sprawy polskiej okazał
się rok 1915. Na froncie wschodnim przewaga należała najpierw do Rosji,
a później przeszła w ręce państw centralnych. Zdobyły one w lecie 1915 r.
większość ziem Królestwa Polskiego i podzieliły je na dwie strefy okupacyjne: austriacką na południu i niemiecką na północy.
Wojna toczyła się na polskim terytorium także przy pomocy zmobilizowanych w 1914 r. do wszystkich trzech armii zaborczych półtora miliona
Polaków. Konsekwencją tego była bratobójcza walka; Polacy którzy walczyli w niemieckich i austriackich wojskach stanęli naprzeciw bijącym się po
stronie rosyjskiej. Rezultatem I wojny światowej był upadek czterech wielkich imperiów: Austro-Węgier, Niemiec, Rosji, Turcji. Umożliwiło to niektórym narodom w Europie Środkowowschodniej uzyskanie politycznej samodzielności. Poza nami, w wyniku kończącego I wojnę światową traktatu
wersalskiego z 1919 r. wolność uzyskały: Austria, Czechosłowacja, Estonia,
Finlandia, Jugosławia (do 1929r. jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców), Litwa, Łotwa, Węgry.
P.S. Na cmentarzu wojennym we wsi Szubienice spoczywają w odrębnych
kwaterach polegli w latach 1914 - 1915 żołnierze austro – węgierscy, rosyjscy i niemieccy.
Jerzy Frydrychowski - Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość

Wszelkich informacji udzieli agent ubezpieczeniowy:
Marek Kucharski, Szczerców ul. Piłsudskiego 37
tel: (44) 631-81-94, 501-431-152 e-mail: marekkucharski9@gmail.com

UBEZPIECZAJMY SIĘ U SIEBIE !
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku wszystkim klientom życzy TUW

Wieści Gminne
• Jak co roku w okresie świątecznym, w Chabielicach można będzie podzi-

wiać niezwykłą iluminację bożonarodzeniową. Jak zapowiada autor najpiękniej przystrojonej posesji w gminie Szczerców-p. Czesław Pabich-dekoracje z
kilku tysięcy barwnych światełek oglądać będzie można już od poniedziałku
22 grudnia, aż do 6 stycznia. Pan Czesław zdradził, że pojawi się tradycyjna
szopka, znana już z poprzednich lat, ale i całkiem nowe elementy… Zapraszamy na świąteczny spacer do Chabielic!

Świąteczny nastrój z GOK
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W Gminnym Ośrodku Kultury świąteczna atmosfera zapanowała już 4 grudnia. Dzieci uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach zorganizowanych w skansenie Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,

gdzie pod czujnym okiem instruktorów uczyły się robić świąteczne aniołki
z sizalu. Kolejnym punktem wycieczki była lekcja etnografii w Muzeum
Archeologicznym i Etnograficznym, podczas której młodzi słuchacze poznali tradycje i obyczaje panujące w czasie Adwentu i Bożego Narodzenia
na dawnej polskiej wsi oraz zwiedzili wystawę etnograficzną pt.: „Szare jak
ziemia, barwne jak pamięć”, poświęconą kulturze wsi okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Kolejne atrakcje czekały małych mieszkańców gminy już dwa dni później
- 6 grudnia, kiedy to do Szczercowa zawitał Teatr Króla z Łodzi z przedstawieniem profilaktycznym pt: „Czy to Ty, czy może Ja?”. Młoda publiczność
z zapartym tchem oglądała przygodę Sebastiana i Jagody w starej leśniczówce, jednak najbardziej oczekiwaną atrakcją tego poranka było śpiewanie kolędy z Elfem i wizyta gościa specjalnego – św. Mikołaja. Po krótkiej
rozmowie i upewnieniu się, że wszyscy byli bardzo grzeczni, każdy maluch
otrzymał słodki batonik i uścisk dłoni Mikołaja. Na koniec spotkania wszyscy chętni mieli możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć ze Świętym.
GOK

ZSP w Szczercowie
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

Projekt: „Akademia umiejętności”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Realizator projektu:
Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców

Miejsce realizacji projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szczercowie
ul. Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców

Gmina Szczerców podpisała umowę na realizację projektu pt.
„Akademia umiejętności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w okresie od 01 września 2014 r. do 29 czerwca 2015 r. Jego uczestnikami są uczniowie Szkoły (65 osób) i nauczyciele (21 osób).
Cel główny projektu to wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Cele
szczegółowe zakładają podniesienie kompetencji kluczowych, doskonalenie
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umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i poruszania się na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia u
uczniów, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych u nauczycieli.
W ramach projektu przewidziano realizację pięciu zadań. W czterech z nich
uczestniczą uczniowie, w jednym z kolei – nauczyciele. Oferta szkoleniowa
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli jest niezwykle ciekawa: szkolenia
z ICT (Webmaster, Grafika komputerowa oraz zajęcia z języka angielskiego
i matematyki), doradztwo psychologiczno – pedagogiczno – zawodowe, w
tym m.in. warsztaty przedsiębiorczości i trening umiejętności społecznych,
kursy: prawa jazdy i rysunku odręcznego, staże u pracodawców. Uczestnicy
otrzymują podręczniki, materiały szkoleniowe, artykuły piśmiennicze, poczęstunki lub posiłki. Nowoczesny i skuteczny sposób prowadzenia zajęć i
kursów zapewniony zostanie przez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.
Uzupełnieniem oferty są wycieczki edukacyjne dla uczniów: do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, Fabryki Dell w Łodzi, WUP w Łodzi oraz
Arboretum w Rogowie.

Jest hala sportowa!
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie spełniło się
wielkie marzenie uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszej gminy. Już od
dwóch miesięcy pracujemy i uczymy się w nowej hali sportowej. Obiekt jest
podzielony na części sportową i dydaktyczną. Znajdują się tam również
pomieszczenia administracyjne oraz zaplecza techniczne. Część sportowa
hali to kompleks składający się z boiska z trybunami, siłowni z salką fitness,
sauny z pokojem wypoczynkowym, szatni, magazynów sportowych oraz
pomieszczeń dla trenerów. Boisko główne ma wymiary 20 x 40 m, można
je podzielić kotarami na trzy niezależne sektory, na których mogą odbywać
się jednocześnie różne zajęcia. Hala ma wysokość 11 metrów i jest bardzo
dobrze doświetlona, częściowo przeszklony sufit i ściany boczne wpuszczają
dostatecznie dużo światła, by w ciągu dnia można było pracować bez potrzeby używania sztucznego oświetlenia. Trybuny usytuowane są częściowo
na pierwszym piętrze na galerii, gdzie znajduje się 284 stałych miejsc dla
widzów oraz bufet. Pozostała część widowni usytuowana jest na parterze tuż
przy boisku- tu mamy częściowo wysuwane trybuny. Łącznie na hali znajduje się 528 miejsc siedzących. Przy wejściach na salę znajdują się szatnie
dla dziewcząt i chłopców a także obszerny hol z zachęcającymi do odpoczynku wygodnymi nowoczesnymi fotelami. Trzeba dodać, że hala zaprojektowana jest nowocześnie i funkcjonalnie. Wzrok przyciągają ciekawe połączenia kolorystyczne, wiodącymi kolorami są: głęboka czerwień i chłodny
błękit, które się wzajemnie równoważą- doskonała mieszanka dla sportowców. Pełnowymiarowe boiska, zdalnie sterowane kosze do piłki koszykowej i kotary, bardzo dobre nagłośnienie muzyczne to prawdziwy magnez
przyciągający młodzież, która chętnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
oraz pozalekcyjnych – SKS. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego: pani S. Łuźniak- zajęcia fitness i taneczne, panowie K. Belica-gry
sportowe z dziewczętami, P. Sadziński – gry sportowe z chłopcami. Na hali
odbyły się już dwie uroczystości przygotowane przez naszych nauczycieli i
uczniów. Pierwsza uroczystość dotyczyła Święta Niepodległości, druga- to
ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Poza zajęciami szkolnymi z hali korzystają siatkarskie i piłkarskie kluby
sportowe z terenu naszej gminy. Organizowane są również turnieje i mecze
dla młodzieży i dorosłych.
Kompleks dydaktyczny składa się z nowoczesnych sal informatycznych, przestronnej sali chemicznej, pomieszczeń dla doradcy zawodowego i psychologa. Do klas prowadzi duży korytarz z widokiem na salę
gimnastyczną, łączący obie części szkoły.
Trzeba przyznać, że obiekt sportowy wraz z nowymi klasami zapierają dech w piersiach i stanowi chlubę nie tylko dla naszej szkoły, ale
również naszej gminy. Najbardziej cenna jest jednak radość uczniów, którzy
mają zamiar bić rekordy i osiągać sukcesy.
S. Łuźniak

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
IM. CZESŁAWA MIŁOSZA
Dnia 20 listopada 2014 r. w naszej szkole został przeprowadzony VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Czesława Miłosza.
Wzięło w nim udział 18 uczniów z 8 gimnazjów i liceów powiatu bełcha-
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towskiego oraz gmin sąsiadujących ze Szczercowem. Młodzież recytowała
utwory naszego patrona - Czesława Miłosza. Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, modulacja, tempo mówienia oraz ogólne wrażenie
artystyczne. Poziom konkursowych zmagań był naprawdę wysoki. Wiersze
były różnorodne i ciekawie zaprezentowane. Jury po burzliwej debacie wyłoniło następujących laureatów:
w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Karolina Barasińska ( uczennica PG w Szczercowie)
II miejsce- Nikola Tiupa ( uczennica PG nr 2 w Bełchatowie)
III miejsce- Dominika Rogalewicz ( uczennica PG w Chociwiu)
III miejsce – Ewelina Pluta ( uczennica PG w Rząśni)
wyróżnienie - Julia Matynia ( uczennica PG w Ruścu)
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce- Nikola Tkacz ( uczennica I LO w Bełchatowie)
II miejsce – Julia Wąsek ( uczennica II LO w Bełchatowie)
III miejsce – Maria Wróblewska (uczennica ZSP nr 4 w Bełchatowie)
wyróżnienie – Maria Małecka ( uczennica II LO w Bełchatowie)
Nagrody oraz dyplomy wręczyła uczniom p. Dyrektor Łucja Majchrzak.
Podziękowania za ciężką pracę otrzymały organizatorki konkursu oraz jury.
Na zakończenie zrobiono wszystkim uczestnikom pamiątkowe zdjęcie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
M. Sieradzka

Próbne matury – odsłona pierwsza….
Uczniowie klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartej
technikum informatycznego mieli okazję zmierzyć się w dniach: 25- 28 XI
z zadaniami maturalnymi z języka ojczystego, matematyki, języków obcych
i przedmiotów wybranych.
Ta próba jest szczególnie ważna dla trzecioklasistów, bowiem będą oni zdawać w maju egzaminy, wg tzw. nowej podstawy programowej. Forma zadań
z wszystkich przedmiotów znacznie różni się od dotychczasowej. Najwięcej zmian będzie dotyczyć języka polskiego. Dość powiedzieć, że tzw. klucz
przestanie dominować przy ocenie wypracowania. Mamy nadzieję, że przełoży się to na jakość i wyższą punktację w pracach uczniowskich.
Młodzież różnie oceniała arkusze i poziom swoich możliwości. Dominowała opinia, że jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby uzupełnić wiedzę, ćwiczyć umiejętności. Niektórzy zamierzają przysiąść do książek….
po świętach.
Tymczasem już 15 grudnia 2014 uczniowie piszą drugą maturę, organizowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nietrudno domyślić się, jakie życzenia będzie miała młodzież na nadchodzący nowy rok- aby dobre
wyniki z tej próbnej matury stanowiły zapowiedź jeszcze lepszych- w maju.
Tego należy szczerze życzyć naszym zdolnym i pracowitym uczniom.
Wszystkie arkusze maturalne można znaleźć na naszych stronach internetowych. Warto zmierzyć się z zadaniami, poćwiczyć umysł. Przypomnę, iż
min. 30%- stanowi o pozytywnym wyniku. Zatem- powodzenia!
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duży udział młodzieży w konkursie.

W rywalizacji zwyciężyły osoby z najmniejszą ilością błędów.
W kategorii gimnazjów były to:
Maciej Wilk z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni- I miejsce
Oliwia Więcławska z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Bełchatowie- II miejsce
Ewelina Pluta z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni- III miejsce
Jędrzej Kośka z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Bełchatowie- wyróżnienie
Daria Góralska z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Bełchatowie- wyróżnienie
Spośród uczniów naszej szkoły zwyciężyli:
Karolina Ludwiczak (III b)- I miejsce
Norbert Bednarski (II TI)- II miejsce
Arkadiusz Wieczorek (III TI)- III miejsce
Martyna Beśka (II a)- wyróżnienie
Kasia Rzepecka (I a)- wyróżnienie
								
			
K. Kamińska

WYCIECZKA DO NIK W WARSZAWIE I NIE
TYLKO…

Karolina Kamińska

Stypendium Premiera
5 grudnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane
są najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Swoją obecnością
zaszczycili nas m.in. pani wojewoda Jolanta Chełmińska, wiceprezydent
Łodzi reprezentujący panią Hannę Zdanowską oraz kuratorzy oświaty. Na
gali pojawiły się również dwie uczennice naszej szkoły-Katarzyna Borucka
(kl.2TE) oraz Karolina Ludwiczak (kl. IIIB). Uczennice ciężko pracowały
przez cały rok szkolny, aby osiągnąć swój sukces i dzięki temu znalazły się
w czołówce prymusów województwa łódzkiego.
Dziewczynom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy, by nie straciły
zapału i energii do dalszej nauki, a otrzymane stypendium było nagrodą
i motywacją jednocześnie.

„Dyktando o Pióro Dyrektora ZSP w Szczercowie”
Już po raz siódmy uczniowie gimnazjów i naszej szkoły uczestniczyli w listopadowych zawodach ortograficznych- „Dyktando o Pióro
Dyrektora ZSP w Szczercowie”. W czasach, kiedy zdecydowanie mniejszą
wagę przywiązuje się do poprawności i staranności językowej, cieszy tak

Dnia 25.11.2014r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. Młodzież zwiedziła
gmach Izby, obejrzała wystawę o NIK, zasiadała w Sali konferencyjnej imienia pana Waldemara Pańko, byłego Prezesa NIK, gdzie wysłuchała wykładu
o historii Izby, głównych obszarach działania oraz jej roli w funkcjonowaniu
państwa. Przewodnikiem wycieczki była pani Jolanta Kruszewska - Główny Specjalista Biura Organizacyjnego NIK. Młodzież dowiedziała się m.in.,
kto i w jakim czasie sprawował funkcję prezesa Izby, jakie są dodatkowe
zadania sprawowane przez NIK np. zapewnienie poprawy warunków życia
obywateli oraz skuteczności systemu edukacyjnego, zachowanie dziedzictwa narodowego. Na zakończenie prezentacji uczniowie sprawdzili zdobytą
wiedzę uczestnicząc w konkursie wiedzy o NIK i zdobyli nagrody. Fotorelacja z wizyty w NIK do obejrzenia pod adresem:
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https://www.facebook.com/NIKgovPL/photos/pb.253909367978788.
-2207520000.1417066035./253920647977660?type=1&theater
Dodatkowym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum
Fryderyka Chopina, którego misją jest kultywowanie pamięci wielkiego
Kompozytora oraz udostępnienie wiedzy na temat jego życia i twórczości
szerokiemu gronu odbiorców.
Muzeum gromadzi i przekazuje najwyższej jakości wiedzę oraz doświadczenia artystyczne, których indywidualny wybór zależały od zwiedzającego. Innowacyjna forma zwiedzania oparta jest na interakcji z publicznością
i natychmiastowej reakcji na indywidualne potrzeby zwiedzających.
Uczniowie sami mogli dowolnie zorganizować czas swojej wycieczki po
muzeum i skorzystać z wielu prezentacji multimedialnych, które dotyczyły
życia kompozytora. Była to jedna z niezapomnianych podróży w tamten
odległy czas…
A. Kucharska

Nasi tenisiści !

W dniu 9 XII 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie odbyły
się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym.
Naszą szkołę reprezentowali Artur Kubiak - IV TI oraz Kamil Wawszczak
III B. Rozgrywki były prowadzone systemem „brazylijskim”, czyli dopiero 2
porażki eliminowały drużynę z zawodów. A oto wyniki jakie osiągnęli nasi
uczniowie:
1. ZSP Szczerców - I LO Bełchatów 3-0
2. ZSP Szczerców - ZSP nr. 3 Bełchatów 0-3
3. ZSP Szczerców - ZSP nr. 4 Bełchatów 3-0
4. ZSP Szczerców - ZSP Zelów 3-0
5. ZSP Szczerców - ZSP Kleszczów 3 - 2.
W piątym swoim meczu Kamil i Artur spotkali się z rówieśnikami z ZSP
Kleszczów. Mecz ten miał wyłonić szkołę, która zajmie II miejsce w zawodach i będzie reprezentować powiat bełchatowski na zawodach rejonowych.
Po bardzo emocjonującym meczu wygrała drużyna ZSP Szczerców!!!
Gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach rejonowych.
Piotr Sadziński
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nikiem prasłowiański gród, w którym można było zobaczyć, jak żyli nasi
przodkowie. Zwiedziliśmy bezcenny zabytek kultury prasłowiańskiej (łużyckiej) skansen w Biskupinie imitujący osadę sprzed 3,5 tys. lat oraz Muzeum Archeologiczne. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w lekcji, podczas
której poznaliśmy tajniki lepienia różnych przedmiotów z gliny. Ulepione
naczynia mogliśmy zabrać na pamiątkę do domu. Podczas tego wyjazdu na
moment przenieśliśmy się do czasów prehistorycznych. Na szczęście wkrótce wróciliśmy do teraźniejszości.
Zdobyte wiadomości możemy wykorzystać przede wszystkim na lekcjach j.
polskiego, historii, sztuki i religii. Była to także ciekawa forma aktywnego
wypoczynku, gdzie mogliśmy rozwinąć poczucie odpowiedzialności, samodyscypliny i samokontroli.
Uczestnicy wycieczki - uczniowie klas I

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Dnia 9 października br. grupa młodzieży Publicznego Gimnazjum wraz z nauczycielkami: p. A. Dobrowolską, p. K. Bartosik i p. E.
Kucharską udała się na Jasną Górę, aby wziąć udział w XIV Pielgrzymce
Rodziny Szkół Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą z udziałem ok. 500 pocztów sztandarowych szkół noszących imię św. papieża Jana Pawła II. Było ponad 20
tys. osób ze szkół całej Polski. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa:
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Pielgrzymce towarzyszyły relikwie Jana
Pawła II, które peregrynują po parafiach, na których terenie znajdują się
szkoły noszące imię Papieża. Msza św. była sprawowana pod przewodnictwem Abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, który
przypomniał: „…dobrze, że znajdujemy się dziś na Jasnej Górze, bo przecież patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce jest Matka Boża Jasnogórska. Wasze szkoły, które dumnie noszą imię Jana Pawła II, mają dziś szczególny powód do radości. To spotkanie jest także waszym podziękowaniem
kierowanym do Boga za kanonizację waszego Papieża z Polski. Wy stworzyliście mu żywy pomnik, bardzo wiele takich pomników, którymi są osoby,
ich piękne idee, przekonania, formowane w tych szkołach umysły, serca i
sumienia”.
Podczas Mszy św. Abp poświęcił sztandar Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II.
Na zakończenie Eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz
list do Ojca Świętego Franciszka.
Iwona Fijałkowska-Kaczmarska

GWIEZDNE NIEBO
Dnia 21 listopada uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum
imienia Jana Pawła II uczestniczyli w wycieczce do Chorzowa zorganizowanej przez Panią Małgorzatę Koper. Celem wyprawy było wzięcie udziału w
zajęciach dydaktycznych pt. „Cztery pory roku”, odbywających się pod kopułą planetarium. Tematyka zajęć wszystkim przypadła do gustu, a gwieździste niebo robiło ogromne wrażenie. Następnie uczniowie mogli zobaczyć
największą w Polsce lunetę. Każdy miał też szansę sprawdzić, ile sam ważyłby na Księżycu lub innej planecie. Po przerwie drugoklasiści zwiedzili
stację klimatologiczną i mieli okazję posłuchać opowieści przewodnika na
jej temat. Podekscytowani wrażeniami, o godz. 18 wrócili do domu.

Gimnazjum
Podróże historyczno - kulturowe w czasie
i przestrzeni
Dnia 29 listopada 2014 roku o godzinie 6.00 grupa 54 uczniów
z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Szczercowie wyruszyła na
jednodniową wycieczkę „Szlakiem Piastowskim”, zorganizowaną przez Panią Jolantę Modlińską przy współudziale wychowawców klas pierwszych.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Gniezna, najstarszej stolicy
Polski. Czekała na nas lekcja muzealna dotycząca tworzenia Państwa Polskiego. Mieliśmy możliwość zobaczyć także Katedrę Gnieźnieńską oraz Stare Miasto. Pełni wrażeń pojechaliśmy do Biskupina, by zwiedzić z przewod-

Emilka Olczak uczennica klasy IIB
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do społeczności szkolnej. W uroczystości tej wzięło udział pięć klas pierwszych: Ia, Ib, Ic, Id, Ie.

Świąteczna pomoc!
Dnia 2 grudnia 2014r. Członkowie Szkolnego Koła PCK wraz
z opiekunami p. Małgorzatą Herczyńską i p. Elżbietą Kucharską zorganizowali wyjazd do kina dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
Pieniądze pochodziły m.in. z klasowych zbiórek, od Samorządu Uczniowskiego oraz z kiermaszu słodkości i kartek świątecznych.
Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do KFC, a następnie na bajkę do kina Helios. Na koniec dzieci zostały obdarowane paczkami od Świętego Mikołaja.
Wszystkim wspierającym tę akcję SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Liczymy
na Waszą pomoc podczas następnych akcji!
					
Jacek Borawski

Warsztaty integracyjne i profilaktyczne dla
młodzieży!
We wrześniu i październiku uczniowie gimnazjum uczestniczyli
w warsztatach integracyjnych i profilaktycznych, prowadzonych przez Panią
Marzenę i Pana Rafała Rzempałę z Centrum Edukacji i Socjoterapii LOGOS
w Bełchatowie.
Uczniowie klas I uczestniczyli w 5-godzinnych warsztatach integracyjnych,
które miały na celu kształtowanie umiejętności współpracy w klasie szkolnej, integrację z grupą rówieśniczą, a także kształtowanie postawy wyrozumiałości i szacunku dla drugiego człowieka - jego odrębności, wyglądu,
pochodzenia społecznego, choroby, upodobań.
Natomiast młodzież klas II i III uczestniczyła w 6-godzinnych zajęciach
profilaktycznych poświęconych problematyce dotyczącej uzależnień oraz
problematyce agresji i przemocy rówieśniczej. Celem warsztatów było zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez kształtowanie postawy odpowiedzialności i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Zadaniem zajęć było także sprowokowanie uczniów do refleksji nad przyczynami
sięgania po środki psychoaktywne i alkohol, przedstawienie konsekwencji
ich zażywania oraz zapoznanie z systemem pomocy osobie uzależnionej.
Młodzież poznała prawdę o narkotykach, dopalaczach i innych środkach
odurzających. Mity na ten temat zostały obalone. Uczniowie dowiedzieli się
także jak odmawiać wzięcia narkotyku, jak umiejętnie przeciwstawić się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia i gdzie szukać pomocy w sytuacji
zagrożenia.
Warsztaty poświęcone agresji i przemocy miały za zadanie ukazanie młodzieży różnic między zachowaniami agresywnymi a przemocą, kształtowanie umiejętności społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie
z przykrymi emocjami, ukazanie konsekwencji przemocy dla ofiary, sprawcy oraz jej świadków.
Agnieszka Tądel – pedagog szkolny

SP w Szczercowie
A ja sosnę przerosnę
…to akcja w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie. Organizatorem akcji był Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, a głównym
jej celem wzrost świadomości środowiskowej oraz uświadomienie najmłodszym dzieciom znaczenia obecności drzew w naszym środowisku. W akcji
brali udział uczniowie z klas zerowych i pierwszych. Ich zadaniem było zasadzenie drzewa na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz opieka nad nim.
Wszyscy uczestnicy wywiązali się ze swojego zadania, co zostało potwierdzone zdjęciem z nowo zasadzonym drzewkiem. Wszystkim uczestnikom
akcji bardzo dziękujemy.

Akt ślubowania, a następnie pasowanie na ucznia poprzedziły występy
uczniów klas II, podczas których ujawniło się wiele talentów. Pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami również przygotowali na ten dzień
część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed
licznie zgromadzoną publicznością. Występy nagrodzone zostały gromkimi
brawami. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna uroczystości, podczas której uczniowie klas I złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie
Pani Wicedyrektor pasowała każde dziecko z klasy I na ucznia poprzez symboliczne dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Ukoronowaniem aktu
pasowania było wręczenie uczniom dyplomów. Pani Wicedyrektor złożyła
życzenia wszystkim uczniom klas I oraz podziękowała wychowawcom i organizatorom uroczystości. Na zakończenie uczniowie rozeszli się klasami
do swoich sal, w których wychowawcy rozdali pamiątkowe książki, a rodzice przygotowali poczęstunek.
A.Tomala

Festiwal Twórczości Ekologicznej Dzieci 2014r.
W dniu 05.11.2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczercowie uczestniczyli w przeglądzie przedstawień w ramach „Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci 2014”.
Uczniowie w składzie: Ola Peczka, Patrycja Pęciak, Artur Król, Jakub Opaliński, Dominiak Pęciak, Oliwia Pacholczyk, Ola Świtoń, Patrycja Kucharska, Dawid Ociński zaprezentowali przedstawienie pt: ”Metamorfozy”.
Spektakl w sposób humorystyczny przedstawił problem globalnego zanieczyszczenia i bezmyślności ludzi. Oskarżony – Tomasz Rot, jeden z bohaterów na koniec rozprawy sądowej przyznał, że rozumie swój błąd i obiecał, iż
dla swojej planety zrobi wszystko. W etapie muzycznym szkołę reprezentowała Zosia Sztuk. Solistka zaśpiewała piosenkę pt:” Ekologia”.

Anna Sobala

AKT PASOWANIA NA UCZNIA
Dnia 29 października 2014 roku odbyło się ślubowanie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. W tym szczególnym dniu uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci

Cd. od str. 14
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Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak
uroczyście zaprzysiężony
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”] - tymi słowami
w obecności wszystkich zgromadzanych Krzysztof Kamieniak
złożył ślubowanie obejmując po raz pierwszy urząd wójta.

9 grudnia 2014 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy
Szczerców, podczas której został zaprzysiężony nowy wójt
gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak. Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji jakim było zaprzysiężenie. W imieniu Gminnej Komisji
Wyborczej w Szczercowie, Przewodnicząca Renata Olczak
odczytała zaświadczenie o wyborze a następnie wręczyła je
Wójtowi Elektowi, składając tym samym gratulacje.

Wójt Elekt w obecności radnych, sołtysów, dyrektorów szkół
i jednostek oraz licznie przybyłych mieszkańców uroczyście
ślubował: [„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności

Po tej ceremonii Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak
podziękował za tak wysoki mandat zaufania, który otrzymał
od mieszkańców w wyborach samorządowych, deklarując
jednocześnie owocną pracę na rzecz dobra mieszkańców
i gminy.
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Sto lat OSP Szczerców w fotograficznym skrócie
Aż 113 fotografii dokumentujących historię działalności szczercowskiej jednostki OSP zawiera album, który swoją premierę miał pod koniec listopada. Autor publikacji - Pan Jan Klarecki po raz pierwszy miał okazję zaprezentować mieszkańcom
Szczercowa „Fotokronikę OSP Szczerców” podczas koncertu z okazji 110-lecia orkiestry, który odbył się w dniu 22 listopada br.
Wydany
przez
Urząd Gminy oraz jednostkę OSP Szczerców album zawiera fotografie z lat
1916-2012 dokumentujące
dzieje szczercowskich strażaków ochotników. Autor
przez lata pełnił funkcję
kronikarza jednostki. Zbierał zdjęcia, opisywał najważniejsze wydarzenia, w
których brali udział strażacy
i muzycy ze szczercowskiej
orkiestry. Jako zapalony fotograf-amator, sam często
stawał po drugiej stronie
obiektywu starając się zatrzymać w kadrze najważniejsze
momenty z życia nie tylko jednostki OSP, ale i mieszkańców Szczercowa.
Jak wspomina p. Jan we wstępie do fotokroniki „…Pełniąc funkcję kronikarza naszej jednostki, dysponuję fotografiami dokumentującymi historię
OSP w Szczercowie. Któregoś dnia, przeglądając je, uświadomiłem sobie, że
ja znam z imienia i nazwiska osoby uwiecznione na większości zdjęć. Czy
będą to też wiedziały następne pokolenia? Zapewne nie, bo czas i pamięć są
ulotne, a tych, którzy pamiętają uwiecznione na fotografiach wydarzenia i
osoby, z każdym rokiem jest mniej.”

Tych zdjęć nazbierało się kilkaset, najstarsze pochodzą najprawdopodobniej z 1916 i 1922 r., niestety dziś nikt już nie pamięta ani wydarzeń,
podczas których zostały zrobione, ani też osób, które na nich występują.
W 2010 r. p. Jan Klarecki rozpoczął swoją niecodzienną misję, pukając
od drzwi do drzwi, odwiedzając najstarszych mieszkańców Szczercowa,
strażaków seniorów, dzieci i wnuki druhów strażaków. Przez niemal dwa
lata, po setkach rozmów i spotkań, udało się w większości zidentyfikować osoby występujące na zdjęciach! Niemal wszystkie fotografie zostały
wyposażone w metryczki opisujące uroczystość, podczas której zostały
zrobione, datę wydarzenia oraz imiona i nazwiska osób uwiecznionych
na nich. Jak wspomina p. Jan, najdłużej, bo aż 6 tygodni trwało rozpoznanie osób na fotografii z 1948 r. przedstawiającej straż i orkiestrę dętą.
Zagadkę udało się rozwiązać przede wszystkim dzięki ś.p. dh Marianowi
Juśkiewiczowi. W pierwotnym zamyśle tradycyjny album ze zdjęciami
i ich opisami miał być ciekawym dodatkiem do kroniki OSP Szczerców.
W 2012 r. propozycję wydania albumu w wersji książkowej złożył wójt
gminy Szczerców p. Grzegorz Kmita, zachwycony niezwykłym dziełem p.
Jana, które można było podziwiać podczas dorocznego walnego zebrania
jednostki. Przez kolejne dwa lata trwały prace nad ostatecznym opracowaniem albumu i przygotowaniem jego wersji książkowej. Zdjęcia wraz z
opisami zostały wzbogacone o krótką historię jednostki, wspomnienia p.
Leokadii Łuźniak i atrakcyjną szatę graficzną. Dzięki przychylności władz
samorządowych - wójta gminy i Rady Gminy Szczerców, album został
wydany w nakładzie 500 egzemplarzy. Jeszcze w tym roku trafi on do rąk
strażaków – ochotników ze Szczercowa oraz ich rodzin.
J.Felisiak
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Cd. od str. 11
Wycieczka do Fabryki Bombek
Dnia 07.11.2014 dzieci klas 0 z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szczercowie uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Bombek „SzkłoDekor” w Piotrkowie Trybunalskim. Celem wycieczki było poznanie
procesu wytwarzania i ozdabiania bombek choinkowych. Wszyscy uczestnicy wycieczki w tej małej piotrkowskiej fabryce przeżyli niezapomniane
chwile. Z wielkim zainteresowaniem obserwowali wydmuchiwanie, posrebrzanie, „kąpiel”, suszenie, malowanie i pakowanie ozdób choinkowych.
Największą atrakcją dla dzieci było samodzielne udekorowanie własnej
bombki. Po pobycie w fabryce bombek dzieci odwiedziły salę zabaw, po
czym pełne wrażeń, wróciły do szkoły.
Anna Sobala
Monika Szmańda
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Kaja Siwiaszczyk: „Jestem tu”
Julia Domańska: „Jagódki”
Małgosia Ławniczek (3l.): „Jagódki”
Aleksandra Ocińska: „Zuzia”
Kategoria II - dzieci 6letnie
1 miejsce: Kinga Barasińska z piosenką „Listopadowa piosenka”
2 miejsce: Jessica Zduńska z piosenką „Mucha”
3 miejsce: Sebastian Boras z piosenką „Zuzia”
Nagrody pocieszenia:
Julia Spoliniak: „Zuzia”
Igor Jędraszek: „Smerfy”

„Mamo, Tato! Baw się z nami jesiennymi darami”
Jesień to wyjątkowo piękna pora roku. Jesienne skarby, zarówno
te z parku, lasu, jak i ogrodu dają nieograniczone możliwości naszej wyobraźni i mnóstwo fajnej zabawy z dziećmi. „Mamo, Tato! Baw się z nami
jesiennymi darami” – pod takim hasłem odbył się jesienny plastyczny konkurs dla dzieci i rodziców, jaki został ogłoszony w klasie integracyjnej 0c,
w Szkole Podstawowej w Szczercowie. Otrzymaliśmy 10 pomysłowych i ciekawych prac, których wykonanie sprawiło dzieciom dużo radości. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem, za co otrzymali wyróżnienia. Wyróżnieni to: Julia Domańska,
Piotr Drygowski, Kacper Gorzelak, Elwira Jagielska, Julia Kostrzewa, Kasia
Lechowska, Sebastian Pogoda, Krzysztof Sabat, Kinga Ucińska i Wiktor
Woźniak. Wszystkie osoby zostały nagrodzone, a prace stały się dekoracją
naszej klasy. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za
udział i duże zaangażowanie w naszym konkursie. 31.10. 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

Celem konkursu było propagowanie śpiewania piosenek wśród dzieci
i kształtowanie umiejętności samoprezentacji. Jury oceniało wybór odpowiedniej, dopasowanej do tematyki konkursu piosenki, czystość i poprawność wykonania, aranżację i choreografię, interpretację utworu, a także
ogólne wrażenie artystyczne.
Wykonawcom bardzo serdecznie gratulujemy występu i życzymy dalszych
artystycznych sukcesów.
Martyna Majcherek

NASZE SUKCESY
Dzwonek na drugie śniadanie już zadzwonił

M. Wawrzyniak i E. Leśniewska

Konkurs Piosenki Dziecięcej
Dnia 26.11.2014 w ZSP w Szczercowie odbył konkurs piosenki
dziecięcej, którego organizatorami były: P. Emilia Leśniewska, P. Martyna
Majcherek, P. Renata Pęciak, P. Małgorzata Wawrzyniak. Komisja oceniająca, w której skład wchodziła P. Anna Kociuga, P. Katarzyna Wojtaszewska
i P. Martyna Majcherek wyłoniła laureatów konkursu, wśród których są:
Kategoria I - dzieci 5letnie ( w tym jedno dziecko 3letnie)
1 miejsce: Elwira Jagielska z piosenką „Dżungla”
2 miejsce: Ewa Buś z piosenką „Mama i Tata”
3 miejsce: Lucjan Gródzyński z piosenką „Kundel Bury”
Nagrody pocieszenia:
Joanna Jędraszek: „Biedronka nie ma ogonka”
Rita Jędraszek: „ Zostań moja przyjaciółką”
Staś Jędraszek: „Puszek Okruszek”

Finał akcji „Po pierwsze drugie śniadanie”. W dniu 07.11 2014r.
uczniowie klas 0 – III otrzymali pojemnik na drugie śniadanie od „Kubusia”. Śniadaniówki to nagroda za udział w ogólnopolskim konkursie promocyjnym pt: „Dzwonek na drugie śniadanie” w ramach akcji „Po pierwsze drugie śniadanie”. W gronie szkół promujących zdrowy styl życia nie
mogło zabraknąć i naszej szkoły. W dniu 15 września na budynku szkoły
zawisł wielkogabarytowy plakat z manifestem „Drugie śniadanie nie bawi
się w chowanego”. Transparent przypomniał uczniom, że drugie śniadanie jest bardzo ważne, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
mózgu. Łącznie 413 uczniów Szkoły Podstawowej otrzymało pojemniczki
w kształcie truskawki. Nagrody wprowadziły dzieci w radosny nastrój. Sami
uczniowie obiecali nosić do szkoły drugie śniadanie.
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Szkoła Podstawowa laureatem konkursu pn.
”Utworzenie ogródków dydaktycznych przy
szkołach i przedszkolach 2014r.”

Decyzją WFOŚiGW w Łodzi Szkoła Podstawowa w Szczercowie otrzymała dotację na utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona
pracownia”. Konkurs skierowany był do przedszkoli i szkół podstawowych.
Celem konkursu pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach
i przedszkolach 2014r.” było dokonanie wyboru wsparcia finansowego
w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi, najlepszych projektów
polegających na zagospodarowaniu terenów przedszkolnych/szkolnych w
celu utworzenia ogródków na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej
i przyrodniczej. Wartość całkowita projektu to: 46 701.00, kwota dotacji: 35
000.00.

Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci 2014r.
II miejsce dla SP Szczerców w konkursie
W dniu 13 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla
laureatów Konkursu „Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci 2014r”. Konkurs przeznaczony był dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
działających na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Komisja Festiwalu oceniła dobór repertuaru, dobór i estetykę stroju, ogólny wyraz artystyczny oraz
wartości ekologiczne i wychowawcze przedstawienia. Szkoła Podstawowa
w Szczercowie uplasowała się na miejscu II. Nagroda w postaci mikro wieży
DVD trafiła do placówki. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dla szkoły została również przyznana nagroda w postaci przenośnego odtwarzacza CD za
udział w akcji „A ja sosnę przerosnę”.
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to znaczy brzmią prorocze słowa: „wiara czyni cuda!” (o czym szerzej poniżej).

Śpiewa jak z nut!
Uczennica pierwszej klasy, Maja Mielczarek, wyśpiewała II
miejsce oraz wartościowe nagrody rzeczowe w XV Regionalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. Z liczną konkurencją młoda wokalistka poradziła sobie śpiewająco. A następnie podczas
koncertu laureatów (w Dzień Niepodległości) wystąpiła w Sali teatralnej
bełchatowskich „Gigantów mocy” przed licznie zgromadzoną publicznością. Dziewczynka zaśpiewała prosto z serca- wszak „z młodej piersi się
wyrwało”- i tym samym rozgrzała serca widowni piosenką „Płynie Wisła,
płynie”. To takie proste! Gorące brawa sprawiły, że mała gwiazda jeszcze
mocniej błyszczała na scenie.

SP w Lubcu
Każdy święty chodzi uśmiechnięty …”
Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie proboszcza Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie ks. Tomasza Owczarka, by
uświetnić uroczyste wprowadzenie Relikwii Świętego Jana Pawła II do
świątyni w Lubcu. Dzięki uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chabielicach, pani Katarzyny Kucharskiej, a także zaangażowaniu
nauczycieli pani Marzeny Korczyk oraz pana Krzysztofa Gosławskiego,
w uroczystości gościnnie wzięli udział (naprawdę śpiewająco) uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Chabielicach, za co jeszcze raz z całego serca
dziękujemy! Wszyscy bez wyjątku zostaliśmy gorąco przyjęci przez wiernych (od razu raźniej i cieplej robi się na sercu) i teraz wierzymy, że mamy
wyjątkowe, a mianowicie „cudownie” brzmiące głosy. Aż w uszach dzwoni

I choć tak naprawdę nasza solistka z racji wieku dopiero „raczkuje” w muzycznym jakże magicznym świecie, to jednak my już teraz wróżymy jej świetlaną przyszłość wśród zawodowych artystów. Jak wiemy „najtrudniejszy pierwszy krok”, więc z niecierpliwością czekamy na kolejny rok.
Pamiętajmy jednak- cierpliwość to klucz do sukcesu. Tymczasem drzwi do
kariery są już szeroko otwarte. Na zakończenie jeszcze raz gratulujemy i
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mocno trzymamy kciuki oraz życzymy dalszych sukcesów artystycznych,
a także szerokiej „drogi do gwiazd”.

„Jesteśmy Polką I Polakiem… dziewczynką fajną
i chłopakiem!”
Uczniowie (z) naszej szkoły i to w każdym wieku śpiewająco,
wzruszająco i przekonywująco w słowach i pieśniach opowiedzieli historię
(XX wieku) polskiej drogi do wolności. Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji Święta Niepodległości (pod kierunkiem
p. Dagmary Magoń) poruszył każdego do głębi i sięgnął do samej duszy
człowieka- wolnej od tych historycznych wydarzeń. Uduchowieni i natchnieni uczestniczyliśmy (ponownie) w gminnych uroczystościach patriotycznych w lesie w okolicach Lubca, gdzie złożyliśmy symboliczną wiązankę
kwiatów i dziękczynnych słów.

Gramy w zielone i wygrywamy!
Jak co roku nasza szkoła chętnie i równie(ż) aktywnie (co widać
po końcowych wynikach) bierze udział w powiatowych konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Nie
inaczej było i w tym roku- I miejsce w konkursie „Moja gmina, miejscowość jest czysta” oraz III miejsce w akcji zbiórki makulatury (dodatkowa
kategoria).
Dzięki aktywności społeczności szkolnej oraz lokalnej nie tylko dokładnie
posprzątaliśmy bliską nam okolice, ale także sprzątnęliśmy z dość bliska, a
dokładniej sprzed nosa konkurencji atrakcyjne i cenne nagrody rzeczowe
(tj. przenośny komputer i cyfrowy aparat fotograficzny). A jednak „mamy
nosa” (cokolwiek to znaczy)! Koniec końców była to dla nas bezcenna „zielona” lekcja, bo w końcu w sprawach ochrony środowiska nie można być
zielonym. I ciągle powtarzamy chyba do skutku: „Ekologia to dobra sprawa, dla nas to także dobra zabawa”, przy czym- trzeba szczerze przyznać,
a może wyznać- jesteśmy wyjątkowo skuteczni. Nie pozostaje nam nic
innego, jak tylko zwyczajnie powtórzyć ten sukces. A zatem czas zakasać
rękawy i zacierać ręce… zazwyczaj pełne „roboty”.

się organizacji zbiórki słodyczy dla dzieci z najuboższych rodzin. Kierując
się hasłem „Serce na gwiazdkę” przygotowali ulotki informacyjne i rozpowszechnili ideę akcji wśród mieszkańców. Mamy nadzieję, że zebrane
i przekazane dzieciom słodycze, wprowadzą je w świąteczny nastrój i osłodzą im ten magiczny czas. A uczniowie szkoły wraz z opiekunem koła
planują już kolejną akcję pomocy w grudniu. Zamierzają zaangażować się
w zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin. Cieszy fakt, że
młodzi ludzie odczuwają potrzebę pomocy innym i – choć stanowią niezbyt liczną szkolną grupę – chętnie podejmują bezinteresowne i szlachetne
działania.
Joanna Owczarek-Bednarska
Wszystkim czytelnikom Informatora oraz
mieszkańcom Gminy Szczerców z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy dużo spokoju, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
By te święta przyniosły Państwu szczęście i ukojenie, aby były pełne ciepła
i miłości przeżyte w zgodzie ze światem i z sobą samym.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Lubcu.

SP w Osinach
Obchody Święta Niepodległości w szkole…
W dniu 7 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia upamiętniająca 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie czwartej i piątej klasy w udekorowanej flagami i okolicznościową dekoracją sali gimnastycznej zaprezentowali program artystyczny, który
obejrzeli ich młodsi koledzy i koleżanki, nauczyciele oraz przedstawiciele
rodziców.

„A ja sosnę przerosnę…”
…to kolejna już ekologiczna akcja Starostwa Powiatowego w
Bełchatowie mająca na celu uświadomienie dzieciom korzyści z obecności
drzew w naszym środowisku. Chyba celowo, bo wszak świadomość wzrasta (a bynajmniej powinna) z wiekiem. Pierwszoklasiści z naszej szkoły
tradycyjnie pokazali klasę (oczywiście pierwszą) i z pomocą rodziców,
dziadków i innych opiekunów (nawiasem mówiąc każda para rąk okazała
się być wyjątkowo pomocna) dokonali przy pomocy tradycyjnych narzędzi
ogrodniczych i pracy nie tylko własnych rąk nasadzenia sadzonek wierzby
Hacuro Nishiki. To wyjątkowe wydarzenie każdy z uczestników bez wyjątku uwiecznił na pamiątkowych zdjęciach. A nasza szkoła na pamiątkę
uczestnictwa zyskała cenny sprzęt elektroniczny iście na miarę XXI wieku
czyli magnetofon z wejściem USB. Jednocześnie, co dla nas ważne, bezcenne wspomnienia pozostaną na długo w naszej pamięci.
Sylwia Pawełoszek

Lubimy i chcemy pomagać!
Inicjatywa stworzenia szkolnego koła CARITAS działającego
pod patronatem Archidiecezji Łódzkiej okazała się świetnym pomysłem,
przyjętym przez uczniów z entuzjazmem. W listopadzie chętnie podjęli

Pierwsza część programu w przystępny sposób ukazywała najważniejsze fakty historyczne od czasów rozbiorów, poprzez organizowane
przez Polaków powstania narodowowyzwoleńcze, udział w walkach na
frontach I wojny światowej do czasów odzyskania upragnionej niepodległo-
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ści po 123 latach niewoli. Jej uzupełnieniem był interesujący układ choreograficzny do piosenki „11 listopada”, prezentacja multimedialna oraz pieśni
wykonane przez szkolny chórek.
Drugą część występu stanowiła inscenizacja, której akcja rozgrywała się w mieszkaniu przeciętnej polskiej rodziny w Warszawie 1918 r..
Uczniowie przebrani w stroje tego okresu wcielili się w role poszczególnych
członków ówczesnej wielopokoleniowej rodziny, by przybliżyć widzom atmosferę pierwszych dni wolności, tematykę rodzinnych rozmów, ale także
pokazać codzienne problemy, z jakimi Polacy musieli się w tym czasie zmierzyć.
Podsumowanie występu stanowiły wskazówki, jak być patriotą we współczesnych czasach.

…i w kościele parafialnym w Chabielicach
W dniu 11 listopada patriotyczne obchody Święta Niepodległości w naszej
parafii rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona przez księdza
proboszcza Stanisława Haładaja w kościele w Chabielicach. Wzięły w niej
udział delegacje Urzędu Gminy w Szczercowie, jednostek ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy, przedstawiciele kombatantów, stowarzyszeń, a także harcerze, nauczyciele, uczniowie obu szkół podstawowych oraz
mieszkańcy parafii.
Uroczystość zakończyła się przemarszem pod pomnik, gdzie poszczególne
delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

5 grudnia wszystkie młodsze dzieci w naszej szkole odwiedził
Mikołaj. Z wielkim przejęciem, a często i z niepewnością odbierały one
z rąk Mikołaja prezenty. W starszych klasach uczniowie wspólnie z wychowawcami obdarowywali się drobnymi upominkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Był to bardzo miły dzień.
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybkimi krokami. Przypominają
o nich świąteczne dekoracje w klasach oraz pięknie udekorowane choinki
na szkolnych korytarzach. Na 18 grudnia zaplanowane zostało spotkanie
opłatkowe. Jest ono jednym z donioślejszych wydarzeń w naszej szkole.
Uczniowie wystawiają jasełka przygotowane pod kierunkiem katechetki
oraz biorą aktywny udział w audycji muzycznej o świątecznej tematyce.
Rokrocznie gościmy w murach szkoły liczne grono rodziców. Mile widziani
są dziadkowie i babcie naszych wychowanków. Na wyjątkową atmosferę tej
uroczystości wpływają śpiewane kolędy, dzielenie się opłatkiem oraz składanie sobie miłych życzeń. Organizacja spotkania nie byłaby możliwa bez
zaangażowania się rodziców.
Bożena Zatorska

Podsumowanie ekologicznych konkursów
i wręczenie nagród
13 listopada w auli ZSP nr 3 w Bełchatowie miało miejsce podsumowanie ekologicznych konkursów adresowanych do placówek oświatowo
– wychowawczych działających na terenie powiatu bełchatowskiego. Znów
możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami.
Zajęliśmy I miejsce (ex aequo ze Szkołą Podstawową w Lubcu) w konkursie „Moja gmina, miejscowość jest czysta 2014” w grupie
szkół wiejskich z terenu powiatu. Kryterium oceny stanowiła ilość 120 –
litrowych worków z odpadami w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagroda
– przenośny komputer- bardzo nas ucieszyła i z pewnością będzie często
wykorzystywana na lekcjach.
Również I miejsce uzyskaliśmy w zbiórce makulatury za rok szkolny
2013/2014. Ogółem zebraliśmy 4060 kg tego surowca. Szkoła otrzymała
aparat fotograficzny, natomiast wyróżniający się w zbiórce uczniowie zdobyli nagrody rzeczowe.
Najwięcej makulatury zebrali: Aleks Niewczas ( 870 kg), Kinga Spaleniak
(808 kg) i Kamil Stępień (601 kg). Gratulujemy!
Szkolne tradycje: andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe
Zwyczaj wróżenia przy okazji andrzejek nie zanika. W naszej
szkole odbyły się one 28 listopada. Jak zwykle chętnych do poznania tajemnic swojej przyszłości nie brakowało. Wróżby przygotowywali sami uczniowie. Andrzejki w klasach były okazją do wspólnej zabawy i integracji grupy.

„Serce na gwiazdkę”
W ramach działalności Szkolnego Koła Caritas w Osinach,
uczniowie z naszej szkoły włączyli się w akcję charytatywną dla dzieci
„Serce na gwiazdkę”, organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Uczniowie zbierali słodycze, które zostały przekazane dzieciom z ubogich
rodzin. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy.
Nie ma nic cenniejszego ponad widok dziecięcego uśmiechu, a nie byłoby
to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i pomoc innych.
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SP w Chabielicach
Patriotycznie w Chabielicach
Jak co roku społeczność Szkoły Podstawowej w Chabielicach uroczyście obchodziła Narodowy Dzień Niepodległości. Jego 96 rocznicę oraz
setną rocznicę wybuchu I wojny światowej uświetniły w dniu 7 listopada
występy uczniów z klas IV-VI podczas uroczystej akademii. Uroczystość,
jak co roku, rozpoczęliśmy hymnem państwowym. Uczniowie śpiewali
utwory patriotyczne oraz przypomnieli wszystkim rolę Józefa Piłsudskiego
w dziele odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wzniosłego charakteru
dodały biało-czerwone kotyliony pięknie wykonane dla wszystkich, przez
i pod kierunkiem naszych Pań „świetliczanek”: Anny Telingi, Marty Kubiak
i Lidii Pietras. Nad przygotowaniem uczniów czuwali: Krzysztof Gosławski
oraz Jarosław Pietrzyk.

W ramach wyżej wymienionej akcji zerówkowicze oraz dzieci z
klasy pierwszej, za zgodą rodziców i pod czujnym okiem wychowawców,
przystąpili do realizacji zadania określonego w regulaminie. Pierwszy jego
etap stanowiły zajęcia edukacyjno – dydaktyczne, podczas których najmłodsi poznali m.in. cykl rozwojowy drzewa oraz dowiedzieli się jakie korzyści płyną z obecności drzew w środowisku. Wyposażeni w niezbędną
wiedzę, z ogromnym entuzjazmem i nieukrywaną radością, przystąpili do
sadzenia otrzymanych drzewek, zobowiązując się jednocześnie – zgodnie z
tekstem uroczystego ślubowania - do sumiennego i należytego dbania o nie
w kolejnych latach swojego pobytu w szkole (wszystkie drzewka posadzone
zostały na terenie szkolnej działki).
Za udział w tegorocznej akcji otrzymaliśmy, podobnie jak pozostałe szkoły powiatu bełchatowskiego, radioodtwarzacz.
								
		
Marzena Chałada

“Śniadanie daje moc!”

Nasi uczniowie wzięli też udział w uroczystej mszy 11 listopada w Kościele
parafialnym pw. Św. Michała Archanioła. Uczniowie klas IV-VI wykonali
kilka utworów patriotycznych, a reprezentacja szkoły złożyła wieniec przy
pomniku pomordowanych w 1939 roku.
Jarosław Pietrzyk

„Nie pal śmieci – dbaj o dzieci!”
Oto hasło jednego z plakatów stworzonych przez uczniów naszej
szkoły, którzy uczestniczą w trwającym od lutego 2014 projekcie ogólnopolskim pt. „STOP niskiej emisji”. 14 listopada obchodziliśmy w Polsce Dzień
Czystego Powietrza i z tej okazji uczniowie pod kierunkiem szkolnego koordynatora projektu przygotowali happening o bardzo wymownym tytule „Piec to nie kubeł na śmieci”. Poranne spotkanie ze strażakiem, panem
Radosławem Owczarkiem, pozwoliło im zdobyć wiele cennych informacji
o szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach. Następnie szóstoklasiści wybrali się na spotkanie z lokalną społecznością, aby wręczając ulotki,
kolorowe balony i wiatraczki przekonywać mieszkańców do dbania o nasze
najbliższe otoczenie. Liczymy na to, że akcja przyniesie pozytywne efekty.

W tym roku szkolnym klasa III Szkoły Podstawowej w Chabielicach uczestniczy w ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”. Program ten ma za zadanie zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania
i roli śniadania w świecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia.
Podczas zajęć przygotowanych przez specjalistów programu uczniowie poznają 12 zasad zdrowego i prawidłowego żywienia. Program jest realizowany w całym roku szkolnym. Klasa III chętnie bierze udział w zajęciach rywalizując w dwóch grupach: „Nasze śniadanie” i „Szalone kanapki”. Do tej
pory uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływem
wapnia na budowę kości. Szczególnie mocno wszystkim utkwiła w pamięci
lekcja z naszym szkolnym „kościotrupem”, który pomagał dzieciom zapoznać się z budową szkieletu. Uczniowie brali także udział w eksperymentach. Na przykładzie skorupek utrzymujących wiele kilogramów książek
zauważyli jak mocne jest wapno. W drugim eksperymencie widzieli co robi
z wapnem nadmiar kwasów, skorupki znikały „w oczach” kiedy wapno było
wypłukiwane.
Zwieńczeniem pierwszych kilku zajęć był udział w „Dniu Śniadanie Daje
Moc” obchodzonym w klasie III 6 listopada. Obie grupy przystąpiły do rywalizacji wyposażone w produkty spożywcze zawierających moc witamin.
W efekcie powstały wspaniałe zestawy niekonwencjonalnych kanapek.
Jedne przypominały zwierzęta, inne twarze ludzi lub ludziki, ale wszystkie
łączyło jedno – były bogate w witaminy! Na koniec, wraz z wychowawcą Jarosławem Pietrzykiem i wspomagającą aparatem fotograficznym Panią Katarzyną Raszewską, wszyscy zasiedli do wspólnego – zdrowego śniadania.
Jarosław Pietrzyk

„Pasowanie na przedszkolaka-malucha i starszaka-zucha”

Joanna Owczarek-Bednarska

„A ja sosnę przerosnę...”
...to tytuł akcji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie, w której aktywny udział wzięli najmłodsi uczniowie naszej
szkoły.

…to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we
wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z naszym
przedszkolem oraz dla tych, które są z nami już drugi rok. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały oraz wspaniale tańczyły otrzymując od
zaproszonych na tę uroczystość rodziców gromkie brawa. Zanim złożyły
uroczystą przysięgę, wykonały kilka zadań – sprawdzono ich orientację w
przestrzeni, umiejętność podskakiwania i liczenia - po czym Pani Dyrektor
Katarzyna Kucharska za pomocą „czarodziejskiego lizaka” dokonała uroczystego „Aktu pasowania na przedszkolaka”. Nie zabrakło dyplomów oraz
pamiątkowych prezentów dla każdego z dzieci. Uwieńczeniem uroczystości
był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i wielu wrażeń.
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Anna Gocałek

„Jadą, jadą misie… śmieją im się pysie!”
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wie w ramach Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili zbiórkę słodyczy,
które będą przekazane 6 grudnia ubogim dzieciom z terenu archidiecezji
łódzkiej.
W tym roku do naszej akcji przyłączyli się właściciele sklepów z terenu Chabielic, Pani Agnieszka Ratajczak, sklep ,,Groszek” oraz Państwo Sylwia i Jakub Kaczmarek, ze sklepu ,,Sylwia” zachęcając mieszkańców do podzielenia
się słodkościami z innymi. Dziecko jest niezwykłym darem, o które trzeba się troszczyć, dlatego za dobre serce wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy. Niech uśmiech dziecka będzie dla nas nagrodą.
								
		
Marzena Korczyk
Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię
gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy
tej pięknej sposobności i my życzymy Wam
radości,aby wszystkim się darzyło, z roku
na rok lepiej było!
Społeczność Szkoły
Podstawowej w Chabielicach

Przedszkole
Andrzejki

Przedszkolaki z punktu i oddziału przedszkolnego wesołym i
skocznym krokiem zawitali ostatnio w szkolnej bibliotece. To nie przypadek… był powód! Dokładnie to tradycja (przypadającego na 25 listopada)
Święta Pluszowego Misia spowodowała, że w tym dniu obchodziliśmy tradycyjne urodziny (nie)zwyczajnej zabawki. Taki zwyczaj.
Na powitanie niżej podpisany szkolny lider ogólnopolskiego programu
„Cała Polska czyta dzieciom” zapoznał najmłodszych słuchaczy literatury
dziecięcej czyli przedszkolaków będących w towarzystwie własnych pluszaków, z opowieścią zatytułowaną „Spacer Misia Pysia i Kubisia”. Dzieci
z uwagą (nie do poznania) słuchały pogodnej historii, mimo towarzyszącej
nie tylko dosłownie, jesiennej pogody. Tego wyjątkowego dnia dla każdego
bez wyjątku przygotowano „coś” miłego czyli tematyczne zabawy, między
innymi: posłusznie wykonano energiczne ćwiczenia ruchowe połączone z
tańcem, kolejne zadanie to wykonanie bez narzekania pracy plastycznej, a
dokładniej wyklejenie z pomocą różnorodnych materiałów sylwety misia.
Czas spędzony w bibliotece osłodziła natomiast konkurencja „wylizania”
miodu z talerzyka bez pomocy rąk. „Palce lizać” i niemal tradycyjnie ręce
pełne roboty. Jak widać na brak atrakcji nie narzekano. Na zakończenie nie
mogło zabraknąć tradycyjnego „STO LAT” w niezapomnianym wykonaniu
przedszkolaków, słodkiego- „małego co nieco” oraz pamiątkowych zdjęć.
Na twarzach dzieci wypisane szczęście, a i promienny uśmiech jeszcze długo gościł.
Niniejsze święto na pewno wpisze się na stałe w kalendarz uroczystości
szkolnych ku radości przede wszystkim małych gości. Do sal przedszkolnych dzieci wróciły równie(ż) tanecznym krokiem. Choć z pewnością jeszcze długo będą wracać pamięcią do tych uroczystych już historycznych obchodów.
Sylwia Pawełoszek

„Serce na gwiazdkę”
Jak co roku uczniowie z naszej szkoły zaangażowali się w pomoc rodzinom i dzieciom potrzebującym, włączając się w akcję ,,Serce na
gwiazdkę” organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Nasi ucznio-

„Czary, mary, czary mary, aby wróżby się spełniały złóżmy darysłowa te słychać było w całym przedszkolu”
Tymi słowami dzieci z grupy „niebieskiej” wraz z ciocią Anią w
piątek 28 listopada 2014 rozpoczęły zabawę andrzejkową. Przedszkolaki w
skupieniu wyczekiwały na to, co się będzie działo. W rolę „wróżki” wcieliła
się wychowawczyni (Anna Smolarek). Na początku przedstawiła dzieciom
historię andrzejkowych wróżb, a następnie rozpoczął się długo wyczekiwany moment - czyli przepowiadanie najbliższej przyszłości. I tak dzieci dowiedziały się ile marzeń im się spełni, kim zostaną w przyszłości oraz kto
pierwszy wyruszy w daleką podróż itp.
Maluchy z przejęciem słuchały przepowiedni „wróżki”. Dla dzieci była to ogromna niespodzianka. Odczytywanie znaków i przepowiedni
wprowadziło wszystkich w tajemniczy nastrój. Mamy nadzieję, że dzieci
będą pamiętały, że Andrzejki, to nasza ludowa tradycja.

Anna Smolarek

Barbórka w przedszkolu
„Barbórka” obchodzona na cześć św. Barbary patronki górników
4 XII, to dzień, który wszystkim przypomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi pod ziemią… Ten ważny dla każdego górnika dzień, uroczyście
świętowaliśmy w naszym przedszkolu 2 grudnia 2014.
W tym roku Dzień Górnika obchodziliśmy w naszym przedszkolu
po raz pierwszy. Został zaproszony Pan Andrzej Grabowski. Dzieci poznały
tradycje śląskie, pracę górników oraz ich patronkę św. Barbarę. Zapoznały się
ze strojem górnika, w skład, którego zalicza się m.in. czako (czapkę z pióropuszem) – wysoką, sztywną czapkę. Pióropusz, to miotełka z ptasich piór,
którą górnik wymiatał drobny gruz z otworów strzałowych, nosił ją zatkniętą przy czapce. Przede wszystkim dzieci dowiedziały się, że zawód górnika,
to zawód szczególny, bo jego wykonywanie jest realizowane w podziemiach,
czyli w warunkach odmiennych, w jakich człowiek pracuje i żyje.
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bełchatowskiego, łączenie wiedzy i świadomości ekologicznej, kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
W konkursie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne. Łącznie zebraliśmy- 363,8 kg owoców. Pierwsze miejsce zajął Alan Gabrych z
grupy niebieskiej, w związku z czym otrzymał piękną nagrodę w postali
klocków lego oraz słodkiego upominku.

Dzieci z grupy „niebieskiej” przywitały gościa w czapkach wykonanych przez ciocię Anię Smolarek. Wcześniej poznały różne rodzaje węgla
oraz rysowały nim, co sprawiło wiele radości.
Kultywowanie tradycji górniczych przybliża dzieciom trud górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do ciemnych korytarzy wydobywając nasz narodowy skarb. Myślę, że
dzieci dzięki takim spotkaniom nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się
dziękować i szanować trud oraz pracę w różnych zawodach. Na zakończenie spotkani wspólnie zaśpiewaliśmy „Sto lat” wszystkim górnikom, co było
miłym zaskoczeniem dla gościa. Mamy nadzieję, iż Dzień Górnika zostanie
jednym z ulubionych świąt przedszkolaków.
Anna Smolarek, Agata Jurczyk

BAL Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA
PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada 2014r. (wtorek) o godz. 10:30 w przedszkolu odbył
się „Bal Pluszowego Misia”. Udział w nim brały wszystkie dzieci z przedszkola oraz ulubione i od zawsze przytulane misie. W tym szczególnym
dniu każda grupa miała przyczepione emblematy misiów w kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i żółtym. Niektóre dzieci mogły poczuć się
jak prawdziwe misie, ponieważ przebrane były w stroje. Na tę okoliczność
dzieci przeobraziły się w małych artystów tworząc portrety misiów, którymi
udekorowano salę gimnastyczną.
Panie Agata, Kamila i Sylwia w strojach misiów powitały i zaprosiły przedszkolaków do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Na początek wyjaśniono
dzieciom, po co przyniosły swoje misie, a następnie z okazji 112 rocznicy
urodzin wspólnie odśpiewano „Dwieście lat” maskotkom. Bal rozpoczęto
od zabaw i tańców przy misiowych przebojach. Kolejnym punktem imprezy
były konkursy: wyjadanie miodu lub dżemu z talerzyka za pomocą języka
i taniec w parach z balonem. Wszyscy uczestnicy konkursów nagrodzeni
byli balonami oraz ogromną liczbą braw. Maluchy z niecierpliwością oczekiwały momentu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel
miś” (wykonanie pracy plastycznej prezentującej postać misia). Na balu zostały wręczone nagrody za udział w konkursie. Uroczystość zakończyła się
projekcją bajki pt. „Miś Coralgol”. Wszystkie maluchy wesoło bawiły się,
śpiewały i tańczyły ze swoimi misiami, chwile te uwieczniono na fotografiach wykonywanych przez panią Asię. Dziękujemy pani Marysi za pomoc w
przygotowaniu dekoracji. Na koniec balu każdy przedszkolak dostał słodki
upominek: batonika Lubisia i soczek marchewkowy Kubuś. Mamy nadzieję,
że bal pluszowego misia na długo pozostanie w pamięci dzieci. 		
			
Sylwia Stępińska, Agata Jurczyk, Kamila Kieras

Wszystkie dzieci, które zebrały min 2 kg owoców otrzymały upominki- opakowanie plasteliny. Zebrane kasztany i żołędzie zostaną przekazane Nadleśnictwu Bełchatów na zimowe dokarmianie zwierząt. Serdecznie
dziękujemy rodzicom w/w maluchów za zaangażowanie oraz współpracę.
Anna Smolarek

MIKOŁAJKI

W piątek, 5 grudnia 2014 r., wszystkie dzieci w przedszkolu z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa - Mikołaja. Już od samego rana
przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka św. Mikołaja.
Jak co roku, we wczesnych godzinach rannych w asyście swoich pomocników (rodziców z naszej grupy) przybył do przedszkola św. Mikołaj.
Swoje wejście jak na Mikołaja przystało rozpoczął niezawodnym Ho, Ho,
Ho! Gość zasiadł przy pięknie ustrojonej przez dzieci choince, dzięki
ozdobom przyniesionym przez rodziców oraz udekorowanej sali z tej okazji. Wszystkie maluszki miały w tym dniu założone czapki mikołajkowe, a
ciocia Ania S. wcieliła się w Śnieżynkę.
Przywitaliśmy naszego gościa bardzo gorąco. Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały. Gdy tylko pojawił się w drzwiach na wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech, a u niektórych strach w związku z zachowaniem.
Wcześniej dzieci nauczyły się piosenki, którą specjalnie dla Niego przygotowały. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci prezentami zakupionymi przez rodziców- pięknymi puzzlami. Prosił, aby były grzeczne przez cały rok. Każde dziecko złożyło obietnicę, iż kolejny rok będzie grzeczne i posłuszne.
Oprócz tego, do każdej z grup zawitał przedszkolny Mikołaj (Pani
Joanna Szcześniak), który nie zapomniał o wszystkich pracownikach pla„JESIENNY ZBIÓR KASZTANÓW”- KONKURS cówki.
ZORGANIZOWANY PRZEZ WYDZIAŁ
W tym roku również rodzice stali się „Świętymi Mikołajami”, ponieważ byli
OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
sponsorami zabawek dla dzieci z grupy „niebieskiej”: Pani E. Pęciak- JagielI LEŚNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO ska, Pani A. Kieruzel oraz Pani Jolanta Fidyka. Serdecznie dziękujemy.
W BEŁCHATOWIE
Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Następne odwiedziny dopiero za rok. Już nie możemy się ich doczekać.
Akcja skierowana była do przedszkoli z terenu powiatu bełcha- W grupie „niebieskiej” w rolę Mikołaja wspaniale wcielił się Pan M. Antowskiego. Akcja miała na celu zebranie jak największej ilości kasztanów drzejczak. W podziękowaniu za przybycie i podarunki- Mikołaj także został
i żołędzi, które przeznaczone będą na karmę dla zwierząt leśnych w okresie obdarowany pamiątką od wychowawcy.
zimy, popularyzację tematyki ekologicznej wśród dzieci z terenu powiatu
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Było to ogromne przeżycie, ponieważ nic tak nie zaznajamia
dziecka z danym środowiskiem, jak możliwość obejrzenia go na żywo. Na
zakończenie spotkania w ramach podziękowania wręczyliśmy na ręce Pana
Andrzeja i pozostałych pracowników oraz Pani naczelnik- Małgorzaty Bil
podziękowania za „pomocną rękę” w realizacji naszych zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych.
Niespodziewanie pocztowcy- na czele z Panem Andrzejem- wręczyli nam piękną grę „Listonosze”. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę!
Anna Smolarek

Pasowanie na przedszkolaka 2014
20.11.2014r. 50 dzieci, które od 1 września 2014 r. zaczęły uczęszczać do przedszkola złożyły przyrzeczenie i za dotknięciem „czarodziejskiej” kredki pani dyrektor Agnieszki Grabowskiej zostały przyjęte do grona
przedszkolaków. Z powodu tak ważnego dla społeczności przedszkola wydarzenia wszystkie grupy spotkały się na sali gimnastycznej. Każda grupa
zaprezentowała się w programie artystycznym – śpiewy, recytacje, tańce… a
zebrani licznie rodzice podziwiali swoje pociechy i bili gromkie brawo. Każdy pasowany przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom z wizerunkiem
sympatycznego misia.

Przedszkolaki z wizytą na poczcie, czyli
poznajemy zawody- LISTONOSZ
Dnia 21 listopada 2014r. dzieci z grupy II „niebieskiej” wybrały
się na pocztę, by utrwalić zdobyte w przedszkolu wiadomości na temat tej
instytucji użyteczności publicznej i przyjrzeć się jej z bliska. Spotkanie zainicjowała Anna Smolarek wraz z Panem Andrzejem Kaźmierczakiem.
Maluchy miały okazję przyjrzeć się z bliska pracy urzędników
pocztowych oraz poznać zakres usług wykonywanych na poczcie. Dzieci
zwiedziły najpierw hol, w którym znajdują się okienka pocztowe, przy których obsługuje się klientów. Następnie odwiedziły inne pomieszczenia m.in.
sortownię, w której segreguje się listy, tak by mogły dotrzeć w różne regiony
Polski, a nawet świata. Dzieci poznały wyposażenie poczty, zwracały uwagę
na skrzynki pocztowe, worki na listy i logo poczty. Wycieczka okazała się
bardzo interesująca, a dzieci wracały do przedszkola z bagażem miłych wrażeń. Teraz na temat pracy Urzędu Pocztowego wiedzą już prawie wszystko.

Anna Smolarek

Sport
MISTRZOWIE LOTKI

22 listopada odbył się III Gminny Turniej Badmintona. Do rywalizacji przystąpiło 41 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Rozgrywki zaczęły się od zmagań najmłodszych zawodników i zawodniczek.
Spośród chłopców ze szkoły podstawowej zwyciężył Piotr Papuga, który
w finale pokonał Adriana Krysiaka 2:1. III miejsce zajął Dawid Ociński wyprzedzając w końcowej tabeli Oskara Woźniaka.
Ciekawą rywalizację stworzyły najmłodsze uczestniczki turnieju mające
7-8 lat. W tej grupie zwyciężyła Alicja Rózik, II miejsce zajęła Zosia Sztuk,
a III Alicja Gocałek. Tuż za podium zawody zakończyły Agata Kucharska
i Ewa Rózik.
Spośród starszych dziewcząt ze szkoły podstawowej zwyciężyła Natalia Kałużna
pokonując w finale Natalię Malinowską 2:0.
W kategorii przeznaczonej dla uczestników w wieku gimnazjalnym
(R 1999-2001) do finału awansował Wiktor Sztuk i Wiktor Janas. Lepszy okazał się Wiktor Janas zwyciężając 2:0. III miejsce zajął Marcin Osiński pokonując Artura Olejniczaka 2:0. Cała czwórka to reprezentanci GLKS
Szczerców. W rozgrywkach gimnazjalnych dziewcząt Ola Chudzik pokonała w meczu o I miejsce Natalię Brandt 2:0, a Natalia Papuga zwyciężyła
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z Patrycją Kwiecińską 2:1 w spotkaniu o III lokatę.
W kategorii open mężczyzn czołowe miejsca również przypadły graczom
GLKS. Po raz trzeci z rzędu zwyciężył Marek Rózik. Tym razem w finale pokonał Krzysztofa Gocałka 2:0. Para spotkania o III miejsce była identyczna jak w ubiegłym roku. Paweł Bogusławski zrewanżował się za porażkę
w II edycji turnieju w meczu o najniższy stopień podium i tym razem pokonał
Kamila Wawszczaka 2:0. Spośród 9-ciu pań (kat. open) do finału dotarły Sandra Wróż i Ola Chudzik. Była to również powtórka meczu z ubiegłego roku.
Ponownie lepsza okazała się Sandra zwyciężając po bardzo zaciętym spotkaniu
2:1. Mecz o III miejsce na swoją korzyść rozstrzygnęła Iwona Sztuk pokonując
Ewę Kucharską 2:0.
(JP)

LKS ASTORIA SZCZERCÓW
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jąca, ponieważ zespół zakładał sobie grać o najwyższe ligowe cele. Niestety, tylko
3 zwycięstwa i 3 remisy to zdecydowanie za mało by myśleć o czołówce tabeli.
Wyniki ostatnich spotkań:
Astoria II Szczerców – Czarni Rozprza 1:4 (0:3)
LKS Wola Krzysztoporska – Astoria II Szczerców 1:1 (1:0)
Astoria II Szczerców – GKS Rogi 5:0 (4:0)
Motor Bujniczki – Astoria II Szczerców 1:0 (0:0)
Astoria II Szczerców – Start Lgota Wielka 2:3 (1:1)
Zapał Krzętów – Astoria II Szczerców 3:2 (2:1)
Astoria II Szczerców – Victoria Żytno 3:2 (1:2)
Astoria II Szczerców – Pamapol-Hetman Rusiec 3:1 (2:1)
LUKS Gomunice – Astoria II Szczerców 1:1 (1:0)
Astoria II Szczerców – Polonia Gorzędów 2:2 (0:0)
Grabka Grabica – Astoria II Szczerców 4:3 (3:1)
Tabela kl. A

IV LIGA

Niezbyt udaną rundę jesienną nowego sezonu zaliczyli nasi piłkarze.
IV-to ligowy zespół Astorii zdobył w 17-stu meczach 18 punktów, co dało tylko
15 miejsce w tabeli, tuż ponad strefą spadkową. Najskuteczniejszym piłkarzem
naszej drużyny został Kamil Sadziński, strzelec 6 goli. Trener Robert Rogan
oprócz najlepszego strzelca zespołu wyróżnił Pawła Wieczorka i Krzysztofa Kowalskiego za zaangażowanie i dyspozycję.
Wyniki ostatnich spotkań:
Mechanik Radomsko - Astoria Szczerców 5:3 (1:1) P.Wieczorek 3
Astoria Szczerców – Zawisza Pajęczno 1:1 (1:0) K.Sadziński
PGE GKS II Bełchatów - Astoria Szczerców 4:1 (2:1) A.Ulfik
Astoria Szczerców – Orzeł Nieborów 2:1 (0:1) K.Sadziński 2
Pilica Przedbórz - Astoria Szczerców 0:3 (0:2) K.Kowalski 2, K.Sadziński
Tabela IV ligi
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1

Zawisza Rzgów

17

41

36-16

2

Warta Działoszyn

17

39

33-7

3

Ner Poddębice

17

38

34-18

4

GKS II Bełchatów

17

31

33-19

5

Pilica Przedbórz

17

31

34-25

6

Polonia Piotrków Tryb.

17

31

29-18

7

Mechanik Radomsko

17

28

36-32

8

Zjednoczeni Stryków

17

27

36-29

9

Zawisza Pajęczno

17

24

32-29

10

KS Paradyż

17

24

30-27

11

LKS Rosanów

17

22

22-35

12

Włókniarz Zelów

17

22

27-35

13

Włókniarz Moszczenica

17

19

22-28

14

Boruta Zgierz

17

18

25-28

15

Astoria Szczerców

17

18

25-32

16

Orzeł Nieborów

17

12

16-34

17

Widok Skierniewice

17

8

17-46

18

Piast Błaszki

17

6

14-43

KLASA A SENIORÓW
Z pewnością gorsze nastroje od naszych czwartoligowców mają podopieczni Jacka Popka występujący w klasie „A”. Co prawda do piątego miejsca w tabeli (z zajmowanego 10-ego) tracą tylko 1 punkt, ale nawet ta pozycja byłaby niezadowala-

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Czarni Rozprza

11

23

24-11

2.

Start Lgota Wielka

11

23

27-14

3.

Grabka Grabica

11

20

21-16

4.

LKS Wola Krzysztoporska

11

18

22-13

5.

Victoria Żytno

11

13

21-23

6.

Polonia Gorzędów

11

13

18-22

7.

Pamapol-Hetman Rusiec

11

13

24-30

8.

Motor Bujniczki

11

12

17-21

9.

LUKS Gomunice

11

12

14-20

10.

Astoria II Szczerców

11

12

23-22

11.

GKS Rogi

11

11

12-19

12.

Zapał Krzętów

11

8

14-26

KLASA MŁODZIK – rocznik 2002 i młodsi
Jako ostatnia z drużyn młodzieżowych rozgrywki zakończyła grupa
Piotra Sadzińskiego rywalizująca w klasie Młodzik. Zespół 2 razy cieszył się z
wygranego meczu i odniósł 1 remis. Rundę jesienną młodzicy zakończyli na 9
miejscu z dorobkiem 7 punktów i bilansem bramek 13-44. Najlepszym strzelcem
zespołu jest Piotr Papuga, zdobywca 7 goli.
Wyniki ostatnich spotkań:
Mechanik Radomsko – Astoria Szczerców 3:0 – walkower
Astoria Szczerców – Zjednoczeni Bełchatów 0:3 – walkower
Astoria Szczerców – Polonia Piotrków 2:1 (2:0) P.Papuga, N.Labryszewska
UKS I Piotrcovia – Astoria Szczerców 8:0 (4:0)
Astoria Szczerców – Grocholice Bełchatów 3:1 (1:0) P.Papuga, S.Rębacz, samobójcza
Szóstka Radomsko – Astoria Szczerców 5:0 (3:0)
Astoria Szczerców – GKS II Bełchatów 1:3 (0:0) P.Papuga
Astoria Szczerców – Concordia 1909 Piotrków Tryb. 5:6 P.Papuga 2, H.Biernacki
2, H.Imiński
Piotrcovia II Piotrków Tryb. – Astoria Szczerców 1:1 P.Papuga
Astoria Szczerców – LKS Mierzyn 1:2 P.Papuga
GKS Bełchatów – Astoria Szczerców 14:0
Tabela Młodzik
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

GKS Bełchatów

11

33

97-1

2.

Piotrcovia Piotrków Tryb.

11

28

55-8

3.

Szóstka Radomsko

11

24

39-9

4.

Piotrcovia II Piotrków Tryb.

11

22

21-23

5.

Mechanik Radomsko

11

22

29-10

6.

GKS II Bełchatów

11

18

29-28

7.

Concordia 1909 Piotrków Tryb.

11

16

37-30

8.

LKS Mierzyn

11

10

19-27

9.

Astoria Szczerców

11

7

13-44

10.

Polonia Piotrków Tryb.

11

7

10-39

11.

Zjednoczeni Bełchatów

11

6

7-66
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Grocholice Bełchatów

11
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4-75

(JP)

KRYZYS BŁĘKITNYCH
Fatalne wyniki, a w zasadzie ich brak, notują piłkarze Błękitnych
Chabielice w „B” klasowych rozgrywkach. Zespół Kazimierza Wrzesiaka był
w większości meczów drużyną do poprawienia sobie bilansu bramkowego.
0 punktów, 9 strzelonych bramek, 68 straconych i ostatnie miejsce w tabeli
mówi samo za siebie.
Wyniki ostatnich spotkań:
BG Sport Bąkowa Góra – Błękitni Chabielice 6:0 (2:0)
Błękitni Chabielice – Piast Krzywanice 2:5 (1:4)
LKS Dobryszyce – Błękitni Chabielice 8:1 (3:0)
Błękitni Chabielice – VIS Gidle 2:5 (1:3)
EBE SPN Bełchatów – Błękitni Chabielice 4:1 (2:0)
Błękitni Chabielice – Warta-Carbo Pławno 1:2 (0:1)
Victoria Woźniki – Błękitni Chabielice 13:0 (7:0)
Błękitni Chabielice – Alfa Kleszczów 1:5 (0:1)
Ruch 1951 Chrzanowice – Błękitni Chabielice 7:0 (3:0)
KS Grocholice – Błękitni Chabielice 10:1 (5:0)
Błękitni Chabielice – Czartoria Ręczno 0:3 (0:1)

Drużyna

Mecze

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Sety

1

LKS LUKS DOBROŃ

4

12

12-1

2

MKS Zduńska Wola

4

9

9-5

3

SIATKARZ Drużbice

4

8

10-6

4

VOLLEY Działoszyn

4

8

10-6

5

LUMKS Kasztelan Rozprza

4

5

7-8

6

GKS Kamieńsk

4

5

6-9

7

LKS ASTORIA Szczerców

4

1

4-12

8

VOLLEY TEAM Żychlin

4

0

1-12

KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Tabela Kl.B

Msc.

23

Punkty

Bramki

1.

Victoria Woźniki

11

27

42-9

2.

Alfa Kleszczów

11

24

28-14

3.

Ruch Chrzanowice

11

22

28-14

4.

LKS Dobryszyce

11

19

30-16

5.

Piast Krzywanice

11

19

30-21

6.

KS Grocholice

11

18

29-18

7.

VIS Gidle

11

17

25-25

8.

BG Sport Bąkowa Góra

11

15

17-21

9.

Warta-Carbo Pławno

11

13

15-23

10.

EBE SPN Bełchatów

11

12

24-36

11.

Czartoria Ręczno

11

7

24-36

12.

Błękitni Chabielice

11

0

9-68

III LIGA SIATKÓWKI
W dotychczasowych spotkaniach III ligi męskiej piłki siatkowej
zespół Astorii grając 4 razy pod rząd przed własną publicznością nie odniósł
zwycięstwa. Kolejno musiał uznawać wyższość siatkarzy z Dobronia, Drużbic,
Zduńskiej Woli i nawet Kamieńska. To właśnie w spotkaniu ze Świtem najbliżej
było do odniesienia pierwszej wygranej w nowym sezonie i na nowej hali. Niestety tie-breaka wygrali goście, a nam na pocieszenie musiał wystarczyć zdobyty
1 punkt. W najbliższym wyjazdowym spotkaniu Astoria zmierzy się z nowicjuszem ligi – zespołem Volley Team Żychlin.
Wyniki ostatnich spotkań:
LKS Astoria Szczerców - LKS LUKS Dobroń 1:3
LKS Astoria Szczerców - Siatkarz Drużbice 0:3
LKS Astoria Szczerców - MKS Zduńska Wola 1:3
LKS Astoria Szczerców – GKS Kamieńsk 2:3

TERMIN

DZIEŃ

GODZ.

WYDARZENIE

MIEJSCE

6 grudnia
2014

SOBOTA

9.00

Halowy Turniej Piłki
Nożnej dla rocznika 2005
Astoria Szczerców

Szczerców
Piłsudskiego

6 grudnia
2014

SOBOTA

13.00

II kolejka Halowej Ligi Piłki
Nożnej Champions League

Szczerców
Rzeczna

7 grudnia
2014

NIEDZIELA

13.00

III kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Szczerców
Piłsudskiego

7 grudnia
2014

NIEDZIELA

12.00

V liga tenisa stołowego
GLKS I Szczerców - ŚKTS
Lututów

Szczerców
Rzeczna

12 grudnia
2014

PIĄTEK

17.00

Kadetki - siatkówka CZARNI Szczerców - SIATKARZ
Wieluń

Szczerców
Piłsudskiego

12 grudnia
2014

PIĄTEK

18.00

IV liga tenisa stołowego
Astoria Szczerców - Sokół
II Zgierz

Szczerców
Rzeczna

13 grudzień
2014

SOBOTA

17.30

III liga siatkówki mężczyzn
ASTORIA Szczerców VOLLEY Działoszyn

Szczerców
Piłsudskiego

14 grudnia
2014

NIEDZIELA

10.00

IV Otwarte Szachowe
Mistrzostwa

Szczerców
Rzeczna

14 grudnia
2014

NIEDZIELA

13.00

IV kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej
Champions League

Szczerców
Rzeczna

20 grudnia
2014

SOBOTA

13.00

V kolejka Halowej Ligi Piłki
Nożnej
Champions League

Chabielice

21 grudnia
2014

NIEDZIELA

I TURNIEJ SIATKONOGI
(singiel)

Szczerców

22 grudnia
2014

PONIEDZIAŁEK

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2004
Astoria Szczerców

Szczerców
Piłsudskiego

28 grudnia
2014

NIEDZIELA

13.00

VI kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Szczerców

3 stycznia
2015

SOBOTA

13.00

VII kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej
Champions League

Szczerców
Piłsudskiego

4 styczeń
2015

NIEDZIELA

II Noworoczny Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt

Szczerców
Piłsudskiego

10 stycznia
2015

SOBOTA

13.00

VIII kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Chabielice

11 stycznia
2015

NIEDZIELA

10.00

IV Charytatywny Turniej
Halowej Piłki Nożnej z okazji Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Szczerców

17 stycznia
2015

SOBOTA

16.00

IV liga tenisa stołowego
Astoria Szczerców - Jedynka
Łódź

Szczerców
Rzeczna

18 stycznia
2015

NIEDZIELA

13.00

IX kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Szczerców
Rzeczna

Informator Szczercowski

24
24 stycznia
2015

SOBOTA

25 stycznia
2015

NIEDZIELA

31 stycznia
2015

SOBOTA

VIII Mistrzostwa Gminy
Szczerców w Halową Piłkę
Nożną

Szczerców

13.00

X kolejka Halowej Ligi Piłki
Nożnej Champions League

Chabielice

9.00

V Halowy Turniej Piłki
Nożnej Szczer-Gol 2015
– „www.szczercow.info”
Rocznik 2003 i młodsi

Szczerców
Piłsudskiego

27 czerwca
2015

Nr 12 (114) grudzień 2014 r.
SOBOTA

37-lecie Astorii Szczerców

Szczerców
Rzeczna

lipiec 2015

IV Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej (Kobiety,
Mężczyźni)

Szczerców

sierpień
2015

IV Wakacyjny Turniej (trzydniowy) 4,5,7 sierpnia

Szczerców
Rzeczna

sierpień
2015

VI Turniej Piłki Nożnej
6-stek „Lato z Piłką”

Szczerców

wrzesień
2015

Mecz towarzyski o Puchar
Wójta Gminy Szczerców

Szczerców
Rzeczna

1 lutego
2015

NIEDZIELA

13.00

XI kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej
Champions League

Szczerców
Rzeczna

3 lutego
2015

WTOREK

10.00

IX Zimowa Olimpiada
Sportowa dla dzieci szkół
podstawowych z terenu
Gminy Szczerców

Szczerców
Piłsudskiego

7 lutego
2015

SOBOTA

13.00

XII kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Szczerców
Piłsudskiego

8 lutego
2015

NIEDZIELA

10.00

V Halowy Turniej w Piłkę
Nożną Drużyn Amatorskich

Szczerców

10 lutego
2015

WTOREK

10.00

Turniej Tenisa Stołowego
dla dzieci i młodzieży „FERIE 2015” (kategoria: szkoła
podstawowa i gimnazjum)

Szczerców
Rzeczna

12 lutego
2015

CZWARTEK

10.00

Turniej Badmintona dla
dzieci i młodzieży „FERIE
2015” (kategoria: szkoła
podstawowa i gimnazjum)

Szczerców
Rzeczna

13 lutego2015

PIATEK

9.00

Turniej piłki siatkowej
nadleśnictw

Szczerców
Piłsudskiego

14 lutego
2015

SOBOTA

VIII Turniej Halowej Piłki
Nożnej Oldbojów BodexCup 2015

Szczerców

15 lutego
2015

NIEDZIELA

XIII kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Chabielice

21 lutego
2015

SOBOTA

10.00

V Halowy Turniej Piłki
Nożnej Samorządowców
i Służb Mundurowych
o Puchar Wójta Gminy
Szczerców

Szczerców
Piłsudskiego

22 lutego
2015

NIEDZIELA

13.00

XIV kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej Champions
League

Szczerców

28 lutego
2015

SOBOTA

13.00

XV kolejka Halowej Ligi
Piłki Nożnej
Champions League

Szczerców
Piłsudskiego

01 marca
2015

NIEDZIELA

II Turniej Piłki Nożnej
IM-BUD Cup 2015 Rocznik
2004 i młodsi

Szczerców
Piłsudskiego

6 marca
2015

XV Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Mieszanych o
Puchar Wójta Gminy
Szczerców

Szczerców
Rzeczna

marzec 2015

II Gminne EKOIgrzyska
Przedszkolaków Mały
EKOOlimpijczyk

Chabielice

III liga siatkówki mężczyzn
ASTORIA Szczerców VOLLEY TEAM Żychlin

Szczerców
Piłsudskiego

X Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Szczerców

Szczerców
Rzeczna

III liga siatkówki mężczyzn
ASTORIA Szczerców KASZTELAN Rozprza

Szczerców
Piłsudskiego

maj 2015

XI (VII-Sz-ów)) Edycja
Polska Biega

Szczerców
Rzeczna

Najlepszym bramkarzem został: Bartek Struj (Łask), najlepszym strzelcem: Jakub Król (Tomaszów), a najlepszym zawodnikiem: Dawid Marecki (Łask).
Skład Astorii: Jan Soboń, Maciej Szcześniak, Oskar Tkaczyński, Patryk Kaczmarski, Mikołaj Papuga, Kacper Siciarz, Łukasz Matynia, Jakub Masłowski, Mateusz
Trzciński, Jakub Ławniczek, Kamil Grabarczyk, Lidia Płuciennik, Jakub Kozłowski, Michał Majcherek, Damian Nieborak, Dominik Raszewski, Wiktor Koćmierowski, Kacper Dydoń, Amelia Rutkowska, Angelika Gruszczyńska, Filip Beśka.

czerwiec
2015

Mecz towarzyski o Puchar
Przewodn. Rady Gminy
Szczerców

Szczerców
Rzeczna

Łukasz Topolski

14 marca
2015

SOBOTA

21 marca
2015

SOBOTA

28 marca
2015

SOBOTA

13.00

17.30

17.30

21 listopada
2015

SOBOTA

10.00

IV Gminny Turniej Badmintona

Szczerców
Rzeczna

13 grudnia
2015

NIEDZIELA

10.00

V Otwarte Szachowe
Mistrzostwa o Puchar Wójta
Gminy Szczerców

Szczerców
Rzeczna

(JP)

Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 650-lecia
nadania Praw Miejskich miejscowości Szczerców
W czwartek 13 listopada 2014 roku w nowo otwartej hali przy ul. Piłsudskiego, odbył się pierwszy turniej z cyklu 650-lecia nadania Praw Miejskich
miejscowości Szczerców. Był to turniej dla rocznika 2003 (kolejne: 6 grudnia – r.
2005, 22 grudnia – r. 2004), w którym wystąpiły drużyny: Astoria Szczerców I
i II, Mazovia Tomaszów Maz. I i II, Hetman Rusiec, Zawisza Pajęczno, MULKS
Łask oraz GKS Ksawerów. Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 16. natomiast
zakończyły o 21. Zawodnicy najpierw rywalizowali w grupach, a później przyszedł czas na rozgrywki finałowe – ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca,
które dostarczały wiele emocji.
Organizatorem turnieju był Ludowy Klub Sportowy Astoria Szczerców wraz
z koordynatorem Łukaszem Topolskim, którego wspierali rodzice zawodników, m. in.: I.Soboń, A.Szcześniak, S.Tkaczyńska, B.Kaczmarska, E.Matynia,
E.Trzcińska, M.Płuciennik, A.Kozłowska, M.Majcherek, M.Dydoń, którym to
należą się wielkie podziękowania.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Mazovia Tomaszów Maz. I
2. GKS Ksawerów
3. MULKS Łask
4. Zawisza Pajęczno
5. Astoria Szczerców I
6. Mazovia Tomaszów Maz. II
7. Astoria Szczerców II
8. Hetman Rusiec

