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Dzień Dziecka 2015
31 maja o godzinie 15.00 zapraszamy najmłodszych
mieszkańców naszej gminy na Dzień Dziecka na „Wyspie”.
Dzieci będą mogły do woli wyszaleć się na dmuchanych zamkach, zjeżdżalniach oraz torach przeszkód. Ponadto organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje w postaci przedstawienia
w wykonaniu Cyrku Bimbalando, podczas którego milusińscy będą mogli podziwiać tresurę psów, pokaz z egzotycznym wężem, żonglerkę oraz gimnastykę akrobatyczną. Każdy
chętny będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z gościem specjalnym
tegorocznego festynu, ulubieńcem z kreskówek – Spangebobem. Oczywiście
nienad
zabraknie
ciekawych
zabaw i konWyróżnieni
za opiekę
miejscamiwielu
pamięci
narodowej
kursów, jak również wspaniałych nagród. Zapraszamy!		
		
Więcej o imprezach w gminie na str. 16

Medal dla szkoły za opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Szczercowie jako druga szkoła w województwie łódzkim została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Uroczystość z tej okazji odbyła się 27 kwietnia
2015r.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie jako druga szkoła w województwie łódzkim została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej otrzymała dyrektor szkoły-Wiesława Drzewosz. Uroczystość z tej okazji odbyła się 27
kwietnia 2015r.
Więcej informacji na str. 18
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URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE INFORMUJE
Lokalna Strategia Rozwoju LGD- konsultacje
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina
Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014 - 2020 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szczerców
w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 15.00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie. W ramach spo-

Nielegalny proceder wyrzucania śmieci
nad rz. Widawką

W związku ze zgłoszeniami wpływającymi
do Urzędu Gminy dotyczącymi pozbywania się przez

tkania będzie można zgłaszać cele, jakie mieszkańcy
chcą realizować w ramach LSR.
Konsultacje skierowane są m.in. do lokalnych liderów, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich,
Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, jak również osób, które zainteresowane są
realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów
wiejskich.
mieszkańców Gminy odpadów, w szczególności tzw.
zielonych (ściętej trawy, liści, gałęzi, itp.) nad rzeką Widawką w Szczercowie, uprzejmie informuję, że działania takie są nielegalne. Ponadto odpady pozostawione
na brzegach rzeki stanowią poważne zagrożenie dla
czystości rzeki, żyjących w niej zwierząt, ale i również
osób spacerujących brzegiem rzeki, a w szczególności
wędkarzy. W związku z powyższym apeluję o zaprzestanie takowych praktyk i informuję, że Straż Gminna
objęła okolice rzeki dodatkowym dozorem. Zgodnie
z art. 145 Kodeksu wykroczeń za takie działania grozi
mandat w wysokości do 500 zł.
Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Uwaga czytelnicy!
Uprzejmie informujemy, że następny numer „Informatora Szczercowskiego” ukaże się w lipcu br.
Z wersją elektroniczną biuletynu można zapoznać się na stronie internetowej gminy Szczerców pod
adresem: www.szczercow.pl.
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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
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Radni uchwalili
VII sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018 odbyła się 25 marca br.
W obradach uczestniczyli oprócz radnych gminnych Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, Sekretarz Gminy Elżbieta Naturalna, Skarbnik Gminy Alina
Włodarczyk oraz sołtysi. Na marcowej sesji Rady Gminy
Szczerców gościł także Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych i Technicznych Szpitala Wojewódzkiego
w Bełchatowie Grzegorz Siedlecki, który w imieniu placówki zwrócił się z prośbą do szczercowskich samorządowców o wsparcie, w kwocie 50 tys. zł. na zakup specjalistycznych łóżek. Ostatecznie Rada Gminy Szczerców
zdecydowała, że przekaże na ten cel dotację w wysokości
30 tys. zł.
W pierwszej części obrad sprawozdanie z działalności
przedstawił Wójt Gminy Szczerców, który następnie odpowiedział na pytania radnych i sołtysów. Sprawozdania
złożyli również Przewodniczący poszczególnych Komisji
Rady Gminy Szczerców.
Na sesji w dn. 25 marca br. Rada Gminy Szczerców podjęła następujące uchwały:
- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
- w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2015 roku”;
- w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Szczerców;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców za
rok 2014;
- w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców w Szczercowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Szczerców.
Rada Gminy Szczerców wyraziła także wolę partycypacji Gminy Szczerców w kosztach przebudowy – remontu drogi relacji Kamień –Chabielice Nr 1917 E wraz
z Gminą Kleszczów oraz Powiatem Bełchatowskim.
Podczas sesji Radni rozpatrzyli wniosek jednego
z mieszkańców dotyczący wyrażenia opinii w sprawie
użytkowania dwóch działek na terenie m. Szczerców.
Radni odmówili zajęcia stanowiska w kwestii sposobu
użytkowania przedmiotowych działek będących własnością prywatnych podmiotów.
Obrady VII sesji Rady Gminy zdominowała jednak tematyka zdrowotna. Odbyła się dyskusja na temat funkcjonowania SPZOZ w Szczercowie. Związana ona była
z dwoma skargami dotyczącymi funkcjonowania placówki, jakie wpłynęły do Rady Gminy Szczerców. Jedną
ze skarg odrzucono, natomiast w przypadku drugiej Rada
Gminy uznała, że jest organem niewłaściwym do jej rozpatrzenia. Niemniej analiza obu spraw, zwróciła uwagę
radnych na problem dotyczący zasad przyjmowania pacjentów w szczercowskim ośrodku zdrowia. Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak zwrócił się z wnioskiem
do Kierownika SPZOZ o opracowanie czytelnych zasad
rejestracji pacjentów, które w przyszłości wyeliminują
niejasności oraz usprawnią działanie placówki.

Kolejna VIII sesja Rady Gminy Szczerców odbyła się 20 maja 2015r.

Program sesji był niezwykle obszerny i obejmował aż 28 punktów, w tym rozpatrzenie 19 uchwał.
Podczas sesji radni zapoznali się z raportem nt. realizacji projektu pn. „Internet dla mieszkańców gminy
Szczerców - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” przygotowanym przez Sekretarz Gminy Elżbietę
Naturalną na zlecenie Wójta Gminy Szczerców K. Kamieniaka (skrót raportu na str. 9 Informatora). Odbyła się dyskusja na temat realizacji zadania i związanych z tym problemów. Konsekwencją było również
podjęcie uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją tego projektu. Rada

Gminy Szczerców wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.858.759,43 zł
na sfinansowanie zobowiązań wynikających z kolejnych etapów realizacji projektu. Radni zdecydowali
się na kontynuację realizacji projektu niezależnie od
ryzyka utraty dofinansowania z Unii Europejskiej.
Jednocześnie podkreślano, że zakres realizacji projektu będzie najprawdopodobniej minimalizowany, tak
by Gmina Szczerców poniosła jak najmniejsze koszty.
Rada Gminy Szczerców wyraziła także zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 73.341 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Łodzi na uporządkowanie gospodarki
wodnej- sfinansowanie budowy tzw. spinki, która połączyła wodociąg w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie
z wodociągiem w m. Szubienice.
Rozpatrzono projekt uchwały w/s przyznania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup
sprzętu medycznego w postaci łóżek szpitalnych wraz
z wyposażeniem i oprzyrządowaniem. Rada zdecydowała o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 30 tys.
zł. Radni wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na
odcinku Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej
P483” w wysokości 500 tys. zł.
Zdecydowano również o przekazaniu dotacji celowych jednostkom OSP z terenu Gminy Szczerców. Na
zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia osobistego oraz modernizację sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz zakup umundurowania
strażackiego i tak- jednostce OSP Magdalenów przyznano kwotę -6.500 zł., jednostce OSP Osiny kwotę
-15.567 zł., jednostce OSP Szczerców -20.000 zł. Na
te same cele i dodatkowo przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla strażaków- ratowników przyznano kwotę 13.905 zł. jednostce OSP Chabielice.
Zapewne wszystkich mieszkańców naszej gminy ucieszy fakt, że na ostatniej sesji zdecydowano również
o utrzymaniu na tym samym poziomie opłat za wodę
i odprowadzanie ścieków. W tym roku nie będzie
podwyżki! Rada przedłużyła czas obowiązywania
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dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców w roku ubiegłym aż do 31 maja 2016r.
Tyle samo co w 2014 r., bo 0,86 zł. do m3 wody
i 3,56 zł. do m3 ścieków, mieszkańcom gminy dopłaci
szczercowski samorząd.
Podczas sesji radni zatwierdzili roczne sprawozdania
finansowe za rok 2014 instytucji kultury- Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczercowie i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczercowie.
Na wniosek Wójta Gminy Szczerców wprowadzono
także zmiany w budżecie gminy na 2015r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.
Jednogłośnie wyrażono wolę kontynuacji członkostwa Gminy Szczerców w Lokalnej Grupie Działania
„Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2014 – 2020.
Zdecydowano o nadaniu nazwy nowej ulicy w Szczercowie. Cicha-taką właśnie nazwę będzie nosiła uliczka zlokalizowana w Szczercowie przy drodze gminnej
w okolicach cmentarza.
Rada zatwierdziła uchwałę w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru Gminy Szczerców, planu dotyczącego w dużej
mierze terenów, gdzie działalność prowadzi kopalnia.
Dokonano również drobnych korekt uchwały z 25
marca dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
WYBORY SOŁTYSÓW ZAKOŃCZONE
W kwietniu i na początku maja odbyła się kolejna tura zebrań sołeckich w miejscowościach,
w których w 2015 r. zakończyła się kadencja urzędujących sołtysów i rad sołeckich.
O wynikach wyborów w sołectwach Zbyszek,
Grudna, Niwy, Borowa, Dubie i Rudzisko informowaliśmy w poprzednim numerze biuletynu. Przypomnijmy zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w sołectwie
Grudna, gdzie przez kolejne cztery lata funkcję tę sprawować będzie Czesław Osiewała.
Jeszcze w marcu zebrania sołeckie odbyły się w sołectwach Stanisławów Drugi, Podżar, Brzezie, Tatar, Podklucze. W Stanisławowie Drugim na kolejną kadencję,
na stanowisko sołtysa wybrano Lesława Dyłę, a do
rady sołeckiej weszli Henryk Piątczak, Tadeusz Rzeźnik, Artur Rajkiewicz, Bożena Wojtas, Jadwiga Bistuła.

W dniu 18.05.2015 Wójt Gminy Szczerców K. Kamieniak spotkał
się z nowowybranymi sołtysami.
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Na czele sołectwa Podżar przez kolejne cztery lata będzie stał Tomasz Brzeszczyński, a w radzie sołeckiej pracować będą: Łukasz Rośniak, Justyna Jabłoniak, Henryk
Pluta, Danuta Kucner. W sołectwie Brzezie nastąpiła
zmiana sołtysa, funkcję tę sprawować będzie Katarzyna Rzepkowska, do rady sołeckiej wybrani zostali: Barbara Jabłoniak, Agnieszka Sobiech, Bożena Wieczorek.
W Tatarze sołtysem został ponownie Dariusz Żmudzki,
a do rady sołeckiej weszli: Julita Szala, Józefa Sukiennik, Marzena Zwierzak. Mieszkańcy Podklucza również
zdecydowali o zmianie sołtysa, została nim Ewa Pabich, w radzie sołeckiej znaleźli się: Mariola Cybułka,
Piotr Koszek, Paweł Włodarczyk i Waldemar Trzmiel.
W kwietniu br. zebrania odbyły się kolejno w sołectwach:
- Lubiec - gdzie sołtysem wybrany został ponownie Dariusz Wywiał, a w skład rady weszli: Rafał Siciński, Zdzisław Węglewski, Alina Storczyk, Sylwester Stanisławski,
Judyta Bednarek.
- Magdalenów- gdzie również po raz kolejny sołtysem
będzie Iwona Domańska, a radę sołecką tworzą: Bożena
Rozumek, Marek Dudkiewicz, Wiesław Opałka.
- Polowa- gdzie sołtysem kolejną kadencję będzie Jan
Wlazłowski. W skład rady sołeckiej weszli: Marek Ślusarski, Marek Olczak, Lechosław Przydacz, Iwona Malenta, Andrzej Wierzbicki.
- Szczercowska Wieś – gdzie na stanowisko sołtysa ponownie wybrano Joannę Szymańską, a do rady sołeckiej: Andrzeja Gasińskiego, Marcina Gajdę, Ewę Gajdę,
Piotra Szymańskiego, Irenę Woźniak.
- Osiny- gdzie nowym sołtysem został wybrany Tomasz
Siewiera, a w radzie sołeckiej pracować będą: Grzegorz
Grzybek, Grzegorz Woźniak, Mirosław Wieczorek, Dionizy Moskot, Elżbieta Zielińska, Jadwiga Białas.

- Kieruzele- gdzie sołtysem przez kolejne cztery lata
nadal będzie Agnieszka Szcześniak, a do rady sołeckiej wybrano: Ewelinę Sukiennik, Różę Sukiennik
i Marcina Dyłę.
- Stanisławów Pierwszy- gdzie nastąpiła zmiana na
stanowisku sołtysa, funkcję tę sprawować będzie Urszula Stępień. W skład rady sołeckiej weszli: Krystyna
Wintrowicz – Sopala, Janina Gruszczyńska, Tomasz
Kołodziejczyk, Barbara Siciarz, Ambroży Susmenda,
Janusz Dyła.
- Chabielice – gdzie sołtysem ponownie wybrano
Annę Pietruchę, a do rady sołeckie weszli: Stanisław
Grabarczyk, Radomir Balcerzak, Bogdan Rubiak, Zenon Gruszczyński, Barbara Tylka.
- Janówka- gdzie sołtysem po raz kolejny wybrany
został Krzysztof Pędziwiatr, a do rady sołeckiej weszli: Tomasz Mielczarek, Mariola Ziółkowska, Marcin
Sobczak, Zdzisław Lechowski, Ewelina Markowiak,
Andrzej Ziółkowski.
Wybory sołeckie w Gminie Szczerców zakończyło zebranie w Szczercowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba mieszkańców, głosowało aż 427 osób, które
wybierały spośród czterech kandydatów. Na funkcję sołtysa kandydowali: Halina Ratajczyk-uzyskała
132 głosy, Elżbieta Woszczak-79 głosów, Grzegorz
Kuśmierek-77 głosów i Krystyna Plewczyńska- 139
głosów. Tym samym sołtysem ponownie wybrana została: Krystyna Plewczyńska. Do rady sołeckiej mieszkańcy Szczercowa wybrali: Halinę Juśkiewicz, Jana
Kempińskiego i Grzegorza Kuśmierka.
Z inicjatywy Wójta Gminy Szczerców K. Kamieniaka
18.05.2015r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie,
w którym wzięli udział wszyscy nowowybrani sołtysi.

INWESTYCJE W GMINIE SZCZERCÓW
Będą nowe drogi

Fot: droga Zagadki
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Fot: droga Szubienice
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Na maj zaplanowano rozpoczęcie zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczerców”. Zmodernizowane zostaną drogi wewnętrzne w miejscowości
Zagadki oraz na odcinku Szubienice-Podżar. W ramach zadania wykonane zostaną nakładki asfaltowe,
pobocza tłuczniowe i przepusty. Remont obejmie
ogółem ok. 1800 mb dróg. Prace planowo powinny
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zakończyć się do 15 września br. Szczercowski samorząd wyłoży na ten cel 465.651, 24 zł. Na wykonanie modernizacji drogi Szubienice-Podżar złożony
został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie z budżetu województwa, w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na kwotę 229.415 zł.

BUDOWA OŚWIETLENIA
W maju podpisano umowę na wykonanie
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stanisławów
Drugi, Kieruzele, Kozłówki. Wartość robót oszacowano na 134.103,60 zł. W ramach przedsięwzięcia na terenie Gminy Szczerców powstaną nowe nitki oświetlenia
ulicznego o całkowitej długości 1250 mb. Zakończenie
tej inwestycji zaplanowano na 31 lipca br.

Fot: w Stanisławowie Drugim zaplanowano budowę nowego
oświetlenia

Fot: w Kozłówkach będą nowe lampy

Fot: odcinek na którym powstanie nowe oświetlenie w m. Kieruzele

SPINKA GOTOWA
Zakończyły się prace przy budowie sieci wodociągowej tzw. spinki, która połączyła wodociąg
w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice. Na realizację tego zadania szczercowski
samorząd podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 244.400 zł. w ramach działania 321 Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na sfinansowanie tej inwestycji złożono także wniosek o pożyczkę do WFOŚ i GW na kwotę 148 tys. zł, istnieje
możliwość, że połowa tej kwoty zostanie umorzona, natomiast drugą część gmina będzie spłacać przez kolejne
2 lata na preferencyjnych warunkach.

REMONT KANALIZACJI W SZCZERCOWIE
Trwa postępowanie przetargowe na remont kanalizacji w Szczercowie. W ramach zadania wykonane
zostaną prace na odcinku ok. 300 mb. na ul. Tenusa polegające na uszczelnieniu kanalizacji. Na wykonanie
tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł. ze środków powiatu bełchatowskiego.
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DROGA KAMIEŃ –CHABIELICE
Jeszcze w tym roku Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z gminami Szczerców i Kleszczów planuje rozpoczęcie prac przy pierwszym etapie przebudowy drogi powiatowej Kamień -Chabielice. Z uwagi
na wysokie koszty inwestycji będzie ona realizowana w etapach na przestrzeni kolejnych trzech lat. 21 maja
br. w bełchatowskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano list intencyjny
dotyczący wspólnego finansowania przedsięwzięcia przez samorząd powiatowy, gminy Kleszczów i Szczerców.
W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, który w imieniu szczercowskiego samorządu zadeklarował wsparcie finansowe realizacji tej inwestycji w wysokości 500 tys. zł. Do modernizacji
drogi 2,5 miliona złotych dołoży też gmina Kleszczów. W budżecie powiatu zabezpieczono natomiast na ten
cel 1 mln 250 tys. zł. Z drogi Kamień –Chabielice korzystają mieszkańcy kilku gmin, w tym oczywiście gminy
Szczerców m.in. dojeżdżając tędy do pracy. Obecnie droga jest w złym stanie technicznym, dlatego niezbędny
jest jej remont.

DOTACJE NA SPORT ROZDYSPONOWANE
30 marca zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców, rozstrzygające otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Szczerców. W konkursie ogłoszonym 3 lutego wzięło udział 5 stowarzyszeń z terenu Gminy
Szczerców, które w terminie do dnia 24 lutego złożyły 8 ofert na zadania związane z działalnością sportową
na łączną kwotę 587.683,80 zł. W budżecie Gminy Szczerców na ten cel zostało przeznaczone 400 000 zł.
(w poprzednim roku 580 tys. zł). Złożone oferty zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie rozpatrywała i opiniowała powołana przez Wójta komisja ds. oceny ofert. Po zapoznaniu się
z protokołem końcowym z pracy komisji Wójt wydał zarządzenie ws. rozstrzygnięcia konkursu wraz z wysokościami dofinansowania do poszczególnych zadań (zestawienie poniżej).
Lp. Podmiot składający ofertę
Oferta dotyczy
Wnioskowana kwota dotacji Kwota dotacji (zł)
1. LUKS „Czarni” Szczerców
siatkówka
85 000,00 zł
50 000,00
2. LKS „Astoria” Szczerców
strzelectwo
36 141,80 zł
18 000,00
3. LKS „Astoria” Szczerców
siatkówka
52 080,00 zł
0
4. LKS „Astoria” Szczerców
tenis stołowy
10 902,00 zł
0
5. LKS „Astoria” Szczerców
piłka nożna
299 500,00 zł
220 000,00
6. LKS „Błękitni” Chabielice
piłka nożna
40 000,00 zł
33 000,00
7.
LUKS Impuls
biegi na orientację
39 300,00 zł
15 000,00
8.
GLKS Szczerców
tenis stołowy, badminton
24 760,00 zł
21 000,00
Na zadania objęte dofinansowaniem przeznaczono kwotę 357 000 zł. Z podmiotami, które otrzymały dotacje
zostały zawarte umowy, obowiązujące do 15 grudnia 2015 roku – termin zakończenia realizacji zadań publicznych.
					
Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki
								
Jarosław Piotrowski

GMINA SZCZERCÓW BĘDZIE STARĆ SIĘ O FUNDUSZE NA KOLEKTORY
Upłynął termin składania wstępnych deklaracji przez osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych.
Łącznie wpłynęło 1339 deklaracji .Gmina Szczerców przygotowuje się do aplikowania o środki unijne na ten cel w ramach
nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Zebranie deklaracji niezbędne było do właściwego rozpoznania potrzeb
mieszkańców w tym zakresie. Na ich podstawie będą przygotowywane dokumenty strategiczne, w których zostaną określone zadania priorytetowe do wykonania w Gminie Szczerców w najbliższych latach. Jednocześnie Gmina Szczerców złożyła
wniosek o przyznanie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” na realizację operacji z zakresu budowy mikroisnatalcji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii,
w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej. Oprócz Gminy Szczerców wnioski złożyły również inne samorządy z wo-
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jewództwa łódzkiego . Każdy wniosek zostanie oceniony w formie punktowej, przy czym Gmina Szczerców może liczyć, niestety na niską punktację. Ze wstępnych rozmów z Urzędem Marszałkowskim wynika , że punktację Gminy Szczerców można
szacować na ok 6. pkt. ( m.in. 0 pkt. dochód podatkowy gminy, 0 pkt. - bezrobocie), przy czym maksymalna ilość punktów
jaką można uzyskać wynosi 14. UM dofinansuje tylko 3 wnioski. W chwili obecnej w ramach nowej perspektywy finansowej
na lata 2014 – 2020 nie ma tego typu programów. Jeśli będzie ogłoszony nabór dot. mikroinstalacji prosumenckich zostanie
przygotowany kolejny wniosek.

PRACE NAD REHABILITACJĄ
Na wniosek Wójta Gminy K. Kamieniaka trwają intensywne prace nad rozwiązaniem problemu działalności rehabilitacji w Gminie Szczerców.
Od kilku lat widoczne jest wysokie zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne wśród mieszkańców Gminy Szczerców. Obecnie dla pacjentów dostępnych jest 7 tego typu stanowisk w szczercowskim ośrodku zdrowia,
a całość utrzymywana jest z budżetu SPZOZ. Usługi te nie są objęte kontraktem z NFZ.
Poprawę dostępności do niezbędnych zabiegów ma zapewnić wdrożenie przez szczercowski samorząd programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Szczerców”. Na potrzeby realizacji tego
przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 50 tys. zł. Program jest już gotowy i obecnie przesłany
został do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Jeśli zostanie oceniony pozytywnie, trafi pod obrady Rady Gminy Szczerców. Kolejnym etapem na drodze do
jego wprowadzenia w życie będzie ogłoszenie konkursu na realizację usług rehabilitacji, do którego będzie mógł
przystąpić również SPZOZ w Szczercowie. Wdrożenie programu „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy
Szczerców” w tym i następnym roku, jest jednak tylko etapem przejściowym na drodze do poprawy dostępności do
tego typu usług dla mieszkańców naszej gminy.
Kompleksowym rozwiązaniem problemu ma być powstanie w najbliższych latach specjalistycznej przychodni. Obecnie opracowywana jest koncepcja budowy nowej placówki z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne,
w której znajdzie się również miejsce na gabinet stomatologiczny. Ostatecznie wybrany zostanie jeden z trzech
zaproponowanych przez projektantów wariantów budowy. Już dziś pewne jest, że nowa przychodnia powstanie
na działce gminnej przy ul. Targowej w Szczercowie, a znajdujący się tam tzw. „stary ośrodek zdrowia” zostanie
wyburzony. Docelowo nowa przychodnia ma mieć odpowiednią liczbę gabinetów, jak i niezbędne zaplecze socjalne
pozwalające na ubieganie się o kontrakt z NFZ i finasowanie usług rehabilitacji dla mieszkańców gminy z dotacji
państwowych.

SPZOZ informuje
W maju br. SPZOZ w Szczercowie wprowadził Regulamin rejestrowania i realizacji usług zdrowotnych dla pacjentów. Jednocześnie przypominamy , że szczercowska przychodnia czynna jest w dni robocze od
godz. 8.00 do 18.00. Nocną (w godz. 18.00-8.00) i świąteczną pomoc medyczną pacjentom zadeklarowanym
w SPZOZ zapewnia Szpital Wojewódzki w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123.
REGULAMIN REJESTROWANIA I REALIZACJA USŁUG ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW
SPZOZ W SZCZERCOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD MAJA 2015R
W trosce o poprawę dostępności oraz funkcjonalności rejestrowania pacjentów do lekarzy POZ w SPZOZ
w Szczercowie wprowadza się następujące zasady rejestracji pacjentów:
1. Ośrodek Zdrowia w Szczercowie otwierany jest o godz. 7:15, natomiast rejestracja pacjentów rozpoczyna się od godz. 7:30, a telefonicznie od godz. 8:00.
2. Wizyty domowe lekarzy do pacjentów obłożnie chorych przyjmowane są codziennie do godz. 11:00
natomiast realizowane są po uprzednim uzgodnieniu możliwie najbliższego terminu wizyty. Wizyty lekarskie realizowane są przez wszystkich lekarzy pracujących w POZ (lek. Katarzyna Afshari, lek. Bohdan
Mrowiński, lek. Jarosław Wyszatycki).
3. Pacjent ma prawo zarejestrować się do wybranego przez siebie lekarza osobiście, telefonicznie lub przez
osobę upoważnioną.
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4. Realizacja terminu wizyty zależy od ilości uprzednio zarejestrowanych pacjentów do wybranego lekarza,
może ona być zrealizowana w dniu rejestracji lub w najbliższym wolnym terminie.
5. Przypadki pilne przyjmowane są po uprzednim wyrażeniu zgody przez lekarza.
6. Rejestracja telefoniczna umożliwia rejestrację do wybranego lekarza w najbliższym wolnym terminie do
realizacji. Lekarze pediatrzy (lek. Katarzyna Afshari, lek. Bohdan Mrowiński) w pierwszej kolejności przyjmują pacjentów w wieku 0-6 lat a tym samym liczba wolnych miejsc dla dorosłych pacjentów szczególnie
w okresie wzmożonej zachorowalności jest ograniczona.
7. Rejestrowanie się na wyznaczone godziny do poszczególnych lekarzy odbywa się przy pomocy systemu
kolejnych numerów. Lekarz przyjmuje około 6 pacjentów w ciągu godziny.
8. Pacjent, który spóźni się na wyznaczoną godzinę będzie automatycznie przesunięty na koniec czasu przyjmowania lekarza w dniu umówionej wizyty.
9. W celu usprawnienia przyjmowania pacjentów, prosimy o powiadomienie rejestracji o rezygnacji z wizyty lekarskiej w wyznaczonym terminie.
W/w regulacje będą konsekwentnie przestrzegane przez lekarzy POZ i pielęgniarki pracujące w rejestracji
SPZOZ w Szczercowie.
Pacjent chory przewlekle ma prawo otrzymać recepty na leki na okres trzech miesięcy.
Kierownik SPZOZ w Szczercowie
lek. med. Jarosław Wyszatycki
Jak informuje kierownik SPZOZ Jarosław Wysztycki w szczercowskiej przychodni zadeklarowanych
jest niemal 7000 pacjentów z Gminy Szczerców i gmin ościennych. W 2014 r. z porad lekarzy SPZOZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej skorzystało ok. 31 tys. osób. W ośrodku zdrowia zatrudnionych jest
obecnie 2 pediatrów i 2 lekarzy rodzinnych. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pomocy udzielają
lekarze o specjalnościach nefrolog i kardiolog. Raz w tygodniu można skorzystać z porad psychiatry. Z porad
lekarzy zatrudnionych w ośrodku zdrowia dziennie korzysta od 120 do 160 pacjentów. Dodatkowo w ramach
przychodni funkcjonuje również Poradnia K, z której usług w 2014r. skorzystało prawie 5000 pań. Ponadto
lekarze SPZOZ w Szczercowie w 2014r. zrealizowali 200 wizyt domowych, a pielęgniarka środowiskowa 1400.
Mieszkańcy mają także możliwość wykonania badań laboratoryjnych. W samym 2014 r. wykonano ponad 20
tys. różnego typu badań. Ośrodek zdrowia wyposażony jest w 2 aparaty USG, przy użyciu, których badania
wykonuje 3 lekarzy posiadających stosowne uprawnienia. Takich badań w roku poprzednim wykonano 800. W
gabinecie zabiegowym istnieje także możliwość wykonania badań EKG. Lekarze dysponują holterami ciśnieniowymi, holterami EKG, a Poradnia K wyposażona jest w aparat KTG, aparat do kriochirurgii i kolposkop.
Jak podkreśla kierownik SPZOZ w Szczercowie przychodnia jest dobrze wyposażona i zapewnia bardzo szeroki zakres usług medycznych. Przyznaje, że bywają nieporozumienia i problemy, niemniej większość
pacjentów jest zadowolona z jakości świadczonych usług. W 2014r. na 31 tys. pacjentów korzystających z
przychodni, wpłynęło mniej niż 10 skarg. Staramy się, wyeliminować wszelkie zastrzeżenia dotyczące naszej
pracy i na bieżąco rozwiązywać problemy -podkreśla doktor Wyszatycki. Wszystkie informacje dotyczące usług
świadczonych przez SPZOZ umieszczane są w widocznych miejscach na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz
i wewnątrz budynku przychodni-przypomina kierownik Ośrodka Zdrowia, a zapoznanie się z nimi i dokładne
przeczytanie wyeliminuje wszelkie niejasności i często zaoszczędzi niepotrzebne nerwy.

Informacja z realizacji projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
W 2012 r. Gmina Szczerców rozpoczęła realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (oś priorytetowa 8, działanie 8.3). Umowa na dofinansowanie zadania podpisana została przez władze gminy 29.08.2012r. Zgodnie z
jej postanowieniami oraz załączonym do niej harmonogramem projekt musi zostać zakończony do dnia 31.10.2015r.
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Pomyślna realizacja projektu może być jednak bardzo trudna,
na co złożyło się szereg okoliczności.
12.03.2014 r. władze Gminy Szczerców podpisały umowę
z firmą NextiraOne Polska Sp. z o.o. (później Dimension Data
Polska Sp. z o.o.) na wykonanie zamówienia pn. „Budowa sieci
szerokopasmowej na terenie Gminy Szczerców oraz adaptacja pomieszczeń Jednostek Podległych objętych projektem”.
W ramach zamówienia wyodrębniono 4 zadania i określono
termin ich realizacji. Zgodnie z postanowieniami umowy zadanie 1 (przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej, pozwoleniowej oraz budowa infrastruktury technicznej,
bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu), zadanie 2 (adaptacja 16 pomieszczeń w 16 jednostkach podległych
Gminie Szczerców do umieszczenia w nich sprzętu komputerowego zakupionego w ramach innego postępowania przetargowego) oraz zadanie 3 (przeprowadzenie wymaganych
testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie) wykonawca powinien
zakończyć w ciągu 10 miesięcy od daty jej zawarcia. Natomiast w przypadku zadania 4 (przyłącze do Internetu oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej,
świadczenie usług serwisowych, tj. administrowanie i zarządzanie wybudowaną infrastrukturą) termin realizacji wyznaczono na okres od zakończenia zadania 1 do dnia 31.12.2015r.
Wykonawca jednak nie przystąpił do realizacji umowy w założonym terminie. Prace nie zostały rozpoczęte z przyczyn leżących po stronie Gminy Szczerców. Przed zawarciem umowy
nie ustalono z mieszkańcami lokalizacji masztów oraz wież do
przesyłu sygnału internetowego, co spowodowało liczne protesty i sprzeciwy, i w konsekwencji ciągłe zmiany w projekcie
oraz wydłużenie wszelkich procedur. Kluczowe znaczenie dla
opóźnień miało także to, że Gmina oparła cały projekt oraz
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na technologii,
która wymaga dostępu do częstotliwości radiowych objętych
koncesją/licencją i które należało zarezerwować przed przystąpieniem do realizacji projektu. Jednak rezerwacji tych częstotliwości nie dokonano, co spowodowało, że zarówno PFU, jak
i sporządzony wniosek o dofinansowanie zostały tak naprawdę „zawieszone w próżni”, a wykonawca nie mógł realizować
prac zgodnie z zawartą umową.
W listopadzie 2013r. ówczesne władze Gminy Szczerców podjęły wprawdzie działania zmierzające do zmiany podstawowych założeń projektu i wykonaniu zadania w innej technologii. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów co
spowolniło projekt o kilka miesięcy, wprowadzając ponowne
zmiany w zapisach Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Ostatecznie dopiero w lutym b.r. Gmina podpisała umowę
z Firmą Netia S.A. na udostępnienie częstotliwości.
Nie została również przeprowadzona analiza możliwości lokalowych w szkołach, świetlicach i budynkach OSP.
W wyniku tego, okazało się że część komputerów
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po prostu nie zmieści się w salach komputerowych i będzie
ulokowana na korytarzach. Adaptacji pomieszczeń dokonano
pomimo, iż w grudniu 2013r. Władza Wdrażająca odmówiła
zgody na taką lokalizację komputerów (infokiosków). Trudno
przewidzieć konsekwencje takiej decyzji poprzednich władz
Gminy, gdyż podczas kontroli końcowej projektu istnieje
duże ryzyko, że komputery, które będą ulokowane na korytarzach mogą zostać uznane jako zbędny zakup i nie uzyskają
dofinansowania. Spowoduje to wówczas obniżenie wskaźników przyjętych w projekcie, co stanowi podstawę utraty całości dofinansowania. Ponadto zagrożeniem dla wskaźników
w projekcie jest fakt, iż we wniosku o dofinansowanie wskazano, że 6 szkół nie ma możliwości dostępu do Internetu. Przyjęto, więc jako jeden z rezultatów projektu uzyskanie przez
szkoły możliwości dostępu do Internetu. Jednakże stan faktyczny był taki, że szkoły objęte projektem zarówno w chwili
składania wniosku, jak i obecnie miały(i nadal mają) nie tylko
możliwość, ale i dostęp do Internetu.
W projekcie popełniono szereg błędów, niektóre z nich już zostały skorygowane lub będą w najbliższym czasie, inne są nieodwracalne w skutkach, np.: wysokie wynagrodzenia licznych
firm doradczych, czy koszty świadczenia usług serwisowych
sprzętu komputerowego od chwili jego zakupu, niezależnie od
tego, czy komputery będą podłączone i czy będzie działał Internet, etc. Niestety nie wszystkie błędy można skorygować, co
w konsekwencji m.in. generuje wysokie koszty wynagrodzeń
w projekcie.
Wszystkie wymienione wcześniej okoliczności spowodowały konieczność aneksowania zarówno zawartej w dniu
29.08.2012 roku umowy o dofinansowanie, jak i umowy z wykonawcą. Zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą i przedłużenie terminu realizacji zadań 1, 2 i 3 było koniecznością, gdyż
wykonawca z przyczyn leżących po stronie Gminy Szczerców
nie mógł przystąpić do realizacji umowy w terminie i Gmina
musiałaby zapłacić mu z tego tytułu kary.
Ostatecznie Gmina przedłużyła wykonawcy termin realizacji
zadań nr 1 i 3 do 30.09.2015 roku. Zadanie nr 2 zostało zrealizowane.
Istotnym problemem jest natomiast termin realizacji zadania
nr 4. Gmina wpisała w umowę z wykonawcą z marca 2014
r. termin zakończenia zdania nr 4 na dzień 31.12.2015 roku,
to jest później niż zakończenie realizacji całego projektu
(31.10.2015 roku, nawet po przedłużeniu tego terminu z Władzą Wdrażającą). Oznacza to, że wykonawca aż do tego dnia
może realizować umowę bez możliwości obciążenia go przez
Gminę karami umownymi za zwłokę. Natomiast wszystkie wydatki Gminy po dacie zakończenia projektu, tj. po
31.10.2015 roku, stanowią koszt niekwalifikowany i nie podlegają dofinansowaniu. Takim kosztem niekwalifikowanymi,
a więc niepodlegającym zwrotowi, będą koszty dwumiesięcznego serwisowania infrastruktury jakie Gmina będzie musiała
zapłacić za miesiące listopad i grudzień b.r. Jeżeli natomiast
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wykonawca nie zrealizuje umowy (zadania 1 i 3) do końca
września b.r., nie zostanie osiągnięty cel projektu i cały projekt
utraci dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy Wykonawca wykonuje prace zgodnie z umową i harmonogramem, jednakże
opóźnienia w realizacji Projektu, w ocenie Władzy Wdrażającej budzą obawy co do możliwości jego terminowej realizacji.
Firma Dimension Data Polska Sp. z o.o., która realizuje budowę infrastruktury z oczywistych powodów nie jest zainteresowana i nie zgadza się na skrócenie terminu realizacji umowy
(dla zadania nr 4). Nie ma możliwości prawnych by w jakikolwiek sposób skłonić wykonawcę do takiej zmiany. Ponadto
umowa przewiduje kary wzajemne, co oznacza, iż w przypadku gdyby to Gmina Szczerców odstąpiła od umowy, musielibyśmy zapłacić wykonawcy karę w wysokości 313.166,21 zł
(słownie: trzysta trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 21/100).
Taką umowę Gmina Szczerców zawarła w marcu 2014 roku
i to Gmina była jej autorem, a za jej wykonanie przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 3.131.662,09 zł (trzech
milionów stu trzydziestu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych 09/100).
Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z zawartą umową,
w przypadku odstąpienia przez Gminę od jej realizacji wyko-
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nawcy będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tytułu utraconego
wynagrodzenia.
W konsekwencji powyższych zdarzeń i opóźnień w dniu
01.04.2015r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
(WWPE) wstrzymała Gminie Szczerców wypłatę zaliczek na
poczet wykonania zadania z uwagi na niski poziom realizacji
prac, co w ocenie instytucji zagraża terminowej realizacji projektu.
Ogółem do dnia 15.05.2015 wydatki i zobowiązania na potrzeby realizacji projektu wyniosły-1.500.548,45 zł,
w tym koszty kwalifikowane 1.421.103,84 i tzw. koszty niekwalifikowane- 23.296,61 oraz odsetki podatkowe do zwrotu
do UE do dn. 31.12.2014 r.- 56.148 zł.
Przedstawione informacje i dane pochodzą z raportu z realizacji projektu ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” sporządzonego przez
Sekretarza Gminy Elżbietę Naturalną oraz Koordynatora Projektu Jarosława Wieczorka, Informatyka Projektu Kamila Piechowskiego oraz Księgowego Projektu Iwonę Ratajczyk, który
był szczegółowo omawiany i wyjaśniany na ostatniej Sesji Rady
Gminy.

W dniu 19 maja b.r., Wójt Gminy Szczerców wykonując obowiązek nałożony na niego na podstawie art. 304 k.p.k., złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na popełnieniu czynu wypełniającego znamiona opisane
w art. 271 k.k. Zawiadomienie dotyczy czynności dokonanych przez władze Gminy Szczerców w związku
z wnioskiem Nr POIG/8.3/2011/ŁDŁ/225 złożonym w dniu 28.10.2011r., a następnie złożonym ponownie po jego poprawieniu w dniu 23.01.2012 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie
o dofinansowanie projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach zadania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInnclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Odwołanie Dyrektora Gimnazjum
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie odbył się
w dniu 18 lipca 2012r. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora obradowała Komisja Konkursowa w składzie: 3 przedstawicieli Gminy Szczerców, 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi, 1 przedstawiciel Rady Rodziców przy PG w Szczercowie, 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej PG w Szczercowie,
2 przedstawicieli związków zawodowych działających w PG w Szczercowie. Jednym z członków komisji –
przedstawicielem Gminy Szczerców był –Wójt Grzegorz Kmita. W wyniku postępowania konkursowego Pani
Wiesława Drzewosz uzyskała bezwzględną większość głosów i została przedstawiona jako kandydatka na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, do Wójta Gminy Szczerców.
W dniu 28.08.2012r. zostały wydane Zarządzenia Wójta Gminy Szczerców, Pana Grzegorza Kmity
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie Pani
Wiesławie Drzewosz, na okres 5 lat, od 01.09.12r. do 31.08.17r. oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
do jednoosobowego działania dla dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie Pani
Wiesławy Drzewosz.
W październiku 2014r. Wojewoda Łódzki został poinformowany o naruszeniu prawa przy wydawaniu
Zarządzeń Wójta Gminy Szczerców dotyczących powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimna-
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zjum im. Jana Pawła II w Szczercowie. W związku z tym, Wojewoda Łódzki, zwrócił się do Wójta Gminy
Szczerców o zajęcie stanowiska w sprawie, zwracając organowi gminy uwagę na naruszenie prawa stojące u
podstaw skargi do Wojewody Łódzkiego.
Następnie Wojewoda Łódzki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w/w zarządzenia Wójta Gminy Szczerców w całości zarzucając ich wydanie niezgodnie z prawem.
W dniu 19 lutego 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie zarządzeń Wójta Gminy Szczerców Pana Grzegorza Kmity dotyczących postępowania konkursowego i powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum. Stwierdził ich niezgodność z prawem z uwagi na powołanie przez Wójta Gminy
Szczerców, samego siebie na członka komisji konkursowej, do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na
dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, co nastąpiło z naruszeniem art.36a ust.6
pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
Z uwagi na unieważnienie zarządzeń o powołaniu Komisji Konkursowej i o powierzeniu stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, o sprawie został poinformowany Łódzki
Kurator Oświaty, który powinien wydać opinię w sprawie. Opinia do dnia 20.04.2015r. nie została wydana, co
było równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej, potwierdzającej niezgodność z prawem Zarządzeń Wójta
Gminy Szczerców Grzegorza Kmity dotyczących konkursu w 2012r.
W związku z tym, że Wójt Gminy Szczerców, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze
w szkole, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po
zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a sytuacja ta stanowi szczególnie uzasadniony przypadek wyczerpujący
przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego, Wójt Gminy Szczerców Pan Krzysztof Kamieniak, wydał
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Szczercowie. Następnie Zarządzeniem Nr 40 z dnia 21 kwietnia 2015r. powierzył pełnienie
obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie Pani Wiesławie Drzewosz
oraz udzielił pełnomocnictwa do jednoosobowego działania, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, nie dłużej jednak niż do 31.01.2016r.
								
Kierownik ZOPO Gminy Szczerców
										
Janusz Kuliński

WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY
III Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej
Już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej. Wzięli w nim udział
soliści reprezentujący wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie
oraz 18 DH „Kuźnia” im J. Kukuczki w Szczercowie. Przesłuchania konkursowe odbyły się 30 kwietnia
br. w auli Publicznego Gimnazjum, a koncert galowy laureatów tradycyjnie w Święto Konstytucji 3 Maja
w Kościele Parafialnym w Szczercowie.
3 Maja i jednocześnie pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II –dlatego też przebiegała pod hasłem
„Jan Paweł II Święty, Polak, Patriota”. Organizatorami
konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie
przy współpracy z parafią NNMP w Szczercowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak. W przesłuchaniach
konkursowych wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało
aż 29 młodych wokalistów, w wieku od lat 7 do 19,
Tegoroczna edycja konkursu zorganizowana została którzy wykonali ponad 20 różnych piosenek i pieśni
dla uczczenia 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji o tematyce patriotycznej i religijnej. Uczestników
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konkursu oceniało jury w składzie: ks. J. Kłys -proboszcz parafii NNMP w Szczercowie, K. KamieniakWójt Gminy Szczerców, T. Kozubowicz-kapelmistrz
Orkiestry OSP Szczerców, W. Brzozowski-instruktor
GOK w Ruścu i w Szczercowie, M. Brzozowski- instruktor GOK w Szczercowie.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
odbyło się w niezwykle uroczystej oprawie 3 maja
br. w wypełnionym po brzegi Kościele Parafialnym
w Szczercowie. Podczas koncertu galowego laureatów
III Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Religijnej wystąpili soliści wyróżnieni w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Należy podkreślić, że w tym
roku Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo wszyscy
młodzi wokaliści byli doskonale przygotowani i włożyli bardzo dużo pracy oraz serca w swoje prezentacje. Występy laureatów konkursu na pewno na długo
pozostaną w pamięci mieszkańców gminy Szczerców,
którzy zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu i w ten sposób uczcić Święto Konstytucji 3 Maja
i rocznicę kanonizacji Papieża Polaka. Były gromkie
brawa, gratulacje i wspaniałe wrażenia artystyczne!
Już teraz zapraszamy za rok, na kolejną edycję konkursu!
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Laureaci III Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Religijnej to:
Kategoria klasy I-III SP
wyróżnienie: Weronika Chudzik (SP w Szczercowie)
za wykonanie „Barki”,
wyróżnienie: Bartłomiej Rogalewicz (SP w Szczercowie) za wykonanie pieśni „Chwalcie łąki umajone”,
III miejsce: Zofia Sztuk (SP w Szczercowie) za wykonanie piosenki: „Wojenko, wojenko”,
II miejsce: Maja Mielczarek (SP w Lubcu) za wykonanie piosenki „Ojczyzno ma”,
I miejsce Zuzanna Kozubowicz (SP w Szczercowie) za
wykonanie piosenki „Ziemia rodzinna”.
Kategoria klasy IV-VI SP
wyróżnienie: Dominika Pęciak (SP w Szczercowie) za
wykonanie piosenki „Polskie kwiaty”,
wyróżnienie: Klaudia Spaleniak (SP w Osinach) za
wykonanie piosenki „Ty prowadzisz nas”,
wyróżnienie: Klaudia Pietrzyk (SP w Chabielicach) za
wykonanie piosenki „(Modlitwa) obudź się Polsko”,
III miejsce: Amelia Ziółkowska (SP w Szczercowie)
za wykonanie piosenki: „Żeby Polska była Polską”,
II miejsce Wiktoria Zwierzak (SP w Chabielicach) za
wykonanie piosenki „Ty prowadzisz nas”,
I miejsce Jakub Opaliński (SP w Szczercowie) za wykonanie piosenki „Mury”.
Kategoria uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
wyróżnienie: Karolina Barasińska (PG w Szczercowie)
za wykonanie piosenki „Dziś idę walczyć, Mamo!”
III miejsce: Emilia Szcześniak (PG w Szczercowie) za
wykonanie piosenki: „Mury”
II miejsce: Natalia Stanisławska(GOK w Szczercowie)
za wykonanie piosenki „Miasto” i Daria Kałużna za
wykonanie piosenki „Dziś idę walczyć, Mamo!”,
I miejsce: Martyna Kałużna (18 DH) za wykonanie
piosenki „Major Ponury” i Wiktoria Wolska za wykonanie piosenki „Malachitowe łąki”.

„Razem w przyszłość”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie informuje, że w roku 2015 realizuje projekt „Razem w przyszłość” w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 8 bezrobot-

nych osób w wieku aktywności zawodowej z Gminy
Szczerców, korzystających z pomocy GOPS. Realizacja
przedsięwzięcia rozpoczęła się 18 marca br. W ramach
projektu 8 bezrobotnych tzw. Beneficjentów Ostatecznych ma okazję podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szeregu szkoleń i możliwość
zdobycia dodatkowych kwalifikacji pozwalających na
znalezienie zatrudnienia. Do tej pory uczestnicy projektu- 6 kobiet i 1 mężczyzna brali udział w warszta-
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tach rękodzieła, warsztatach kompetencji psychospołecznych i doradztwa zawodowego.

Objęci zostali także indywidualnym poradnictwem
psychologicznym. Siedem osób ukończyło kurs
„Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”. To jednak nie wszystko jeszcze, bo 5 Beneficjentek rozpocznie wkrótce kurs prawa jazdy kat. B,
a 8 osób uczestniczyć będzie w kursie „Sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych”.

Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnicy projektu „Razem
w przyszłość” wzięli udział w integracyjnym wyjeździe turystycznym w Góry Świętokrzyskie. Beneficjenci zwiedzali Muzeum Zegarów w Jędrzejowie,
Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach, Opactwo Benedyktyńskie - Święty Krzyż. Grupa wybierze się także
na jeszcze jedną wycieczkę, tym razem dwudniową
z osobą towarzyszącą, do Wrocławia i Zamku Książ.

SETNE URODZINY P. ZOFII BRZOZOWSKIEJ
Setne urodziny obchodziła Pani Zofia Brzozowska, była mieszkanka naszej Gminy, obecnie
przebywająca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Burzenin.
Uroczystość urodzinowa odbyła się 23 marca br.
Z okazji tego wyjątkowego święta u dostojnej Jubilatki gościli Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak, Kierownik GOPS w Szczercowie - Jadwiga
Zarzeczna oraz dwie pracownice socjalne. Z gratulacjami przybyli także Wójt Gminy Burzenin - Jarosław
Janiak, samorządowcy i pracownicy Domu Pomocy
Społecznej w Witowie, Starosta Powiatu Sieradzkiego
- Dariusz Olejnik , Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego
- Mariusz Bądzior, Aleksandra Mirkiewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, jak również przedstawicielki KRUS-u. Podczas uroczystości

nie mogło oczywiście zabraknąć kwiatów i prezentów,
urodzinowego tortu i serdecznych życzeń kolejnych
lat życia w zdrowiu i szczęściu, w otoczeniu życzliwych ludzi.

Uroczości Katyńske w Parznie
12 kwietni br. w Kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Parznie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Wzięli w nich
udział przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, samorządu powiatowego oraz samorządów gmin Kluki
i Szczerców.

Gminę Szczerców reprezentował Wójt-Krzysztof Kamieniak, który uczestniczył w uroczystej Mszy św.,
a następnie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej. Obchody rocznicowe
w Parznie uświetniła także orkiestra Dęta OSP Magdalenów.

Nr 3 (117) maj - czerwiec 2015 r.

Informator Szczercowski

15

Z GRATULACJAMI U PORUCZNIKA JASIONKA
8 maja, w dniu 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej delegacja władz gminnych -Wójt Krzysztof Kamieniak
oraz Sekretarz Gminy Elżbieta Naturalna, spotkali się z jednym
z najstarszych kombatantów w naszej gminie, mieszkańcem wsi
Dubie p. Stefanem Jasionkiem. W dowód uznania za zasługi
w walce o niepodległość Polski porucznik Stefan Jasionek uhonorowany został Medalem Pamiątkowym Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, otrzymał też legitymację weterana, tym sa-

mym będąc zaliczonym jako jedyny kombatant w powiecie bełchatowskim do Korpusu Weteranów. Z tej wyjątkowej okazji nie
mogło zabraknąć gratulacji i serdecznych życzeń od przedstawicieli szczercowskiego samorządu. Podczas spotkania 90-letni
Porucznik Jasionek weteran walk o niepodległość Polski, wspominał swój szlak bojowy, opowiadał m.in. o walkach z oddziałami UPA w okolicach Przemyśla , w których brał udział w 1946 r.

CUDEŃKA IGŁĄ MALOWANE

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie już po raz trzeci było organizatorem konkursu rękodzielniczego „Igłą
Malowane”. 11 kwietnia odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród najlepszym uczestnikom.

W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów oraz osoby dorosłe z terenu
kilku gmin. Koordynatorem konkursu była Justyna Stykała, na
co dzień opiekująca się działającym w szkole od 2007r. „Kołem
sprawnych rąk”, podczas zajęć którego młodzież uczy się różnego typu technik rękodzielniczych. Sztuka ludowa wciąż jest
popularna o czym świadczy duże zainteresowanie konkursem.
11 kwietnia w Auli Gimnazjum odbyło się uroczyste rozstrzygniecie konkursu. Gościem specjalnym imprezy był Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak, który wspólnie z Dyrektor Gimnazjum Wiesławą Drzewosz, wręczył nagrody uczestnikom wyróżnionym przez jury. Efekty pracy uczestników Międzygmin-

nego Konkursu „Igła malowane” w postaci szydełkowych serwet,
haftowanych obrazów oraz ozdób wykonanych przeróżnymi technikami rękodzielniczymi można było oglądać w holu gimnazjum
na specjalnie przygotowanej wystawie pokonkursowej.
Zwycięzcy konkursu „Igłą Malowane” w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe: Łukasz Binek ;
Gimnazjum: Jacek Borawski (haft/szydełko), Malwina Pacholik
(ozdoba);
Dorośli: Magdalena Kusak, Agata Olejnik (haft), Joanna Szcześniak ( ozdoba), Anna Róźik (szydełko).
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Święta Wielkanocne w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów
Szczercowscy Emeryci i Renciści kultywują tradycje świąteczne. W poprzedzającą święta wielkanocne Wielką Sobotę grupa
członków stowarzyszenia uczestniczyła w krótkiej wycieczce
do Piotrkowa Trybunalskiego. Emeryci zwiedzili zrewitalizowane w ostatnich latach stare miasto oraz zgodnie ze starą polską tradycją odwiedzili Groby Pańskie w pięciu piotrkowskich
świątyniach. Każdy z nich był inny, tak w swojej wymowie, jak
i dekoracji. Był czas na krótką modlitwę, której towarzyszyła
osobista chwila zadumy. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki wstąpili do maleńkiego drewnianego kościoła w Suchcicach oraz kościoła w Parznie.

Podobnie jak w minionym roku po Świętach Wielkanocnych
16.04.br.odbyło się tzw. „Jajeczko”. Były wzajemne życzenia,
zdrowia, pogody ducha, wiary i miłości oraz nadziei z odradzającego się wiosennego życia. Na stołach nie zabrakło świątecznych potraw.

Przepięknie na talerzach z jajkami prezentowały się
kurczątka wykonane przez p. Zofię Marciniak, co widać na załączonym zdjęciu. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej, serdecznej i jeszcze świątecznej atmosferze.
Zarząd Stowarzyszenia

CD ZE STR. 1

IMPREZY PLENEROWE NA START!

Wielkimi krokami zbliża się lubiany przez wszystkich
mieszkańców sezon imprez plenerowych. Wójt Gminy Szczerców i Gminny Ośrodek Kultury dołożyli wszelkich starań, aby
każdy mieszkaniec naszej gminy znalazł w programie imprez
coś co pozwoli mu na miłe i radosne spędzenie wolnego czasu
w plenerze.
Już 14 czerwca w miejscowości Chabielice tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna będzie świętować jubileusz 100- lecia swojej
działalności. Z tej okazji o godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Parafialnym, a następnie odbędą się
oficjalne uroczystości strażackie wraz z wręczeniem jednostce
z okazji jubileuszu sztandaru organizacyjnego. Z okazji tak
ważnego święta przewidziano również specjalną niespodziankę dla Szanownej Jubilatki. Około godziny 18.00 na deskach
chabielskiej sceny w specjalnym programie artystycznym wystąpi Kabaret Moherowe Berety, a następnie zespół „Debiut”
umili pozostałą część wieczoru. Jednak to nie koniec wspaniałych imprez i uroczystości na terenie naszej Gminy. Już
27 czerwca zapraszamy na najstarszą i chyba najbardziej lubianą przez mieszkańców naszej gminy imprezę – Noc Świętojańską. Mamy nadzieję, że każdy mieszkaniec naszej gminy znajdzie w programie imprezy coś dla siebie! Tradycyjny konkurs
wianków, przedstawienie plenerowe oraz występy talentów
z GOK - zapewne ucieszą całe rodziny. Gwiazdą tego wieczory
będzie zespół Effect znany z takich hitów jak „Ona jest piękna”,

„Uciekam od żony”, „Będę kawalerem”, „Niezła dżaga”.
Natomiast w niedzielę 28 czerwca będziemy świętować 110 lat
działalności jednostki OSP Szczerców. Uroczystości z udziałem
naszych druhów strażaków rozpoczną się Mszą św. w Kościele
w Szczercowie, następnie po uroczystej defiladzie dalsze obchody odbędą się na Wyspie. W ramach prezentu dla 110 - letniej Jednostki OSP, Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury
przygotowali wspaniałe koncerty. I tak odbędzie się IV Festiwal Orkiestr Dętych Gminy Szczerców oraz specjalny koncert
kapeli Chłopaki Szczercowiaki. W dobrze znanym i lubianym
przez wszystkich repertuarze wystąpi śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz – Druga M . Największą gwiazdą tej imprezy będzie Elena Rutkowska z zespołem Cygańskie Czary z barwnym
i roztańczonym show.
To jednak jeszcze nie wszystko -20 czerwca o godz. 16.00 na
boisku przy szkole podstawowej w Chabielicach odbędzie
się III Piknik pod Chabielską Górą, tym razem pod hasłem
„Jak w bajce”. W rolach głównych wystąpią przede wszystkim uczniowie miejscowej szkoły. Organizatorem imprezy
jest szkoła w Chabielicach, wspierana przez Gminny Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe. Dzień później- 21 czerwca o godz. 15.00 piknik rodzinny pn. „na fali” odbędzie się
w Szkole Podstawowej w Lubcu.
Jednym słowem w Gminie Szczerców „będzie się działo…”
Serdecznie zapraszamy!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SZCZERCOWIE
Projekt „Akademia Umiejętności”
Wiosna to czas różnorodnych przedsięwzięć w projekcie „Akademia Umiejętności”. 23 nauczycieli ZSP uczestniczyło
w kilku rodzajach szkoleń grupowych i indywidualnych, a 65
uczniów z Technikum Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowywało się do staży poprzez odbywanie szkoleń BHP, profilaktycznych badań lekarskich i rozmów
z pracodawcami. Uczniowie brali udział także w wielu zajęciach
pozalekcyjnych, np. z matematyki, języka angielskiego, czy grafiki komputerowej. Mieli również okazję zdobywać umiejętności
w zakresie kursu prawa jazdy kat. B. Oferta projektu obejmuje
również zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym w Szkolnym Ośrodku Kariery. W ramach spotkań z doradcą uczniowie konsultują swoje pomysły na życie zawodowe. Ciekawym
uzupełnieniem zajęć były cztery wycieczki: do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Arboretum w Rogowie oraz do fabryki Dell w Łodzi.
Projekt „Akademia Umiejętności” współfinansowany jest przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej o naszym projekcie na stronie: www.akademiaumiejetnosci.org.pl
						
Koordynator Projektu - K. Rogaczewska

„…Ale to już było i nie wróci więcej…”

Klasy trzecie liceum i czwarta technikum informatycznego zakończyły edukację w naszej szkole.
Nawet, jeśli bywało trudno, klasówki nie dawały zasnąć, to teraz
już się tego nie pamięta.
Nareszcie skończyło się codzienne wczesne wstawanie, rozliczanie z każdej godziny nieobecności w szkole, klasówki, powtórzenia, sprawdziany, kartkówki, testy… Można odetchnąć. Z drugiej
strony skończyły się też wspólne imprezy klasowe, wycieczki,
beztroska… Pozostały wspomnienia, przyjaźnie, miłości.
Jeszcze tylko trochę, a o szkole będziemy mówić tylko w czasie przeszłym, będzie nam jej brakować. Euforię radości zakłócają nieco myśli o egzaminach maturalnych- w całkiem nowej
formule od tego roku. Maturzyści zdają zatem nowe egzaminy
z języka polskiego, matematyki, języków obcych. Zobligowani są
też do wyboru przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Spośród najczęściej wybieranych znajdują się: matematyka, geografia, język polski, chemia.

24 kwietnia2015 odbyła się w naszej szkole uroczystość rozdania świadectw ukończenia liceum i technikum.
Aż dwudziestu ośmiu uczniów uzyskało wyniki na poziomie 4.0
i powyżej. Spośród nich świadectwa z wyróżnieniem, czyli z tzw.
paskiem otrzymały: Karolina Ludwiczak, Kinga Grabarczyk,
Kinga Kąkalec, Ewelina Karasińska i Klaudia Woźniak. Nagrody
odebrali też abiturienci za osiągnięcia sportowe, zaangażowanie
społeczne, reprezentowanie szkoły w różnych konkursach i zawodach.
Uczniowie klas IIa, Ia i III technikum przygotowali program artystyczny. Było zatem wesoło, ale też refleksyjnie.
W szkole trwają egzaminy maturalne. Wyniki zostaną opublikowane dopiero pod koniec czerwca. Należy życzyć naszym
uczniom sukcesów, zadowolenia, spełnienia marzeń, determinacji w dążeniu do celu. „I niech los zawsze Wam sprzyja!”
(Suzanne Collins)
Karolina Kamińska
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GIMNAZJUM
Sukcesy Naszych uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W dniu 29.04.2015 roku w Publicznym Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Szczercowie odbyły się eliminacje powiatowe do
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W turnieju brały udział 4 szkoły gimnazjalne i 8 szkół podstawowych. Uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów
musieli podołać części teoretycznej składającej się z 35 pytań testowych oraz części praktycznej - toru przeszkód. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Pietruszka, Mateusz Szcześniak
i Dawid Brożyński. Nasi uczniowie zdominowali tegoroczny Turniej
wygrywając drużynowo, jak i indywidualnie. Indywidualnym mistrzem powiatu w kategorii gimnazjum został Mateusz Szcześniak ze
Szczercowa, V-ce mistrzem został Dawid Brożyński ze Szczercowa,
a na trzeciej pozycji indywidualnej uplasował się Jakub Pietruszka ze
Szczercowa. Następne lokaty w klasyfikacji drużynowej zajęły szkoły:
miejsce II przypadło Publicznemu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika nr 5 w Bełchatowie, miejsce III Publicznemu Gimnazjum im.
Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach. W kategorii szkół Podstawo-

wych drużynowo zwyciężyła: Szkoła Podstawowa im. księdza Józefa
Baranowicza w Szczercowie, miejsce II zajęła Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie, miejsce III przypadło Szkole
Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich.
Indywidualną mistrzynią powiatu bełchatowskiego została Paulina
Grzegórska z Zelowa, V-ce mistrzem został Dominik Raszewski ze
Szczercowa, a na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Kamil Kuśmierek ze Szczercowa. Zwycięstwo uczniów naszego gimnazjum
w eliminacjach powiatowych dało możliwość startu w/w Turnieju
na szczeblu wojewódzkim. Odbył się on 09.05.15 na terenie WORD
w Piotrkowie Trybunalskim. Tym razem uczniowie obok znajomości
przepisów ruchu drogowego i doskonałej jazdy na rowerze po torze
przeszkód musieli wykazać się jeszcze dodatkowo wiedzą praktyczną z zakresu udzielaniu pierwszej pomocy oraz bezpieczną jazdą po
miasteczku ruchu drogowego. I tutaj również drużyna nie zawiodła
zdobywając II medalowe miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Medal dla szkoły za opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej
27 kwietnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Szczercowie odbyła się ważna dla społeczności szkolnej
uroczystość - Nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej. Medal nadany został przez Przewodniczącego Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którym od czerwca 2001r.
był Władysław Bartoszewski.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa to instytucja państwowa

zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu
polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich. Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ustanowiony
został 15 lipca 1976 w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem
miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi
miejscami. Medal ma stopnie: I stopień – Złoty Medal Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej, II stopień – Srebrny Medal Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
Po odczytaniu uzasadnień medal został przyjęty na sztandar przez Pana Andrzeja Cewińskiego - Sekretarza Wojewódzkiego
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, w asyście
Wójta Gminy Szczerców Pana Krzysztofa Kamieniaka. Uroczystość
wręczenia odbyła się w obecności zaproszonych gości: Sekretarza

Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Łodzi - Pana Andrzeja Cewińskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi - Pana płk mgr
Franciszka Piecucha, Prezesa Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Łodzi Pana mjr mgr inż. Kazimierza Wołkanina, Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zgierzu i Wiceprezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgierzu - Pana ppłk
mgr Bernarda Zboińskiego, Kombatanta Pani Wiesławy Bednarskiej,
nauczyciela gimnazjum - inicjatorki pierwszego rajdu Linią Obrony
30 DP Pani Bogdany Strycharczyk, Wójta Gminy Szczerców Pana
Krzysztofa Kamieniaka, Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Pani Barbary Szczepanik, Pani wizytator Ireny Wacheckiej, która
reprezentowała Łódzkiego Kuratora Oświaty, Proboszcza Parafii pod
Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie księdza kanonika Jarosława Kłysa, Pani Janiny Tądel-Powązka, która reprezentowała Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach Reginy
Kucharskiej, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach Katarzyny Kucharskej, nauczycieli i uczniów.
Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Drzewosz, mówiła ze wzruszeniem
w swoim przemówieniu: „Otrzymany przez nas medal potwierdził,
że doceniono nasz wysiłek wkładany w kultywowanie wartości patriotycznych, naszej narodowej, historycznej tożsamości, wysiłek nas
niewielu, aby uczcić pamięć o tak Wielu, którym tyle dziś zawdzięczamy. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie szanuje
pamięć o tych, którzy walczyli w obronie naszej ziemi, polskiej ziemi.
Zadaniem szkoły jest wychowywać młodych ludzi w duchu patriotyzmu, uczyć miłości do ojczyzny, poszanowania starszych pokoleń,
zaszczepiać w sercach szacunek do symboli i pamiątek narodowych.
Te wszystkie zasady nauczyciele starają się wpoić uczniom, tak, by żaden z wychowanków nie był obojętny na historię oraz losy ludzi z najbliższej okolicy – naszej małej ojczyzny. Odznaczenie jakie otrzymaliśmy jest zasługą wszystkich nauczycieli i uczniów. Medal jest dla nas
ogromną nagrodą i zapewniam w imieniu nas wszystkich, że otoczymy
go czcią, i że będzie on dla nas symbolem wielkiej wartości. To dla nas
wielki honor być adresatem tak nobilitującego, ale również zobowiązującego odznaczenia.
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Uczniowie klas III w swoim podziękowaniu stwierdzili, „ otrzymanie tak wyjątkowego medalu zobowiązuje nas do jeszcze aktywniejszego włączenia się do działalności na rzecz kultywowania
pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa,
nie tylko w Gminie Szczerców”.
Uroczystość, która odbyła się w naszej szkole jest tym bardziej dla
nas ważna, Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Drzewosz została odznaczona Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, za zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej, krzewienie patriotyzmu oraz wyróżniającą się działalność związaną
z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego,
a także opiekę nad tymi miejscami. Szczególne podziękowania
składamy Panu ppłk mgr Bernardowi Zboińskiemu, który wystąpił z wnioskiem o nadanie medalu do Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa o przyznanie naszej szkole tak zaszczytnego
wyróżnienia. Dziękujemy równie serdecznie Panu mjr mgr inż.
Kazimierzowi Wołkaninowi i Panu płk mgr Franciszkowi Piecuchowi.
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Po części oficjalnej uczniowie klasy II b przedstawili program artystyczny „Ocalić od zapomnienia” składający się z wierszy i pieśni patriotycznych. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie,
składa serdeczne podziękowanie za uświetnienie naszej uroczystości z okazji otrzymania ZŁOTEGO MEDALU OPIEKUNA MIEJSC
PAMIĘCI NARODOWEJ przyznanego przez RADĘ OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA.
Jolanta Modlińska
PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Szczercowie Wiesława Drzewosz, nauczyciele i uczniowie składają
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom: Panu
Zdzisławowi Murlikiewiczowi, Pani Barbarze Kuśmierek, Panu Zdzisławowi Węglewskiemu, Panu Bernardowi Zboińskiemu oraz naszym
gimnazjalistom, m.in. Patrycji Węglewskiej i Natalii Dworniak za podarowanie swoich rękodzieł.

Szkoła Podstawowa w Lubcu
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata” a już w maju to jak w … „raju”
Na przełomie marca i kwietnia w naszej szkole, podobnie jak w latach ubiegłych, z inicjatywy nauczycielki przyrody
pani Agnieszki Uniszewskiej odbyła się akcja pn. Akademia
Twórczego Recyklingu. Tym razem ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uczniowie oraz ich opiekunowie
w klasopracowniach z bezużytecznych już tworzyw własnoręcznie stworzyli prace niezwykle użyteczne.
Na nudę nie mogli także narzekać uczestnicy spotkania ze specjalistą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie, doradcą zawodowym p. Agnieszką Nagodzińską-Bociek.
Uczniowie bez narzekania zakasali rękawy i wzięli się ostro do
pracy. Tym samym mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy
teoretycznej jak i praktycznej, w przyszłości zawodowo „wykoszą” konkurencję i zdobędą swój wymarzony zawód.

Bez pracy nie ma kołaczy - to fakt, o czym doskonale przekonali się
członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy w miarę potrzeb włączają się w pomoc potrzebującym. I faktycznie tym razem szkolni
wolontariusze (razem z koleżankami oraz kolegami z Chabielic
i Osin) … bawili się na IX Balu Szkolnych Kół Caritas. Kilka dni
później potrzebny Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas z rąk
Zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ks. Sebastiana Krawczyka oraz Kierownika Biura Wolontariatu Caritas, pani
Danuty Sażyn trafił w dobre ręce pani Dyrektor Edyty Sukiennik

oraz opiekuna pani Joanny Owczarek-Bednarskiej.
Na zakończenie podwójne szczęście, czyli dwa drugie miejsca
w (między) gminnych konkursach: plastycznym „Igłą malowane” oraz wokalnym Piosenki Patriotycznej i Religijnej. Szczęśliwi laureaci to: mali artyści jak wymalowani- Nicola Brożyńska,
Monika Domańska, Artur Stanisławski, Lena Stanisławska oraz
wokalistka- solistka, czyli znana i lubiana Maja Mielczarek. Gratulujemy i życzymy kojonych sukcesów.
A okazji z pewnością nie zabraknie, bo Szkoła Podstawowa
w Lubcu w najbliższym czasie jest organizatorem następujących konkursów: II Powiatowego Wokalnego Konkursu
Ekologicznego „Zielono mi, …” czyli śpiewajmy o przyrodzie oraz Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego
„Nie wszystko złoto, … co się święci” dofinansowanych przez
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Gminnego Konkursu
Informatycznego na wykonanie graficznego plakatu profilaktycznego pod hasłem „Żeby szczęśliwym być … trzeba zdrowo żyć!” oraz I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
im. Michaliny Chełmińskiej- Szczepankowskiej pod hasłem
„Ocalić od zapomnienia”. Z ochotą zapraszamy i zachęcamy
wszystkich zainteresowanych do udziału!
Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszy się czerwcowy festyn rodzinny. W tym roku Dzień Otwarty
w naszej szkole odbędzie się pod tajemniczą nazwą „Nie wszystko złoto … co się świeci”!
Sylwia Pawełoszek
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINACH
W marcu i kwietniu uczniowie naszej szkoły odnosili sukcesy w wielu konkursach o szkolnym i międzyszkolnym
charakterze. Oto informacje o niektórych z nich.

Powiatowy Konkurs Historyczny „Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy”

W dniu 27 marca 2015 r. dwóch uczniów klasy piątej:
Dawid Ryplewicz i Kamil Stępień reprezentowało naszą szkołę
w Powiatowym Konkursie Historycznym „Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół
w Klukach. Chłopcy przygotowywali się do eliminacji podczas
zajęć koła historycznego.
W konkursie wzięło udział 12 uczniów z sześciu szkół
z terenu powiatu: SP w Klukach, SP w Dobrzelowie, SP w Domiechowicach, SP w Łękińsku, SP w Kleszczowie, SP w Osinach.
Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny konkursu obejmował lata
życia marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935) oraz historię
ziem polskich i II Rzeczypospolitej w latach życia marszałka.
Zdaniem uczestników test miał wysoki stopień trudności. Obaj reprezentanci naszej uzyskali tyle samo punktów
i uplasowali się na III pozycji. W wyniku przeprowadzonej dogrywki III miejsce zajął Kamil Stępień, natomiast Dawid Ryplewicz uplasował się na IV miejscu. Obaj chłopcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz oceny celujące
z historii i społeczeństwa.

Konkurs Eko- Zabawka
W dniu 24 marca został ogłoszony w naszej szkole
konkurs Eko- Zabawka „Posegreguj, nie wyrzucaj… zrób coś
z tego - czyli pomysłowe wykorzystanie odpadów”. Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Bełchatowie. Po przekazaniu przez uczniów prac konkursowych koordynatorowi, powołana została komisja, która dokonała wyboru najciekawszych prac oraz wyłoniła laureatów w trzech
kategoriach wiekowych.
I. Punkt przedszkolny i oddział przedszkolny

• I miejsce - Radosław Binek (punkt przedszkolny)
• II miejsce - Igor Jędrzejec (punkt przedszkolny)
• III miejsce - Wiktoria Gościmska (oddział przedszkolny)
• Wyróżnienie - Maja Stępień (oddział przedszkolny)
II. Klasy I- III
• I miejsce - Aleksandra Spaleniak (klasa II)
• II miejsce - Artur Jędrzejec (klasa I)

• III miejsce - Kinga Spaleniak (klasa I)
• Wyróżnienia - Filip Kieruzel (klasa I), Natalia Ryplewicz
(klasa III)
III. Klasy IV- V
• I miejsce - Patrycja Siewiera (klasa IV)
• II miejsce - Michał Spaleniak (klasa V)
• III miejsce - Klaudia Spaleniak (klasa IV)
• Wyróżnienia - Karolina Siewiera (klasa IV), Wiktoria Pietrzyk (klasa IV)
W dniu 22.04.2015r. podczas szkolnych obchodów
Dnia Ziemi nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Na szkolnym
korytarzu przygotowano wystawę prac konkursowych, gdzie
uczniowie mogą podziwiać swoje dzieła.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABIELICACH
SZKOLNE OBCHODY DNIA ZDROWIA

Jak co roku w naszej szkole obchodzony był Dzień Zdrowia.
Apel z tej okazji odbył się 22 kwietnia, przygotowany został
przez wychowawców świetlicy. Na uroczystość zaproszeni zostali: Pan doktor Jarosław Wyszatycki, Pani pielęgniarka Bożena
Ratajczyk, ratownik medyczny Pani Jowita Walas oraz tancerz
i instruktor tańca Pan Daniel Dobrzyński z centrum tańca UP
Studio z Bełchatowa. Uczniowie ze wszystkich klas przygotowywali przedstawienia zgodnie z myślą przewodnią tegorocznego
apelu- „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”. Cukier uzależnia
silniej niż narkotyki -z takim przesłaniem wystąpili uczniowie
z klasy I w przedstawieniu o Koziołku Matołku „Co wydarzyło
się w kraju Bula Bula” . Uczennice z klasy VI, które prowadziły
całą uroczystość przekazały innym kilka rad, aby odciągnąć się
od uzależnienia od słodyczy. Dziewczyny z klasy V miały pomysł, co zrobić by się zrelaksować i mieć dobry dzień. Przed-

stawiły nam wspaniały układ taneczny do piosenki: Hej, hej…
dobry dzień” oraz „Happy”. Natomiast uczniowie z punktu
i oddziału przedszkolnego, pomimo swojego młodego wieku,
doskonale zdawali sobie sprawę ze szkodliwości wdychania
dymu papierosowego i za pomocą swojego przedstawienia i zaśpiewania piosenki „Zielony Dinek” chcieli przekonać rodziców,
aby zaprzestali palenia. Uczennice z klasy IV i V przygotowały
pokaz gimnastyczno - taneczny, natomiast uczniowie z klasy III
przygotowali wiersze, jak to wszelakie używki wpływają na dzisiejszą młodzież i co robią z życiem. Uczniowie z klasy V swoim
przedstawieniem pt. „POWIEDZ NIE” chcieli przekazać swoim kolegom młodszym i starszym, nauczycielom i wszystkim
zgromadzonym na apelu, że wcale tak nie musi być, że każdy
się uzależni od jakiegoś nałogu. O uzależnieniu w pozytywnym
tego słowa znaczeniu i odnalezieniu pasji w sobie opowiedział
nam gość specjalny Pan instruktor tańca Daniel Dobrzyński.
Nasz zaproszony gość Pani Jowita Walas, która jest ratownikiem
medycznym przeprowadziła przed apelem krótki kurs pierwszej
pomocy u przedszkolaków. Dzieci zawijały, bandażowały swoje
misie. Po apelu Pani Jowita przeszła również do klas I-III i także pokazała jak udzielać pomocy, odpowiadała na pytania. Nad
całością apelu i przygotowania głównego przedstawienia o nałogach pt. „POWIEDZ NIE” czuwała Pani Lidia Pietras, natomiast
dekorację z okazji Dnia Zdrowia przygotowały pani Renata Gajęcka, pani Marta Kubiak i pani Anna Telinga. Na apelu zostały
rozdane nagrody za konkursy wielkanocne: „Najładniejsza palma wielkanocna” i „Najbardziej kreatywna ozdoba świąteczna”.
			
			
Anna Telinga, Lidia Pietras

RUCH I ZABAWA- TO PODSTAWA
Pod takim hasłem nasza szkoła we wrześniu przystąpiła
do ogólnopolskiego programu „WF z klasą”. Zadaniem programu jest aktywizowanie dzieci i młodzieży, zachęcanie do czynnego i świadomego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego
i działalności sportowej pozaszkolnej. Co prawda nasi uczniowie
są zaangażowani w działalność sportową zarówno w szkole jak

i poza nią, jednak nic nie jest tak dobre by nie mogło być jeszcze lepsze. W myśl tej zasady przystąpiliśmy do programu i skrupulatnie
w nim uczestniczymy. Nasze działania prezentowane są na prowadzonym przez nas blogu. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy
więc pod adres blogiceo.nq.pl/tygryski. Znajdziecie tam relacje

z Ogólnopolskiej e-spartakiady Dzieci i Młodzieży i przekonacie się jak wspaniałych sportowców mamy w naszej szkole!
W tak olbrzymiej imprezie o zasięgu krajowym zdobyli czołowe lokaty! Zapoznacie się z naszymi imprezami wewnętrznymi,
takimi jak Szkolny Turniej Trójek Siatkarskich, Szkolny Turniej
Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. Zobaczycie, jak ciekawą formę przybrały lekcje wf dla dziewcząt- nasze gimnastyczki i tancerki potrafią zadziwić! I jak starsi uczniowie zachęcają
młodsze dzieci do zajęć ruchowych.
Najnowszym wydarzeniem jest rozgrywany już po raz
siódmy- Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych.
W naszych murach gościliśmy dwie drużyny z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Szczercowie. Czoła stawiły im dwa siatkarskie
teamy gospodarzy. Wszystkie pojedynki były zacięte i emocjonujące, młodzież walczyła w duchu zasady fair play ( za co
wielkie dla nich brawa). Zwycięstwo wywalczyły „Kuleczki” ze
Szczercowa, drugie miejsce zajęły „ Markowe Asy”. Na podium
stanęły też „Sieciaki” z Chabielic. Czwarte miejsce, po zaciętym
boju przypadło „Piekielnym”, drużynie składającej się w większości z piątoklasistów, więc dla nich szczególne słowa uznania.
Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do obejrzenia fotorelacji na
naszym blogu.
Renata Zyrka
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WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
Sezon wędkarski w pełni
W dniu 3 maja 2015r. rozegrano wędkarskie zawody
spławikowe o mistrzostwo Koła na zbiorniku Szczerców. Mistrzem koła został Dawid Brożyński z wynikiem 4400g., drugie
miejsce zajął Szymon Kropidłowski – 1780g, a trzecie miejsce
zdobył Władysław Siewiera – 940g. Największą rybę złowił
Dawid Brożyński, był to leszcz o wadze 990g. Po zakończeniu
zawodów zwycięzcy otrzymali puchary i medale ufundowane
przez koło wędkarskie.
Następne zawody rozegrano 10 maja. Tym razem wędkarze rywalizowali o miano mistrza koła w spinningu. Zawody
odbyły się na zbiorniku Szczerców, w starorzeczu Widawki oraz
w rzece Widawka. W mistrzostwach pierwsze miejsce zdobył
Damian Storczyk z wynikiem 230 pkt., drugie miejsce zajął Szymon Kropidłowski – 140 pkt., natomiast trzecie Karol Kułakowski – 70 pkt.
Kolejne zawody przed szczercowskimi wędkarzami już
w czerwcu. Mistrzostwa koła w wędkowaniu gruntowym, bo
o nich mowa, odbędą się 13 i 14 czerwca na zbiorniku Szczerców. Zbiórka o godz. 19:00 w sobotę. Rywalizacja rozpocznie się
o godz. 20:00 i trwać będzie przez całą noc. Zawodnicy łowić
będą na dwie wędki gruntowe. Zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe.
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka rozegrane zostaną zawody wędkarskie spławikowe dla dzieci z całej gminy na
zbiorniku Szczerców, w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum. Fundatorem nagród rzeczowych dla

uczestników tych zawodów jest szczercowski Urząd Gminy, natomiast o poczęstunek zadbają członkowie koła wędkarskiego.
Zawody odbędą się w niedzielę-31 maja, zbiórka uczestników
o godz. 8.00 na „Wyspie”. Dzieci ze szkół podstawowych muszą
mieć dorosłych opiekunów.
Prezes Koła Wędkarskiego w Szczercowie serdecznie zaprasza
Wędkarzy z całej Gminy Szczerców na gruntowo-spławikowe,
wyjazdowe zawody o Puchar Wójta Gminy Szczerców, które odbędą się w dniach 18-19 lipca.
Prezes Koła Wędkarskiego w Szczercowie
Piotr Wiedeński

SPORT
X Turniej Tenisa Stołowego
21 zawodników wzięło udział w X Turnieju Tenisa Stołowego o
Puchar Wójta Gminy Szczerców. Zawody rozegrano w singlu i
w grze podwójnej. Do finału w grze pojedynczej dotarli ci sami
zawodnicy co w ubiegłym roku - Krzysztof Orpel z Bełchatowa i
Jerzy Ciekański z Woli Wiązowej. Rewanż za ubiegłoroczną porażkę 3:1 udał się Ciekańskiemu, który tym razem wygrał 3:1
i został zwycięzcą zawodów. III miejsce wywalczył Piotr Czajkowski (Bełchatów) pokonując w małym finale Leszka Janeczka
(Pajęczno) 3:2.
W grze podwójnej po raz trzeci raz z rzędu nie było mocnych
na parę Leszek Janeczek/Sławomir Różycki. W finale pokonali
oni parę Orpel/Brandt 2:0. O III miejsce para Piskała/Wojewoda
wygrała z Czajkowskim/Siewierskim 2:1.
						
(JP)

Turniej ministrantów
Pod koniec marca już po raz trzeci w Szczercowie odbył się
Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów. W tym roku do
rywalizacji o puchar ks. Dziekana przystąpiło 6 zespołów z następujących parafii: Stróża, Kaszewice, Rusiec, Restarzew, Chabielice i Szczerców. W rozgrywkach grupowych bardzo dobrze
zaprezentowali się szczercowianie. Podopieczni ks. Dominika
Krawczyka wygrali oba grupowe mecze i zajęli I miejsce wy-

przedzając Stróżę i Kaszewice. Z grupy A najlepszym zespołem
okazał się Restarzew, a z drugiego miejsca awans do półfinałów
uzyskał Rusiec.
Grupa A
Restarzew - Rusiec - 1:0
Rusiec - Chabielice 5:0
Restarzew - Chabielice 5:0
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Grupa B
Szczerców - Stróża 1:0
Kaszewice - Stróża 1:5
Szczerców - Kaszewice 2:1
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Półfinały:
Restarzew – Stróża 0:0, karne 3:2
Szczerców – Rusiec 0:2
W spotkaniu o III miejsce Szczerców dość pechowo przegrał ze
Stróżą 1:2, tracąc bramkę na 30 sekund przed końcem spotkania. Finał zdecydowanie należał do Restarzewa, który wygrał 4:0
z ekipą Ruśca. Najlepszym zawodnikiem zawodów został Konrad Woźniak z Restarzewa, a najlepszym bramkarzem Patryk
Zimoń ze Stróży.
Na zakończenie odbył się dodatkowy mecz pomiędzy zwycięzcą
turnieju, a reprezentacją złożoną z księży i sędziów zawodów.
Tak jak w poprzedniej edycji turnieju lepsza okazała się ekipa
księży wygrywając 4:3.
						
(JP)

Trzecie mistrzostwo drużyny Kombajnu
Kolejny raz w Finałowym Turnieju Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej w Widawie wystąpiła drużyna Kombajn Wollejbal Tim,
złożona głównie z graczy szczercowskiej, siatkarskiej Astorii.
W rozgrywkach XII edycji ligi, które rozpoczęły się w połowie
listopada 2014 roku wzięło udział 10 zespołów. Warto dodać, że
Kombajn przystępował do ligi jako mistrz XI i X edycji.
Po rundzie zasadniczej do gier półfinałowych awansowały
4 najlepsze zespoły w kolejności: 1. Matex Widawa, 2. Kombajn
Wollejbal Tim, 3. Sow – Trans, 4. Pisiont Groszy. W półfinałowych meczach do dwóch zwycięstw faworyci rozgrywek gładko
pokonali swoich przeciwników.
Półfinały:
Matex Widawa - Pisiont Groszy 3:1; 3:1
Kombajn - Sow-Trans 3:0; 3:0

W meczu o III miejsce Sow – Trans uległ Pisiont Groszy 1:3, natomiast w meczu finałowym doszło do ubiegłorocznego rewanżu
pomiędzy miejscową drużyną Matex Widawa i „naszą” drużyną
Kombajn Wollejbal Tim. Przy głośnym dopingu szczercowskich
kibiców, którzy zjawili się podczas finału w bardzo licznej grupie, Kombajn pokonał swoich przeciwników 3:1 i po raz trzeci
z rzędu cieszył się z mistrzostwa.
Jak mówi lider zespołu Kombajn Wollejbal Tim Przemysław
Raszewski – „ kolejny sukces Kombajnu jest w dużej mierze sukcesem kibiców, którym pragniemy podziękować za „kosmiczny”
doping, wsparcie, kibicowanie fair-play i całą otoczkę meczu
i wręczania nagród”.
						
(JP)

Mistrzostwa LZS w piłkę siatkową
12 kwietnia, jednocześnie w hali przy ul. Rzecznej i przy ul. Piłsudskiego, odbyły się Mistrzostwa LZS Powiatu Bełchatowskiego w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn. W pierwszej hali rywalizowały 4 reprezentacje żeńskie z gmin: Drużbice („Siatkarz”),
Kleszczów („Omega”), Bełchatów (LZS Janów) i Szczerców
(LUKS „Czarni”).
Wyniki kobiet:
Szczerców – Bełchatów 2:1
Drużbice – Kleszczów 2:0
Szczerców – Kleszczów 0:2
Bełchatów – Drużbice 0:2
Szczerców – Drużbice 0:2
Kleszczów – Bełchatów 2:0
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W hali przy ul. Piłsudskiego również wystąpiły 4 zespoły: Zelów (MG LKS), Kleszczów („Omega”), Bełchatów (LZS Janów)
i Szczerców (LKS „Astoria”).
Wyniki mężczyzn:
Kleszczów – Zelów 0:2
Szczerców – Bełchatów 1:2
Kleszczów – Bełchatów 0:2
Zelów – Szczerców 1:2
Kleszczów – Szczerców 0:2
Bełchatów – Zelów 2:0
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Mistrzowie powiatu wystąpią w mistrzostwach LZS województwa łódzkiego.
			
(JP)
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ZAPRASZAMY DO NOWEJ HALI

Zapraszamy do korzystania z nowej hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66. Oprócz wynajęcia płyty głównej hali można korzystać z siłowni (z instruktorem) i sauny suchej na zasadach
określonych w regulaminach i zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Gminy Szczerców.
Instruktor siłowni pomaga w doborze ćwiczeń w zależności od
indywidualnych potrzeb (redukcja, przyrost masy mięśniowej,
rzeźba), może ułożyć plan treningowy, a także rozpisać dietę,
która jest niezbędna do realizacji zamierzonych celów.
Z obiektu można korzystać w następujących terminach:
PŁYTA GŁÓWNA
poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 21.00
CENNIK
wstęp na 1 godz. - 50 zł, karnet 4 terminy - 160 zł
wstęp na 2 godz. - 80 zł, karnet 4 terminy - 280 zł
wynajem na cele sportowe i rekreacyjne - 100 zł za 1 godz.
1/3 płyty głównej (sektor) - wstęp na 1 godz. – 20 zł;
wstęp na 2 godz. – 30 zł.
SIŁOWNIA/SALA FITNESS
poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 21.00

z instruktorem* - poniedziałek, środa, piątek w godz. 17.30 20.30
* - tylko podczas obecności instruktora jest możliwość korzystania z wolnych ciężarów (sztangi, hantle).
CENNIK
wstęp na 1 godz. - 10 zł normalny, 5 zł ulgowy (dotyczy osób do
18 roku życia),
karnet 10 wejść na 1 godz. - 80 zł normalny, 40 zł ulgowy (dotyczy osób do 18 roku życia), wynajem siłowni/sali fitness na cele
sportowe i rekreacyjne - 80 zł/1 godz.
SAUNA
wtorek, czwartek, piątek w godz. 17.30 - 20.30
Istnieje możliwość rezerwacji sauny na wyłączność w innych
terminach uzgodnionych z dwudniowym wyprzedzeniem.
CENNIK
wstęp na 30 min. od osoby - 10 zł,
wstęp na 1 godz. od osoby - 15 zł, karnet 10 wejść/1 godz. - 100 zł
rezerwacja sauny na wyłączność - 50 zł/1 godz.
Kontakt telefoniczny (po godz. 13.00): 883143800; dodatkowe
informacje: Referat Sportu Rekreacji i Turystyki Urzędu Gminy
w Szczercowie.

