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STRAŻACKIE JUBILEUSZE

Czerwiec był wyjątkowym miesiącem dla strażaków ochotników z terenu Gminy
Szczerców. Druhowie z dwóch największych jednostek OSP- w Chabielicach i Szczercowie świętowali rocznice 100 i 110-lecia działalności.
14 czerwca 2015r. jednostka OSP Chabielice obchodziła Jubileusz 100- lecia działalności,
podczas którego odbyło się nadanie nowego wzoru sztandaru.

Wyróżnieni za opiekę nad miejscami pamięci narodowej

Dwa tygodnie później-28 czerwca na szczercowskiej Wyspie Jubileusz 110-lecia fetowali Ochotnicy
ze Szczercowa.

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
Cd na str. 8
kwietnia 2015r.

2

Informator Szczercowski

Nr 4 (118) lipiec-sierpień 2015 r.

URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE INFORMUJE
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
Przypominamy, że w miejscowości Kolonia Szczercowska zlokalizowany jest Gminny Punkt
Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych. Punkt czynny jest w każdy piątek w godzinach:
11.00-19.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
w godz. 9.00-13.00. Punkt przyjmuje następujące odpady komunalne:
• przeterminowane leki;
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• odpady wielkogabarytowe, w tym szkło okienne
i drzwiowe;

• odpady budowlano-rozbiórkowe (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może
przekraczać 2m3 w roku);
• zużyte opony;
• opakowania ze szkła;
• opakowania z tworzyw sztucznych;
• opakowania z papieru i tektury;
• odzież;
• drewno;
• odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół, żużel).
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, należy dostarczyć je własnym transportem.

Wystawa w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Szczerców serdecznie zaprasza do obejrzenia w Urzędzie Gminy wystawy dokumentującej 110-lecie działalności jednostki OSP

w Szczercowie. Plansze z fotografiami prezentującymi
dorobek i historię ochotników ze Szczercowa można
oglądać w godzinach pracy urzędu do końca wakacji.

Informacja
Wójt Gminy Szczerców informuje, że na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr VIII/73/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja

2015r. podaje do publicznej wiadomości informację
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Szczercowie oraz na stronie internetowej
www.szczercow.pl.

Wandale na terenie kompleksu

W dniach 03-06 lipca br. nastąpiła awaria oświetlenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad
rzeką Widawką w Szczercowie. Spowodowana została przez wandali, którzy włamali się do skrzynki zasilającej system oraz dokonali złośliwego i celowego wyłączenia oświetlenia. Po zgłoszeniu przez mieszkańców
awaria została niezwłocznie usunięta przez służby gminne. Wandale niestety zniszczyli także altanę przy
boisku do siatkówki plażowej. Prosimy o szanowanie naszego wspólnego mienia!
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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
IX sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018 odbyła się 30 czerwca br.
Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy Szczerców jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe
Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014r. oraz udzieliła absolutorium Wójtowi
Gminy Szczerców.
Radni zatwierdzili również roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2014r.
Na czerwcowej sesji Rady Gminy przyjęto
uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru gminy Szczerców. Podjęcie takich uchwał
było niezbędne ze względu na konieczność przystosowania planu zagospodarowania do potrzeb mieszkańców, którzy stosowne wnioski i uwagi zgłaszali do Wójta
Gminy Szczerców. Zmiany, o które zwracali się mieszkańcy zostały uwzględnione w podjętych uchwałach.
Radni zadecydowali również o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Lubcu. W kolejnych wyborach mieszkańcy Zbyszka, Firleju, Kuźnicy
Lubieckiej, Lubca, Magdalenowa, Rudziska i Marcelowa
głosować będą nie jak do tej pory w szkole podstawowej, a w świetlicy wiejskiej w Lubcu. Zmiana będzie niewątpliwe udogodnieniem dla mieszkańców, chociażby
ze względu na fakt, że świetlica jest nowym, komfortowym obiektem, posiada wejście przystosowane dla osób
niepełnosprawnych oraz przestronny parking.
Powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy
miejscowości Dubie. Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego
w formie dotacji celowej w wysokości 15 tys. zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania ”Remont pobocza w pasie drogi wojewódzkiej nr 480 w miejscowości
Dubie”. W ramach przedsięwzięcia rozbudowane zostanie pobocze przy wspomnianej drodze wojewódzkiej
na odcinku ok. 650 m.b., od kliniki Wolmed w kierunku Widawy. Pobocze będzie miało szerokość 1,5 m.
oraz nową nawierzchnię z 10 -centymetrowej warstwy
tłucznia i 10 -centymetrowej warstwy destruktu. Gmina Szczerców sfinansuje zakup tłucznia, a Zarząd Dróg
Wojewódzkich zapłaci za destrukt i tzw. robociznę. Zakres realizacji inwestycji i zasady finansowania zostały
ustalone już wcześniej w rozmowach między Wójtem
Gminy Krzysztofem Kamieniakiem, a przedstawicie-

lami Zarządu Dróg Wojewódzkich, po konsultacjach
z sołtysem Dubia. Dzięki porozumieniu jakie zawarte
zostanie na realizację inwestycji na terenie naszej gminy
powstanie dobrej jakości ścieżka jaką m.in. dzieci dojeżdżające do szkół będą mogły bezpiecznie dotrzeć do
przystanku.
Wkrótce w szczercowskim Urzędzie Gminy nastąpi zmiana na stanowisku skarbnika. Na ostatniej sesji
Rada Gminy Szczerców odwołała z tej funkcji p. Alinę
Włodarczyk, w związku z jej planowanym odejściem na
emeryturę. Od dnia 31 lipca tego roku na stanowisko
skarbnika powołano p. Sylwię Dobrowolską.
Pani Sylwia Dobrowolska jest mieszkanką naszej gminy.
Spełnia wszystkie wymagania dla głównych księgowych
jednostek sektora finansów publicznych określone w art.
54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. ma średnie wykształcenie ekonomiczne oraz wyższe w zakresie
zarządzania w finansach i bankowości oraz dłuższy niż
6 –letni staż pracy w księgowości. Do tej pory pracowała
na stanowisku starszego księgowego w Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych Gminy Szczerców.
Rada Gminy Szczerców podjęła także uchwałę
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych
obiektów użyteczności publicznej- Hali sportowej przy
ul. Rzecznej 7 w Szczercowie, Hali sportowej przy ul.
Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz Hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Chabielicach.
Wprowadzono zmiany do budżetu gminy
Szczerców na 2015r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2015– 2022.
Radni ustalili również wynagrodzenie Wójta
Gminy Szczerców. Doceniając pracę i zaangażowanie
Krzysztofa Kamieniaka, Rada Gminy Szczerców jednomyślnie zdecydowała się na podwyższenie wynagrodzenia włodarza gminy. W uzasadnieniu do uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wymieniono m.in.
zaangażowanie Wójta w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wyjaśnienie działań związanych z przebiegiem realizacji programu „Internet dla mieszkańców
Gminy Szczerców-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, podjęcie kroków mających na celu budowę
ośrodka rehabilitacji dla mieszkańców gminy. Po podwyżce Wójt Gminy Szczerców nadal jednak będzie zarabiał o ok. 10% mniej od swojego poprzednika.
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BRAK KREDYTÓW, ALE I MAŁO ŚRODKÓW NA INWESTYCJE
Na sesji w dn. 28 stycznia br. Rada Gminy Szczerców podjęła uchwałę zatwierdzającą budżet Gminy Szczerców na
2015r. Projekt uchwały budżetowej na 2015r. został przygotowany, zgodnie z obowiązującymi procedurami jeszcze
w 2014 r. przez poprzednie władze samorządowe. W styczniu dokonano jedynie niewielkich poprawek, tym samym
niejako „dziedzicząc” po poprzednikach zaplanowane wydatki i zobowiązania wynikające z wcześniejszych ustaleń.
Większość wydatków stałych Gminy Szczerców zapisanych w budżecie na 2015r. zaplanowano w projekcie
przygotowanym w poprzedniej kadencji. Obecne władze, po swoich poprzednikach, odziedziczyły wysokość
wydatków bieżących szacowaną na kwotę ok. 42 mln. zł.
W ubiegłym roku podczas planowania budżetu na 2015r.
po stronie wydatków Gminy Szczerców zapisano także zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP
w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami sportowymi”. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą
w 2013r. na zakończenie tej inwestycji, jeszcze w tym roku,
szczercowski samorząd musi wydać ok. 4 mln. 120 tys. zł.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano już salę gimnastyczną oraz powstały nowe klasopracownie na potrzeby szkoły.
W nowo powstałych salach lekcyjnych nie przewidziano możliwości otwierania okien, nie zaplanowano również klimatyzacji, wobec czego w okresie letnim temperatura w pomieszczeniach sięgała ok. 34oC! Sytuacja taka wymusiła konieczność
dokonania niezbędnych poprawek w nowym obiekcie i co z
tym związane „dołożenia” kolejnych 50 tys. zł. na dostosowanie nowo powstałych klasopracowni- sal komputerowych do
użytkowania.
Należy podkreślić również, że dochody budżetu gminy Szczerców na 2015r. oszacowano na ok. 45 mln. zł. Sumując

kwotę wydatków bieżących (ok. 42 mln zł.) i koszt dokończenia budowy Hali wraz z boiskami przy ZSP w Szczercowie (ok.
4 mln. 120 tys. zł.) widać, że jeśli nie wystąpiłaby nadwyżka
budżetowa po zakończeniu poprzedniego roku, w 2015r. zabrakłoby środków na wykonanie jakichkolwiek inwestycji.
Kolejnym obciążeniem szczercowskiego samorządu
odziedziczonym po poprzedniej kadencji jest projekt „Internet
dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i związane z nim koszty, które być może
będą musiały być pokryte bezpośrednio z budżetu gminy.
Tak więc można powiedzieć, że Gmina Szczerców na
koniec 2014 r. nie posiadała żadnych kredytów, ale posiadała
i niestety nadal posiada zobowiązania finansowe przewyższające dochody. Gmina Szczerców posiada zobowiązania wynikające z umów podpisanych w ubiegłych latach, które jako
następcy prawni poprzednich władz zobowiązani jesteśmy
realizować. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, że będziemy musieli
pokryć z własnych środków koszty realizacji projektu „Internet dla mieszkańców…” to z nadwyżki budżetowej z ubiegłego
roku nic nie zostanie. Prawdą, zatem jest, że Gmina Szczerców
na koniec 2014r. nie posiadała długu, ale za to posiadała szereg
zobowiązań w postaci podpisanych już przez poprzednie władze umów.
				
Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Inwestycje w Gminie Szczerców

Droga Brzezie –Niwy

Już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie odcinka drogi gminnej łączącej miejscowości Brzezie i Niwy.

Nowa nakładka asfaltowa zostanie wykonana na odcinku
154 m.b. w rejonie placu zabaw w miejscowości Niwy.

Budowa oświetlenia

Do końca lipca 2015r. planowo powinny zakończyć się prace przy budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczerców. Nowe nitki oświetlenia powstają w miejscowościach Stanisławów Drugi -ok 350 m.b.,

Kieruzele-Chabielice- ok. 650 m.b. oraz Kozłówki -ok.
240 m.b. We wszystkich miejscowościach posadowiono
już słupy i montowane są oprawy oświetleniowe. Wartość
robót oszacowano na ponad 134 tys. zł.
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Roboty drogowe w toku

Trwają prace przy realizacji zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczerców”. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną drogi wewnętrzne
w miejscowości Zagadki oraz na odcinku Szubienice-Podżar. Drogi planowo powinny zostać oddane do użytku

do 15 września br. Na odcinku Szubienice-Podżar oraz
w miejscowości Zagadki wykonana została już masa
asfaltowa i obecnie trwają prace porządkowe. Remont
ogółem obejmie ok. 1800 m.b. dróg.

Budują boiska i parking przy ZSP w Szczercowie

Rozpoczął się kolejny etap prac w ramach realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP
w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami sportowymi”.
Obecnie wykonawca prowadzi roboty przy budowie boiska

zewnętrznego i trybuny oraz parkingu. Boisko będzie posiadało sztuczną nawierzchnię. W ramach przedsięwzięcia
powstaną również: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
tartanową oraz bieżnia tartanowa.

Świetlica wiejska w Polowej

W 2016r. gmina Szczerców zyska kolejną świetlicę
wiejską. Nowoczesny obiekt powstanie w miejscowości Polowa. Trwa postępowanie przetargowe na budowę świetlicy.
Inwestycja zostanie zrealizowana na bazie zmodyfikowanego projektu świetlicy wiejskiej, który został już zrealizowa-

ny w Dubiu i Lubcu. Zgodnie z przyjętymi założeniami
świetlica ma mieć ok. 130 m2 powierzchni użytkowej
i składać się z pomieszczenia głównego, zaplecza kuchennego i zaplecza sanitarnego. W 2015r. szczercowski samorząd planuje wydać na ten cel ok. 260 tys. zł.

Wysokość opłat za wynajem świetlic wiejskich
Od 1 lipca 2015r. uległy zmianie stawki opłat za
wynajem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie
Gminy Szczerców.
Stawki opłat zaproponowane zostały przez Komisję Oświaty
i Kultury Rady Gminy Szczerców i następnie wprowadzone Zarządzeniem Nr 72/15 Wójta Gminy Szczerców z dn.
01.07.2015r.
Cennik opłat za wynajem świetlic wiejskich obowiązujący

od 01.07.15r.:
a) świetlica w Stanisławowie Drugim:
- dla mieszkańców gminy: 1 doba 100,00 zł. brutto, każda
kolejna 50,00 zł. brutto,
- dla mieszkańców spoza gminy: 1 doba 150,00 zł. brutto,
każda kolejna 70,00 zł brutto,
b) świetlica w Stanisławowie Pierwszym, Janówce, Szczercowskiej Wsi i Lubcu:
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- dla mieszkańców gminy: 1 doba 150,00 zł. brutto, każda
kolejna 50,00 zł. brutto,
- dla mieszkańców spoza gminy: 1 doba 200,00 zł. brutto,
każda kolejna 70,00 zł brutto,
c) świetlica w Osinach:
- dla mieszkańców gminy: 1 doba 200,00 zł. brutto, każda
kolejna 50,00 zł. brutto,
- dla mieszkańców spoza gminy: 1 doba 300,00 zł. brutto,
każda kolejna 70,00 zł brutto.
Świetlica wiejska w Dubiu nie może być przedmiotem naj-
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mu. Świetlica w miejscowości Borowa może zostać wynajęta maksymalnie na 2 doby w ramach jednej umowy
najmu tylko dla mieszkańców Gminy Szczerców: 1 doba
150,00 zł brutto, kolejna 100,00 zł brutto.
Ponadto wynajem świetlic wiejskich przez firmy zewnętrzne na uroczystości typu: pokazy, szkolenia, prezentacje,
itp.kosztować będzie - 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą
godzinę.
Najemcy poza opłatami zobowiązani są do ponoszenia
kosztów mediów.

Tańszy dowóz dzieci do szkół

Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół
w roku szkolnym 2015/2016. Ilość tras jakimi uczniowie
będą dojeżdżać do szkół na terenie Gminy Szczerców nie
uległa zmianie. W wyniku postępowania przetargowego

dowóz dzieci w nowym roku szkolnym realizować będzie
firma „Dyliżans Bus J. Szubert” z Osin, a usługa będzie nas
kosztować o ok. 80 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym.

SPZOZ informuje
Od maja br. w szczercowskiej przychodni funkcjonuje nowy Regulamin rejestrowania i realizacji usług
zdrowotnych dla pacjentów i co z tym związane system tzw. ”numerów” przy umawianiu wizyt do poszczególnych
specjalistów.
Jak podkreśla kierownik SPZOZ w Szczercowie ku zdrowia została usprawniona. System jak na razie
J. Wyszatycki dzięki wprowadzeniu czytelnych zasad sprawdza się, ale prawdziwy test przejdzie jednak dopiero
i przestrzeganiu ich zarówno przez personel, jak i pa- w okresie jesienno-zimowym, kiedy zwyczajowo notuje się
cjentów, rejestracja do lekarzy przyjmujących w ośrod- większą zachorowalność i zapotrzebowanie na usługi lekarskie- zgodnie podkreślają pracownicy szczercowskiego
ośrodka zdrowia. Prosimy wszystkich naszych pacjentów
- mówi szef szczercowskiej przychodni dr J. Wyszatycki- aby przestrzegali wyznaczonych przy rejestracji godzin
i dat wizyt. To bardzo ważne. Pozwala nie tylko uniknąć długiego oczekiwania w kolejce. Terminy wizyt planowane są m.in. w taki sposób, aby dzieci zdrowe nie spotykały się w poczekalni z osobami
chorymi, dorośli z dziećmi itp.! Przypominamy, że zgodnie
z Regulaminem rejestrowania i realizacji usług zdrowotnych obowiązującym w SPZOZ, pacjenci którzy nie przestrzegają wyznaczonych godzin i terminów są przesuwani
na koniec czasu przyjmowania lekarza lub muszą czekać
na wyznaczenie kolejnej daty wizyty.
Aby uniknąć nieporozumień warto też śledzić
wszelkie informacje zamieszczane na drzwiach przychodni i tablicach ogłoszeniowych. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy niewielkim zmianom ulegają godziny dyżurów lekarzy, co związane jest z okresem urlopowym.
Cały czas pracujemy nad jakością świadczonych
przez nas usług- mówi dr Wyszatycki. W czerwcu b.r.
SPZOZ w Szczercowie otrzymał Certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2009 i ISO
14001:2005. Jest to efekt wielomiesięcznej rzetelnej pracy
i zaangażowania wszystkich pracowników przychodni.
SPZOZ w Szczercowie jako jedyny wiejski ośrodek zdrowia w naszym rejonie opracował i wdrożył zintegrowany
system zarządzania zgodny z ISO, czyli międzynarodowymi normami, które zawierają i określają wymagania

Nr 4 (118) lipiec-sierpień 2015 r.

Informator Szczercowski

potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług. Aby
otrzymać taki Certyfikat Ośrodek musiał spełnić szereg
norm, wdrożyć określone procedury i oczywiście dopełnić
długą listę kryteriów świadczących o wysokich standardach oferowanych usług. W Szczercowie systemem zostały
objęte świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz POZ, pielęgniarka POZ,
położna POZ i pielęgniarka szkolna, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii,
programów profilaktycznych obejmujących choroby układu krążenia, gruźlicę oraz raka szyjki macicy, diagnostyki
USG, EKG, spirometrię, cytologię i badania laboratoryjne.
Certyfikat ten nie jest bezterminowy. Przyznany został na
3 lata. Zgodność procedur lekarskich z wymogami normy
ISO we wszystkich zakresach działania przychodni sprawdzać będą niezależni, zewnętrzni audytorzy, a wynik kontroli będzie miał wpływ na potwierdzenie bądź też cofnięcie Certyfikatu.
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Szczercowski SPZOZ należy do wyróżniających się wiejskich przychodni, a zakres jego działalności
nie odbiega od oferty miejskich placówek medycznych.
W Szczercowie realizowana jest m.in. akcja bełchatowskiego Starostwa Powiatowego bezpłatnych szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV odpowiedzialnemu m.in. za
raka szyjki macicy.
Co ważne również finanse SPZOZ są w dobrym
stanie, na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej jej członkowie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe
placówki za poprzedni rok. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2014r. zostało także jednogłośnie
zatwierdzone przez Radę Gminy Szczerców na sesji w dn.
30 czerwca br.

Środki Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2015.
W załączniku do Uchwały Nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21 maja 2015r. zamieszczono także
plan naborów, które będą ogłoszone w 2016r. Więcej niezbędnych informacji osoby zainteresowane ubieganiem
się o dofinansowania unijne znajdą na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia
i wyniki naboru wniosków”. Uwaga! Warto na bieżąco
śledzić nabory wniosków w poszczególnych konkursach,
ponieważ bywa że terminy składania dokumentów ulegają
zmianom w stosunku do wcześniejszych założeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowania można również uzyskać
w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 17. W przypadku dużego zainteresowania przedsiębiorców środkami unijnymi możliwa jest
organizacja spotkania na terenie Gminy Szczerców
w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Z porad wspomnianego punktu można skorzystać bezpłatnie. Chęć uczestnictwa w takim spotkaniu należy zgła-

szać telefonicznie do Urzędu Gminy w Szczercowie (osoba
do kontaktu: Kamila Pietrzyk). Przypominamy w ramach
nowej perspektywy finansowej wyodrębniono XI typów
projektów w zakresie, których można uzyskać dofinansowanie:
- Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy
(Oś Priorytetowa I),
- Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka
(Oś Priorytetowa II),
- Transport (Oś Priorytetowa III),
- Gospodarka Niskoemisyjna (Oś Priorytetowa IV),
- Ochrona Środowiska (Oś Priorytetowa V),
- Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu
(Oś Priorytetowa VI),
- Infrastruktura dla Usług Społecznych
(Oś Priorytetowa VII),
- Zatrudnienie (Oś Priorytetowa VIII),
- Włączenie Społeczne (Oś Priorytetowa IX),
- Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie (Oś Priorytetowa X),
- Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
(Oś Priorytetowa XI).
					
K.Pietrzyk

UWAGA! SPOTKANIE W SPRAWIE STRATEGII
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
na nowy okres programowania 2014 - 2020 zostaną przeprowadzone drugie konsultacje społeczne z mieszkańcami
Gminy Szczerców w dniu 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie.
W ramach spotkania 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.
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WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY
100 lat OSP w Chabielicach

Uroczysty apel z okazji jubileuszu 100 -lecia
działalności miejscowej jednostki OSP oraz nadania nowego wzoru sztandaru odbył się w niedzielę 14
czerwca na placu przed strażnicą w Chabielicach. Poprzedziła go Msza św. w Kościele pod wezwaniem św.
Michała Archanioła. W uroczystości wzięli udział znamienici goście m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP woj. łódzkiego dh Jan Ryś, Komendant PSP
w Bełchatowie Wojciech Jeleń, Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak, Radni Gminy Szczerców, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów Jarosław Zając, kapelan straży pożarnych powiatu bełchatowskiego ks. Leszek Druch oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Nie

I tak „Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa”
zostali odznaczeni druhowie: Włodzimierz Bistuła, Paweł Domińczyk oraz Waldemar Mularczyk. „Srebrne
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Leszek
Bzdak, Zdzisław Koziorowski, Michał Łuczak, Krzysztof Mirowski, Wiktor Nagoda, Stanisław Nakwaski,
Wiesław Olszowiec, Sławomir Staszewski, Andrzej Sukiennik.
„Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa”
uhonorowani zostali następujący druhowie: Jacek Baranowicz, Piotr Chałada, Marcin Dyła, Katarzyna Mirowska, Grażyna Nagoda, Krzysztof Nagoda, Anna
Owczarek, Tomasz Rogut, Marek Sukiennik, Agniesz-

zabrakło oczywiście druhów –ochotników reprezentujących ponad 30 zaprzyjaźnionych jednostek OSP.
Obchodom jubileuszu towarzyszyła uroczystość nadania nowego wzoru sztandaru. Ochotnicy
z Chabielic otrzymali nowy sztandar dzięki wsparciu
wielu osób i instytucji, które przekazały datki na ten
cel, a o które zabiegał Honorowy Komitet Fundacji
Sztandaru. Zgodnie z tradycją strażacką sztandar został poświęcony przez ks. kapelana Leszka Drucha oraz
proboszcza parafii Chabielice ks. Stanisława Haładaja,
a następnie odznaczony przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP dh Jana Rysia „Złotym Znakiem
Związku”.
Uroczystość była także okazją do specjalnego wyróżnienia zasłużonych działaczy OSP w Chabielicach.

ka Szcześniak, Gabriela Wilk, Wioletta Wilk, Radosław
Owczarek. Wyróżniającym się strażakom wręczono
także „Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
ZOP ZOSP RP w Bełchatowie” oraz odznaki „Strażak
Wzorowy”. Część oficjalną uroczystości zakończyły
wystąpienia zaproszonych gości, liczne gratulacje i podziękowania za ofiarną służbę na rzecz ochrony mienia
i życia ludzkiego oraz tradycyjna defilada strażacka.
Uroczystość była świętem nie tylko środowisk
strażackich, ale całej społeczności Chabielic. Towarzyszył jej festyn rodzinny dla mieszkańców, podczas którego fetowano na cześć szacownej jubilatki. Publiczność rozśmieszył do łez kabaret „Moherowe Berety”,
a do tańca grali młodzi artyści z GOK-u oraz zespół
„Debiut”.

110-lat OSP w Szczercowie
28 czerwca 2015 r. Jednostka OSP w Szczercowie obchodziła jubileusz 110-lecia działalności.
Z tej okazji w Kościele Parafialnym w Szczercowie odbyła się Msza św. w intencji jubilatki, a następnie
uroczysty apel strażacki na popularnej Wyspie.
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Historia OSP nieodłącznie związana jest z dziejami samego Szczercowa i kilkoma pokoleniami
mieszkańców miejscowości, którzy niejednokrotnie
z narażeniem własnego zdrowia i życia, bezinteresownie
nieśli pomoc bliźniemu w potrzebie. Dziś jednostka OSP
w Szczercowie skupia kilkudziesięciu druhów i należy do
wiodących na terenie powiatu bełchatowskiego. Należy
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a jej
członkowie kilkaset razy w ciągu roku wyjeżdżają do rozmaitych zdarzeń.
Uroczystość jubileuszowa w ostatnią niedzielę
czerwca była doskonałą okazją do przypomnienia historii
OSP w Szczercowie, oglądać można było m.in. specjalnie
przygotowaną przez kronikarza jednostki dh Jana Klareckiego wystawę fotografii. Nie zabrakło życzeń i gratulacji,
w uroczystości wzięli udział m.in. Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, radni, przedstawiciele władz
OSP na czele z V-ce prezesem struktur powiatowych dh
Stanisławem Krasoniem oraz prezesem honorowym dh
Aleksandrem Frączkowskim, a także reprezentant PSP
w Bełchatowie -Z-ca Komendanta Powiatowego st. kap.
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Krzysztof Kowalczyk.
Medalami nagrodzeni zostali wyróżniający się druhowie
z jednostki w Szczercowie. Po raz drugi „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali
druhowie: Jan Klarecki i Zygmunt Jędraszek. Uchwałą
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. łódzkiego „Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali także: Piotr Pęciak, Michał
Brzozowski, Krzysztof Gosławski, Łukasz Gosławski,
Marek Borawski, Andrzej Piechulski. ”Srebrne Medale
za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono druhom: Leszkowi
Brożyńskiemu, Krzysztofowi Graczykowi, Sławomirowi
Kucharskiemu, Aleksandrowi Kudelskiemu. Natomiast
„Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Karolina Kałużna, Karolina Kozieł, Monika Kucharska, Karolina Wieczorek, Michał Jaworek,
Marek Kałuziak, Paweł Gryś i Mariusz Domański.
W uroczystości uczestniczyli oczywiście liczni mieszkańcy Szczercowa, którzy w godzinach popołudniowych bawili się na zorganizowanym specjalnie
z tej wyjątkowej okazji festynie.

Dzień Dziecka 2015

31 maja na Wyspie w Szczercowie odbył się
piknik z okazji Dnia Dziecka. Impreza została zorganizowana przez Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa

Kamieniaka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy mogli do woli wyszaleć się na dmuchanych zjeżdżalniach, torach przeszkód i zamkach,
w towarzystwie rodziców popływać na kajakach wokół
szczercowskiej Wyspy. Hity z dziecięcych list przebojów wykonali młodzi i utalentowani wokaliści: Kacper
Stanisławski, Zosia Sztuk i Kamila Brzozowska, a energetyczny pokaz taneczny zaprezentowały dziewczęta
ze Studia Tańca M. Szałańskiego. Dzieciaki miały również okazję do wspólnej zabawy z artystami z Cyrku
Bimbalando, były pokazy żonglerki, akrobacje, tresura
psa i prawdziwy wąż! Gwiazdą imprezy był doskonale
znany z kreskówek słynny Spangebob, który rozdawał
słodkości i chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Nie
zabrakło oczywiście konkursów i zabaw z nagrodami,
waty cukrowej i popcornu, czyli wszystkiego tego co
dzieciaki lubią najbardziej!
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Sukcesy naszych orkiestr

Szczercowska Orkiestra na Święcie Ulicy Piotrkowskiej
W dniach 29-31 maja w Łodzi po raz kolejny zorganizowano Święto Ulicy Piotrkowskiej. W ramach imprezy 31 maja odbyła się Parada Orkiestr Dętych, w której wzięła udział Orkiestra Dęta OSP Szczerców.
ulicy Piotrkowskiej, od pl. Wolności aż po pasaż Schillera. Nasza Orkiestra została, jak zwykle gorąco przyjęta przez słuchaczy. Jak relacjonują orkiestranci były nie
tylko miłe słowa, ale i gromkie brawa! W paradzie Orkiestrę OSP Szczerców prowadziły Mażoretki VIVA pod
opieką Pani Darii Kamińskiej. Możliwość uczestnictwa
w tak wspaniałym przedsięwzięciu to dla nas duże wyróżnienie. Szczególnie budujący podczas naszych występów jest udział publiczności, która żywo reaguje na każdy
wykonywany przez nas utwór- mówi Karolina Kałużna,
jedna z orkiestrantek. Skrót filmowy tego wydarzenia
Mieszkańcy Łodzi mieli okazję posłuchać można obejrzeć w serwisie internetowym youtube.com
szczercowskich muzyków podczas przemarszu wzdłuż wpisując tytuł: Święto Ulicy Piotrkowskiej 2015.
Złotów- I Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych
7 czerwca 2015r. Orkiestra Dęta OSP Szczerców wzięła udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Złotowie. Szczercowscy muzycy w oddalonym o ponad 300 km. Złotowie zaprezentowali
się w przemarszu oraz w specjalnie przygotowanym na tę okazję koncercie.

Festiwal rozpoczęła Msza św., a następnie orkiestry
biorące udział w przeglądzie miały okazję zaprezentować się w przemarszu ulicami miejscowości. Po oficjalnym otwarciu imprezy, wszystkie orkiestry zagrały
razem Hymn Polski pod batutą dyrygenta Tomasza
Kozubowicza oraz marsz Luna - któremu przewodził
dyrygent Orkiestry Dętej ze Złotowa - Przemysław
Chyży. Następnie na scenie koncertowej odbyły się,
specjalnie przygotowane na konkurs, występy orkiestr.
Podczas koncertu konkursowego szczercowskiej orkiestry, partie solowe zaprezentowali: Klaudia Domańska,

Przemysław Kozubowicz, Dawid Dudkiewicz i Michał
Brzozowski.
Występ Orkiestry OSP Szczerców został bardzo
wysoko oceniony przez jurorów. Nasza orkiestra ostatecznie zajęła II miejsce. Dodatkowo Dyrygent Tomasz
Kozubowicz otrzymał dyplom dla wyróżniającego się
tamburmajora. Jest to wielkie osiągnięcie szczercowskiej Orkiestry, zwłaszcza że konkurencja postawiła
poprzeczkę bardzo wysoko. Orkiestra nagrodzona została cennymi trofeami – złotą trąbką oraz bonami do
sklepu muzycznego o łącznej wartości 250 zł.

Muzycy szczercowskiej Orkiestry serdeczne podziękowania kierują w stronę „grupy wsparcia”, zwłaszcza
Pani Jadwigi Rezler i Pana Jana Klareckiego. Grupa towarzyszyła orkiestrze w wyjeździe i to dzięki nim,
możemy cieszyć się i dzielić wspaniałymi fotografiami i nagraniami video. Ukłony w stronę Gospodarzy
festiwalu - za ciepłe przyjęcie i gorącą atmosferę podczas pobytu.
Karolina Kałużna
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Orkiestra Dęta OSP Magdalenów na Festiwalu Powiatowym
W niedzielę 21 czerwca w Ruścu odbył się Festiwal Orkiestr Dętych Powiatu Bełchatowskiego. Gminę
Szczerców reprezentowała Orkiestra Dęta OSP Magdalenów pod batutą Damiana Kraty.

Tradycja przeglądów orkiestr dętych powiatu bełchatowskiego sięga kilkudziesięciu lat. Gospodarzem tegorocznej edycji była gmina Rusiec. W festiwalu wzięły udział trzy orkiestry: Orkiestra Dęta
z Zelowa, Amatorska Orkiestra Dęta z Ruśca oraz nasi
reprezentanci - Orkiestra Dęta OSP Magdalenów. Festiwal rozpoczął uroczysty przemarsz ulicami Ruśca,
następnie orkiestry zaprezentowały się w programie

koncertowym na deskach amfiteatru miejscowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Muzycy z Magdalenowa otrzymali nagrodę specjalną przyznawaną przez
publiczność. Na festiwalu gościł także Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak, który m.in. pogratulował Orkiestrze z Magdalenowa znakomitego występu oraz wręczył okolicznościowy puchar i nagrodęniespodziankę.

Popłynęły wianki….
W ostatni weekend czerwca mieszkańcy Gminy Szczerców świętowali tradycyjną Noc Świętojańską.
Z okazji rozpoczęcia wakacji Wójt Gminy Krzysztof Kamieniak wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i
jednostką OSP Szczerców przygotowali moc atrakcji.

Zabawę rozpoczął blok dedykowany najmłodszym mieszkańcom gminy. Na szczercowską Wyspę zawitały Smerfy, które zaprosiły milusińskich do spędzenia
czasu na grach i zabawach. Niemal 200 dzieciaków wzięło
udział w konkursie na najpiękniejszy wianek. Jury po długich obradach Królową tegorocznej Nocy Świętojańskiej
mianowało Alę, a Królem Huberta. Wszyscy uczestnicy
konkursu nagrodzeni zostali drobnymi upominkami,
a wianki zgodnie z tradycją puszczone zostały na wody
Widawki.
Pierwszego dnia imprezy w amfiteatrze na szczer-

cowskiej Wyspie wystąpili młodzi artyści z GOK-u: wokaliści, instrumentaliści oraz tancerze. Publiczność,
a szczególnie jej męską część, rozgrzała Lady Gaga cover
show. Niemniej entuzjastycznie przywitany został przez
mieszkańców Szczercowa, Marek Biedrzycki i grupa Effect. W sobotę do późnych godzin nocnych, do tańca grał
zespół Casino.
Drugi dzień tegorocznej Nocy Świętojańskiej
był jednocześnie świętem szczercowskiej jednostki OSP,
która obchodziła jubileusz 110-lecia. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów jubileuszowych w specjalnym
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koncercie wystąpiły orkiestry dęte-OSP Magdalenów
i Kasztelania Swing Band z Rozprzy. W widowiskowym pokazie tanecznym można było oglądać mażoretki
z grupy VIVA ze Strzelec Wielkich. Do tańca, szczególnie naszych seniorów, porwali „Chłopaki Szczercowiaki”,
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a największe przeboje Maryli Rodowicz przypomniał jej
śpiewający sobowtór, czyli Druga M. Dwudniową zabawę
zakończył koncert Eleny Rutkowskiej z zespołem Cygańskie Czary i ognisty pokaz teatru Azislight.

Uroczystości odpustowe w Lubcu

W niedzielę 5 lipca mieszkańcy Lubca świętowali
uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. W miejscowej kaplicy odbyła się Msza św. odpustowa, a następnie procesja Eucharystyczna z Najświętszym Sa-

kramentem do tamtejszej Kapliczki. W uroczystości wzięli
udział mieszkańcy Lubca, a także Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak wraz z małżonką, przedstawiciele Rady
Gminy Szczerców na czele z przewodniczącym Zbigniewem
Szcześniakiem oraz druhowie z jednostki OSP Magdalenów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Magdalenowie. W godzinach popołudniowych na boisku przy
miejscowej szkole odbył się festyn dla mieszkańców. W jego
organizację zaangażowali się nie tylko sołtys Dariusz Wywiał
i radny Andrzej Kaźmierczak ,ale wielu mieszkańców Lubca.
Organizację imprezy wsparł również Wójt Gminy Krzysztof
Kamieniak i Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie. Były
oczywiście gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, a do tańca grał
zespół Casino. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

CO SŁYCHAĆ U HARCERZY?
To był dobry czas …
Kolejny rok harcerski dobiegł końca. Nadchodzi wania i sprzętu. Jak na harcerzy przystało myśleliśmy takjak zwykle czas podsumowań i refleksji. Bardzo wiele że o innych. Pomagaliśmy w Koncercie Charytatywnym
dobrego wydarzyło się w tym roku w naszym środowi- w Szczercowie i przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną dla
sku harcerskim. Już od września i października ubiegłe- chorej na serce dziewczynki. Pełniliśmy także służbę 15
go roku zaczęliśmy pracować w trzech pionach. Nasza sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego i 11 Listopa18-stka podzieliła się na Harcerzy Młodszych i Harcerzy da podczas Święta Odzyskania Niepodległości. W czasie
Starszych, a wkrótce potem zaczęła działać także Gro- Drogi Krzyżowej asystowaliśmy przy krzyżu. Wszystko
mada Zuchowa. Wszystko to zaowocowało powstaniem to co nam się udało zrobić było możliwe dzięki aktywnonaszego Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich, który ofi- ści zuchów i harcerzy, ale także dzięki pomocy rodziców
cjalnie zaczął funkcjonować od marca 2015 roku. Mija- z Koła Przyjaciół Harcerstwa, wsparciu ze strony władz
jący rok harcerski obfitował w wiele imprez i wydarzeń, Gminy Szczerców, Gminnego Ośrodka Kultury w Szczerw których nasze środowisko aktywnie i licznie brało cowie oraz sponsorów i sympatyków harcerstwa. Mamy
udział. Nie da się oczywiście spamiętać wszystkich zbió- świetnych i odpowiedzialnych funkcyjnych, dobrych zarek i naszych harcerskich spotkań, ale na pewno długo stępowych i wspaniałych zuchów i harcerzy. Oni też odbędziemy wspominać takie wydarzenia jak Święto Cho- nosili w tym roku sukcesy. Druhna Aleksandra Stolarz –
rągwi Łódzkiej w Zduńskiej Woli, Jesienny Biwak Na- dotychczasowa drużynowa 18 DH pozytywnie zamknęła
borowy w Szczercowie, Jesienne Spotkania z Piosenką próbę podharcmistrzowską. Druh Kamil Juszczuk został
w Piotrkowie, Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Opal” mianowany na funkcję drużynowego 18 DHS i zostaw Radomsku, Biwak Zimowy w Osinach, Wyprawę Gór- ła mu otwarta próba przwodnikowska. Nicola Graczyk
ską w Karkonosze, Grę Miejską „HARC” w Piotrkowie, z wielką charyzmą wprawiała się do pełnienia odpowieBiwak Majowy w Skotnikach i ostatnią naszą wyprawę dzialnej funkcji drużynowej młodszej 18-stki, na którą
na VII Rajd Tropem Ósemki. Udział w wielu tych impre- w ostatnim rozkazie Komendanta Hufca została mianozach zakończył się dla nas dużymi sukcesami. Jak zwykle wana. Julia Stępnik i Natalia Brandt założyły zielone sznujuż od grudnia rozpoczęliśmy przygotowania do obozu. ry przybocznych, a Martyna Kałużna została drużynową
Przeprowadziliśmy dwie duże zbiórki publiczne przed Gromady Zuchowej. Gabrysia Marszałek i Marcel Kapica
Świętami Bożego Narodzenia i przed Świętami Wielkiej otrzymali barwy drużyny, a Julia Kruk, Patrycja Papuga,
Nocy. Dochód z tych zbiórek został przeznaczony na do- Alicja Stępień, Natalia Goszcz, Nikola Zduńska i Karolina
finansowanie do obozu, do biwaków, zakup umunduro- Szymańska złożyły w ciągu roku przyrzeczenie harcerskie

Nr 4 (118) lipiec-sierpień 2015 r.

Informator Szczercowski

i otrzymały krzyż.
Obecnie cały Szczep przebywa na obozie harcerskim
w Czernicy, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” z Piotrkowa Trybunalskiego. Miejsce obozowe położone jest
w Borach Tucholskich nad jeziorem Dybrzyk. Harcerze
w dużej mierze sami wypracowali fundusze na jego organizację podczas zbiórek publicznych. Częściową odpłatność wnieśli rodzice zuchów i harcerzy. Znacznego
wsparcia udzielił także samorząd gminny przekazując

13

na jego organizację część środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki hojnemu wsparciu Fundacji
„Energia z Serca” udało się zakupić wielki namiot świetlicowy, który ogromnie przydaje się harcerzom zwłaszcza w deszczowe dni. Wszystkim darczyńcom, sponsorom i sympatykom szczercowskich harcerzy serdecznie
dziękujemy za pomoc i wsparcie. Zapraszamy do przeczytania relacji z obozu, która zostanie opublikowana
w kolejnym numerze Informatora Szczercowskiego.

Wakacje bez nudy

tęczowych obrazków i rozwiązywania bajkowych quizów.
16 lipca do tych miejscowości zawitała Akademia Wyobraźni z przedstawieniem „O Ignasiu, który nie lubił
szkoły”. Po obejrzeniu spektaklu młodzi widzowie mieli
możliwość stworzenia własnego, papierowego teatrzyku oraz przedstawienia bajki. Następnego dnia dzieciaki
mogły wyszaleć się w towarzystwie pirackiej ekipy, która
przygotowała mnóstwo konkursów, gier, zabaw i animacji
w morskim stylu.
Już 25 lipca zapraszamy wszystkich młodych naukowców na piknik Laboratorium Młodego Naukowca
o godzinie 11.00 na Wyspie w Szczercowie. Znany
z programów telewizyjnych Pan Korek przeprowadzi
pokazy naukowe min. z użyciem ciekłego azotu i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy i gwarantujemy wspaniałą naukową zabawę.
W sierpniu dla najmłodszych mieszkańców Gminy przygotowano następujące atrakcje:

W okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych mieszkańców wiele
bardzo ciekawych atrakcji. 11 lipca na Wyspie w Szczercowie dzieciaki miały możliwość poznania kultury Indian. Podczas pikniku można było posłuchać indiańskich
opowieści, obejrzeć eksponaty związane z tradycjami
i kulturą Indian oraz spróbować strzelania z łuku i zatańczyć taniec Wielkiego Wodza. Każde z dzieci miało możliwość sprawdzenia swojej wiedzy indiańskiej oraz sprawności fizycznej w licznych konkursach. Jednak największą
atrakcją imprezy okazała się możliwość przejażdżki na
„bizonie”. Następny tydzień lipca upłynął pod znakiem
zajęć artystyczno-plastycznych prowadzonych w świetlicach w Lubcu i Chabielicach. Mali artyści mieli możliwość zrobienia min. magicznych podkładek z koralików,
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WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
Zawody z okazji Dnia Dziecka
W dniu 31 maja br. odbyły się tradycyjne zawody z okazji Dnia Dziecka. W tegorocznych zawodach wzięło udział 19 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych
tj. szkoła podstawowa i gimnazjum. Po dwugodzinnych zmaganiach w kategorii szkoły podstawowej zwyciężył Błażej Galis z
wynikiem 4000 pkt, II miejsce zajął Krzysztof Sabat junior- 740
pkt, a III zajęła Iga Czaja- 380 pkt. W kategorii gimnazjum I miejsce zajął Dawid Brożyński-1050 pkt, II miejsce zajął Jakub Pietruszka-370 pkt, III miejsce zajęli ex aequo Hubert Pękosławski
i Patryk Kubiak-100 pkt. Największą rybę, 40 cm leszcza, złowił
Błażej Galis, a najmniejszą, 10 cm płotkę, Jakub Kucharski. Pierwszą rybę w zawodach złowił Krzysztof Sabat junior, była to płotka.
Wędkami, kołowrotkami oraz innymi akcesoriami wędkarskimi
nagrodzeni zostali nie tylko zwycięzcy, ale wszystkie dzieciaki
biorące udział w zawodach. Upominki młodym wędkarzom wręczył Wójt Gminy Szczerców p. Krzysztof Kamieniak. Głównym
sponsorem zawodów był Urząd Gminy w Szczercowie. Rywaliza-

cję zakończył poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów,
ufundowany przez koło PZW w Szczercowie.

Zawody gruntowe o mistrzostwo koła
13 czerwca w godzinach wieczornych rozpoczęły się
nocne zawody gruntowe o mistrzostwo koła PZW w Szczercowie. Wzięło w nich udział 13 zawodników. Rozegrane zostały
w dwóch turach. Dwugodzinną przerwę wymusiła kapryśna
aura i burza, która niespodziewanie pokrzyżowała plany szczercowskich wędkarzy. Zawody zakończono wczesnym rankiem

dnia następnego. Tytuł mistrza koła zdobył Tadeusz Węglewski
uzyskując wynik 2410 pkt, tuż za nim na podium uplasował się
Sławomir Kopiński zdobywając 1850 pkt, a na miejscu III zawody ukończył Dawid Garus - 1150 pkt. Zwycięzcy otrzymali nagrody-wędki gruntowe ufundowane przez koło PZW w Szczercowie.

Powiatowy Piknik Wędkarski
13 czerwca w ośrodku „Babie Lato” w Wawrzkowiźnie
odbył się Powiatowy Piknik Ekologiczno-Wędkarski dla dzieci w
wieku 5-14 lat. Wzięło w nich udział 21 dzieci z kół wędkarskich.
Bardzo dobrze wypadł reprezentant szczercowskiego koła węd-

karskiego Patryk Kubiak, który w zawodach wędkarskich zajął
5 miejsce, a w konkursie ekologicznym okazał się najlepszy spośród wszystkich uczestników. Gratulujemy!

Zawody Szczerców kontra Zelów
9 sierpnia odbędą się tradycyjne zawody wędkarskie
Szczerców kontra Zelów. Tym razem wędkarze rywalizować będą
w Szczercowie. Wystąpią w nich najlepsi zawodnicy z obu kół. 10

-osobowe drużyny zmagać będą się w dyscyplinie spławikowej. Na
wniosek Wójta Gminy Szczerców K. Kamieniaka patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego. Serdecznie zapraszamy do dopingowania drużyny naszych wędkarzy!

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SZCZERCOWIE
Zakończenie roku w ZSP
Na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 niecierpliwie czekali uczniowie i nauczyciele. Wszyscy zebrali się w hali
sportowej, by uczestniczyć w uroczystości. Ponad pięćdziesięciu
uczniów uzyskało wysoką średnią wyników w nauce- powyżej
4.0. Ci najlepsi- ze średnią powyżej 4,75 uzyskali świadectwa
z wyróżnieniem- tzw. paskiem. Oto wyróżnieni uczniowie: Paulina Bębnowska Ib, Adrianna Rojek Ib, Aleksandra Trojanowska
Ib, Martyna Beśka IIa, Krzysztof Bednarek IIb ZSZ, Karolina
Wieczorek III ZSZ, Mariusz Pluta I TIE, Wiktoria Jędraszek Ib.
Gratulacje i życzenia uczniom złożyli: Wójt Gminy SzczercówKrzysztof Kamieniak, Przewodnicząca Rady Rodziców- Barbara
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Chorzewska i pani dyrektor- Łucja Majchrzak.
Z okazji ukończenia szkoły przez uczniów ZSZ, klasa II b ZSZ
przygotowała krótki program artystyczny utrzymany w humorystycznym, ale też refleksyjnym nastroju.
Olga Zawodzińska- uczennica klasy IIa została wyróżniona za
pracę na rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim.
Nagrody za V Wewnątrzszkolny Konkurs Przyrodniczo–Turystyczny otrzymali również uczniowie klasy Ib: Jarosław Puchała
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- I miejsce, Damian Olczak i Grzegorz Sobiech- II miejsce, Adrianna Rojek i Aleksandra Trojanowska- III miejsce.
Po uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, gdzie otrzymali
świadectwa i pożegnali się z wychowawcą i ze szkołą na okres
wakacji.
K. Kamińska

Turniej taneczny
W czwartek 11 czerwca grupa taneczna z naszej szkoły wzięła udział w powiatowym turnieju tańca „Tańcz z 9-tką”.
Dziewczyny tańczą już razem od września. Występowały ostatnio na uroczystości związanej z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły przez uczniów klas licealnych i technikum.
Opiekunem i autorem układów tanecznych jest pani Sylwia
Łuźniak- nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole. Dziewczyny w bardzo krótkim czasie opanowały układ
choreograficzny i wzięły udział w konkursie. Konkurencja
była bardzo duża, ale nasze koleżanki, pokonując ogromny stres, wykonały zadanie brawurowo. Nie stanęły na podium w tym roku, ale przecież w przyszłym roku… Kto
wie? To pierwszy występ w takim składzie. Gratulujemy
szczercowskiej formacji tanecznej i życzymy wielu nagród
w przyszłości!

Klaudia Zduńska

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZCZERCOWIE
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – świadectwo Dobromira Makowskiego!
W dniu 25 maja 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum
mieli okazję uczestniczyć w nietypowym spotkaniu z Dobromirem Makowskim - nauczycielem wychowania fizycznego, pedagogiem ulicy, animatorem projektów pedagogicznych. Nasz Gość
jest autorem projektu „Rap Pedagogia”, który oparty jest na muzyce hip- hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany wcześniejszymi przeżyciami autora i wykonawcy. Założyciel fundacji
„Młodzi dla Młodych” w sposób bezpośredni i niekonwencjonalny mówił i śpiewał o bolesnych, patologicznych doświadczeniach
swojego życia, uświadamiał młodzież, do jakich tragicznych konsekwencji prowadzą narkotyki, alkohol, wpływ toksycznej grupy
rówieśniczej, kolegów z „meliny”. Przestrzegał młodzież przed
bezwolnym uleganiem wpływom środków masowego przekazu.
Zachęcał do samodzielnego poszukiwania własnej drogi życiowej,
odkrywania swoich pasji i zainteresowań. Mocno podkreślał, że
każdy człowiek ma wartość, ważne jest, aby ją odkryć i nie pozwolić innym jej zniszczyć.
Dał świadectwo wewnętrznej przemiany, którą jak powtarzał zawdzięcza Bogu.
W sposób autentyczny pokazał, jak pragnął zmiany, by być wolnym od nałogów, agresji, zła, by mieć marzenia i je spełniać.
Mówił o szacunku do rodziców, nauczycieli, których nazywał
„naukowymi terrorystami”, ale którym wiele zawdzięcza, mówił

również o szacunku do samego siebie oraz jak żyć w prawdzie
i miłości, być wiernym wartościom, które współczesna cywilizacja
wyśmiewa. Bogactwo treści pokazywało brutalność codziennego
życia oraz uświadamiało młodemu człowiekowi jak wiele w życiu zależy od niego samego. Niesamowita i przejmująca historia
Dobromira „Maka” Makowskiego pokazuje, że nigdy nie jest za
późno, by wrócić do świata żywych...
Pedagog szkolny – Agnieszka Tądel

Sukces Gimnazjalistów ze Szczercowa w powiatowym konkursie z języka angielskiego
22 maja 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
odbył się powiatowy konkurs z języka angielskiego, który sprawdzał wiedzę w dwóch etapach: test gramatyczny oraz konkurs

wiedzy o krajach anglojęzycznych z zakresu: geografii, historii,
kultury, muzyki i dziejów najnowszych.
Reprezentantka naszej szkoły Karolina Kamecka zajęła w kon-
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kursie indywidualnie III miejsce. W klasyfikacji zespołowej
3-osobowa drużyna w składzie: Karolina Kamecka, Julia Kar-
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koszka i Damian Dobrowolski również uplasowała się na III
miejscu.
Beata Olejniczak

Szkoła Podstawowa w Osinach
Festyn „Eko – rodzinnie”
W dniu 30 maja 2015 r. na boisku przy naszej szkole
odbył się festyn pod hasłem „Eko – rodzinnie”. Jego współorganizatorami byli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy obsługi. Impreza miała na celu nie tylko integrację szkolnej
społeczności, ale także stanowiła okazję do wspólnej zabawy
i miłego spędzenia sobotniego popołudnia. Słoneczna, choć
wietrzna pogoda, przyciągnęła starszych i młodszych mieszkańców Osin i okolic. Rozpoczynając festyn, pani dyrektor Regina
Kucharska powitała wszystkich przybyłych, przedstawiła program festynu oraz zaprosiła do wspólnej zabawy. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Uczniowie szkoły przedstawili
m.in.: inscenizacje o tematyce ekologicznej: „Jesteśmy strażnikami przyrody”, „Jaś i Małgosia w wersji eko”, „Zaklęci w kamień”;
„Radiostacja”. Zaprezentowali tańce z szarfami i pomponami,
układy taneczne i piosenki o tematyce ekologicznej. Odbyły się
także konkursy: wiedzy o środowisku oraz mody ekologicznej,
ze specjalnym pokazem strojów z surowców wtórnych wykonanych w parach. Nie zabrakło konkurencji sportowych z udziałem
dzieci, ich rodziców i dziadków, takich jak: napełnianie wodą
butelki na czas, slalom z przeszkodami, skoki łączone. W trakcie
festynu dzieci miały okazję malując na kostce wykonać specjalne
prace o tematyce ekologicznej. Było również malowanie twarzy,
możliwość zabawy na trampolinie i kiermasz rozmaitości. Można było kupić oczywiście ciasta, napoje, potrawy z grilla.
Festyn zakończył się wręczeniem nagród i dyplomów laureatom
konkursów i konkurencji sportowych.
Za ufundowanie nagród serdecznie dziękujemy sponsorom:
- pani Wiesławie Niewczas- właścicielce sklepu ogólnospożywczego w Osinach;

- pani Ewie Mikulskiej – właścicielce księgarni „Eureka” w Bełchatowie;
- pani Irenie Czai – właścicielce sklepu chemiczno – wędkarsko
– zoologicznego w Szczercowie;
- panu Tomaszowi Kaczmarczykowi – właścicielowi restauracji
„Gościniec” w Bełchatowie;
- paniom Halinie Ratajczyk i Barbarze Michalczyk właścicielkom sklepu „MIRA” w Szczercowie;
Serdecznie dziękujemy także rodzicom naszych uczniów za
zaangażowanie i duży wkład pracy w organizację festynu oraz
wszystkim przybyłym za wspólną zabawę.

Sukcesy w konkursach
W czerwcu Starostwo Powiatowe w Bełchatowie podsumowało konkurs zbiórki makulatury obejmujący rok szkolny
2014/2015 oraz ogłosiło listę nagrodzonych placówek oświatowych i wychowawczych sklasyfikowanych w pięciu kategoriach.
Przy ocenie brano pod uwagę średnią ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. W grupie szkół podstawowych nasza szkoła zajęła I miejsce. Według przelicznika
średnio każdy nasz uczeń zebrał 112,4 kg makulatury. Na
wyróżnienie zasłużyli: Aleks Niewczas (369kg), Damian Szala (260 kg), Wiktor Matusiak (240 kg), Kamil Stępień (65 kg)
i Wiktoria Pietrzyk (55 kg).
16 czerwca w Szkole Podstawowej w Szczercowie odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczny adresowany do
uczniów klas piątych szkół podstawowych. Wzięło w nim
udział 16 uczestników. Naszą szkołę reprezentowało dwoje piątoklasistów: Dawid Ryplewicz i Wiktoria Pietrzyk. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań uczestnicy mogli maksymalnie uzyskać 25 punktów. Dawid Ryplewicz zdobył 23 punkty
i zajął III miejsce. Gratulujemy!

Bożena Zatorska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHABIELICACH
Jak w bajce” czyli III Piknik pod Chabielską Górą
20 czerwca br. w Chabielicach … „na dobre” zagościły bajki.
A wszystko to za sprawą organizatorów III Pikniku pod Chabielską Górą, czyli Szkoły Podstawowej w Chabielicach i Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczercowie. Gośćmi specjalnymi imprezy byli:
reprezentująca Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka p.
Elżbieta Naturalna- Sekretarz Gminy Szczerców, p. Zbigniew Szcześniak- Przewodniczący Rady Gminy, p. Barbara Szczepanik- przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, p. Zenon Pietrzyk- radny
Gminy Szczerców, oraz nasi partnerzy- sponsorzy: Agnieszka Ratajczak Sklep „Słoneczko” w Chabielicach, Karolina Owczarek „Hurtownia Sztucznych Kwiatów” w Szczercowie, Marek Siewiera „Auto
Szkoła BIB”, „WOLMED”, „PGE KWB Bełchatów”, Aleksandra Makara- Salon Kosmetyczny „Prestiż” w Bełchatowie, Marek Woźniak
„DRUKSET”, FOTO Janusz Kubiak, Ryszard Kucharski oraz Krzysztof Pluskota, którzy na dodatek za „bohaterskie” wsparcie rzeczowe
i finansowe uhonorowani zostali honorowym tytułem „Przyjaciel
Szkoły Podstawowej w Chabielicach”. Dodatkowo wszystkim zaangażowanym (przede wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom) jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Na zakończenie równie(ż) szałowy, bo bajkowy pokaz mody.
Tym samym ponownie udowodniliśmy, że w Chabielicach jest
jak zwykle modelowo czyli pięknie i modnie. Owocem czego
a jednocześnie dowodem są materiały zdjęciowe oraz filmowe,
których należy szukać w lokalnych mediach- owocnych poszukiwań.
Jak to jednak w bajce … „wszystko co dobre, szybko się kończy”.
Sylwia Pawełoszek

„Zabawka ze skrawka”

Jednym słowem było bajecznie i ekologicznie dzięki
wyjątkowym sportowym konkurencjom- dla każdego bez wyjątku- z użyciem tylko pozornie nieużytków (pt. „Kto przechytrzy Królową Śniegu?”, „Tor z przeszkodami pszczółki Mai”, „Kto
pierwszy zdobędzie pantofelek Kopciuszka?”) oraz dodatkowym
atrakcjom dla uczniów, rodziców i wszystkich mieszkańców
Chabielic i okolic (trampolina, zjeżdżalnia, „Wio koniku”- przejażdżki konne na dwa sposoby dla maluchów i starszaków, bajkowy zawrót głowy czyli fotoatelier w plenerze oraz inne kąciki
tematyczne: „Zaczarowany kącik kulinarny”, „Chatka Kubusia
Puchatka”, „Klockowy plac budowy”).
A w dodatku nowy, ale jakże trafiony pomysł czyli … kącik pomysłowego Dobromira „Zrób to sam- bajkograjki”, gdzie wspólnie z pomysłową p. Anną Gocałek chętne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym stworzyły i to z ochotą niespodziewanie
zgrane instrumenty muzyczne z opakowań po jajkach- niespodziankach (które nawiasem mówiąc miały „trafić” do kosza)
oraz z różnorodnych sypkich produktów (tj. ryż i kasza). Produkcja niemal hurtowa.
Do tego jeszcze bajeczne występy artystyczne przedszkolaków
oraz uczniów a także ich rodziców oraz pracowników szkoły.
W opinii wielu prawdziwy talent … show czy też szał.

To tytuł szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego
w maju bieżącego roku przez Szkołę Podstawową w Chabielicach.
Adresatami konkursu były dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, natomiast głównym jego celem
twórcza aktywność połączona z zabawą i wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Mali artyści przy pomocy oraz nieocenionym wsparciu rodziców wykonali z resztek tkanin, włóczek,
sznurków, guzików, skarpetek i innych dostępnych materiałów
ponad 20 wspaniałych zabawek – każda wyjątkowa i niepowtarzalna! Wśród prac dostarczonych do koordynatorów znalazły
się m.in. węże, pająki, poduszeczki, kostki, bałwanki, pingwiny
oraz postacie iście bajkowe – Czerwony Kapturek, Brzydkie kaczątko czy Dzwoneczek.
Wszystkie zabawki można było podziwiać na stworzonej do tego
celu szkolnej wystawie, która następnie przeniesiona została na
miejsce organizowanego już po raz trzeci Pikniku pod Chabielską Górą. Tam też autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Kategoria młodsza
I miejsce- Igor Balcerzak
II miejsce- Mateusz Telinga
III miejsce- Piotr Skiberowski
Kategoria starsza
I miejsce- Roksana Kubik
II miejsce- Hubert Drzazga
III miejsce- Julia Pielusińska
wyróżnienie- Justyna Drzazga
Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz zachęcamy
do udziału w kolejnych konkursach.
Marzena Chałada
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SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBCU
„Na fali” dobiliśmy do brzegu!
W niedzielę 21 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbył
się coroczny festyn rodzinny. Tym razem impreza odbyła się
w klimatach „morskich” pod hasłem „Na fali”. Teraz gdy rozpoczęliśmy (mamy nadzieję) gorący okres wakacyjny nadal wspominamy burzliwe przygotowania do tego wydarzenia, w które
zaangażowała się cała społeczność szkolna. Bezdyskusyjnie
i tym razem nic nas nie zaskoczyło. Nawet pogoda, która w tym
roku była wyjątkowo niesprzyjająca. Podczas imprezy tłoczno
było między innymi w namiocie, który okupowały prawdziwe
„piratki”- mamy zajmujące się sprzedażą domowych wypieków
i innych specjałów lokalnej kuchni. Wyjątkowo zajęte, bo kupujących (co oczywiste) nie brakowało.

Na brak atrakcji nie mogli oczywiście narzekać najmłodsi. Pięknie wyglądały malowane twarze i tatuaże. Długo
w pamięci rodziców i innych widzów pozostaną także artystyczne -taneczne oraz wokalne- występy przedszkolaków oraz
uczniów w niezwykłych, pomysłowych kostiumach. To wszystko sprawiło, że publiczność za sprawą małych artystów choć na
chwilę mogła odpłynąć … przynajmniej myślami.

Późniejszym przemyślanym zabawom i licznie zgromadzonym mieszkańcom Lubca towarzyszyła wyjątkowo towarzyska, a ucharakteryzowana na pirata nauczycielka.
Ponadto chętnym sportowcom udało się tego dnia zdobyć nagrody w licznych sprawnościowych i zręcznościowych konkurencjach.
W trakcie festynu nagrodzono także laureatów gminnych konkursów Profilaktycznego i Informatycznego „Żeby szczęśliwym
być, trzeba zdrowo żyć” oraz Ekologicznego i Plastycznego „Nie
wszystko złoto, co się świeci”.
W Lubcu jak zwykle „ryby brały” a co niektórzy mogli też wyjątkowo się obłowić. Chodzi tu o wartościowe nagrody rzeczowe
zakupione dzięki naszym wyjątkowym partnerom i sponsorom,
o których warto i tu wspomnieć: Monika Soboń, właścicielka
Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowe „IM-BUD”, Kamila
i Zdzisław Węglewscy- właściciele Domu Weselego „Kamila”
w Lubcu, Karolina Owczarek - współwłaścicielka Hurtowni
Kwiaty Sztuczne, Katarzyna Stawowczyk - właścicielka Salonu Fryzjersko- Kosmetycznego „Nowy Styl”, Aleksandra
Pacholczyk - właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Oliwia”, Marzena Małecka-właścicielka Salonu Fryzjerskiego, Agnieszka
Kępa -współwłaścicielka Butiku „Marina”, Henryka Czaja-właścicielka sklepu chemiczno wędkarsko zoologicznego,
Marek Woźniak- właściciel firmy Drukset, Krzysztof Dołhan,
-właściciel firmy Sadata, Anna i Józef Ślusarscy- właściciele
firmy As w Szczercowie, Andrzej Kaźmierczak- radny Gminy Szczerców, Barbara Szczepanik-Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Agnieszka Kędziora, właścicielka firmy Ktosiaki,
Nanobytels Polska, KFC w Bełchatowie, Dariusz Mirowski,
Grzegorz Dylak, właściciel Hurtowni elektrycznej w Szczercowie, kierownictwo sklepu Lewiatan oraz właściciele firmy
MJZ w Szczercowie.
Pamiętamy, dziękujemy i zapraszamy na wspólne „łowy” już za
rok. Sądzimy, że tak jak i my jesteście łowcami samych dobrych
wspomnień.
Tym oto sposobem już „na dobre” dopłynęliśmy szczęśliwie
i bezpiecznie do końcowego portu.
Na zakończenie wszystkim sympatykom (i nie tylko) Szkoły Podstawowej w Lubcu życzymy bezpiecznych, spędzonych
w gronie wyłącznie sympatycznych ludzi WAKACJI. a że czas
szybko pędzi … do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce!
Sylwia Pawełoszek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SZCZERCOWIE
Ogródek dydaktyczny „Zielona Pracownia” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczercowie
powstał ogródek dydaktyczny. Ogródek stanowi niewątpliwą
atrakcję dla uczniów. Dzięki tej inicjatywie teren wokół szkoły
podstawowej stał się ładniejszy i ciekawszy. Stworzona została
baza dydaktyczna, która umożliwi poznanie struktur przyro-

dy oraz będzie kształtować właściwe postawy wobec przyrody.
Ogródek „Zielona Pracownia” składa się z 5 części:„Laboratorium pod chmurką”- altana przeznaczona do prowadzania zajęć
dla 25 uczniów, „Podróże od morza do Tatr ”- mapa Polski
przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, „Kącik zdrowia”
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- warzywniak z ziołami roślinami leczniczymi, „Ścieżka dydaktyczna wśród pachnącego ogrodu” z zestawem tablic usytuowanych wśród kwitnących roślin, „ścieżka zmysłów” - konstrukcja, która pozwala odkryć nam naturę poprzez wszystkie nasze
zmysły, która składa się z 6 transzy w których umieszczone są:
żwir, kamienie, szyszki, mech, patyki, kora. Wokół altany zostały nasadzone rośliny: pnącza, wrzosowate, rośliny zwiastujące
wiosnę, krzewy ozdobne, paprocie, trawy, rozchodniki, rośliny
o liściach srebrzystych oraz tuje. Ogródek ma nie tylko cieszyć
widokiem uczniów i rodziców, ale spełniać również funkcje dydaktyczne - uczyć poprzez zabawę i pobudzanie zmysłów, zachęcać dzieci do obserwacji otaczającej nas przyrody. Ponadto
ogródek pozwoli na realizacje treści przyrodniczych, geograficznych z podstawy programowej i programu edukacji ekologicznej
w bardzo ciekawy i innowacyjny sposób. A samodzielnie uprawiane przez dzieci zioła i warzywa będą smacznym i chętnie stosowanym dodatkiem do potraw.
Na zakończenie prosimy aby szanować przyrodę i to co znajduje się w naszym ogrodzie. Jest piękny i niech taki pozostanie
na długo.
Nasz ogród nie powstałby gdyby nie wsparcie i pomoc życzliwych ludzi. Wszystkim, tym którzy wspierali nas w realizacji
tego zadania serdecznie dziękujemy.

Konkurs pożarniczy
W minionym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli
udział w wielu konkursach, m.in. Patryk Kaczmarski i Jakub
Ławniczek reprezentowali Gminę Szczerców w Powiatowym
Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej w Bełchatowie.
Turniej składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz ustnej
odpowiedzi na 5 pytań. Nasi chłopcy byli dobrze przygotowani,
Jakub Ławniczek otrzymał puchar za zajecie III miejsca.
Gratulujemy!

Od przedszkolaka do chemika

Nasze przedszkolaki odwiedziły pracownię chemiczną
w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Szczercowie. Podczas wizyty dzieci poznały magiczny świat chemii.
Z ogromnym zainteresowaniem obserwowały eksperymen-

ty przeprowadzane przez Panią Martę Domańską oraz grupę
uczennic z PG w Szczercowie, które przygotowały wyjątkowe
pokazy. Magiczne sztuczki z użyciem chemicznych odczynników
wywoływały przejęcie i radość na twarzach młodych chemików.
Odkrywcy mieli okazję przeprowadzić szereg doświadczeń i eksperymentów m.in. jakie substancje przewodzą prąd, a jakie nie?
Jak nadmuchać balon za pomocą butelki i substancji chemicznych? Jak ocet wpływa na jajko? Widowiskowe doświadczenie,
czyli jak wykorzystać tabletkę musującą do zabawy edukacyjnej? Co można wyczarować z mleka i barwników?- Istne dzieło
sztuki! Zabawy przy tym pełno! Dzieci poznały przyrządy i naczynia laboratoryjne potrzebne do przeprowadzenia niektórych
doświadczeń. Przedszkolaki obserwowały efektowne wybuchy,
sztuczki ze zmieniającymi się kolorami oraz sami mogli mieszać
niektóre substancje pod bacznym okiem dorosłych i uczennic
z Gimnazjum. W czasie spotkania dzieciaki odpowiadały na zadawane przez nauczyciela pytania i próbowały samodzielnie wyjaśniać obserwowane zjawiska jak i również budowały z „klocków” wiązania chemiczne. W przedszkolakach obudziła się chęć
obserwacji zjawisk przyrodniczych i różnych procesów zachodzących w codziennym życiu. Pod koniec zajęć dzieci obejrzały
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bajkę o słynnej Marii Skłodowskiej-Curie. Pamiętajmy, że zabawy edukacyjne mają nie tylko edukować, ale bawić nasze Maluchy.Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik wizyty dostał od
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Pani Marty balon, maskotkę i naklejkę małego chemika.
Dziękujemy Pani Domańskiej za świetną lekcję chemii.
								
		
Martyna Majcherek

„Z przyrodą za pan brat..”
W minionym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły
z klas: I c, II a i III d uczestniczyli w wycieczce ekologicznej do
Tomaszowa Mazowieckiego. Swoją wyprawę rozpoczęliśmy od
zwiedzania Grot Nagórzyckich, gdzie w czasach cara wydobywano piasek. Powiało tutaj chłodem i strachem, trochę za sprawą przewodników opowiadających w ciemnych grotach o zbóju
Madeju, o którym krążyły legendy. Następnym celem naszej wycieczki był Rezerwat „Niebieskie Źródła”, który położony jest
w dolinie rzeki Pilicy, gdzie spacerując mogliśmy podziwiać
malownicze źródła oraz podziwiać piękno otaczającej nas przy-

rody. Na koniec udaliśmy się do Skansenu Rzeki Pilicy, gdzie
pod czujnym okiem panów przewodników podziwialiśmy ekspozycje muzeum. Były stare młyny, militaria wojskowe, bunkier,
a nawet czołgi – jeden z nich wydobyty z rzeki Pilicy po II wojnie
światowej. Nie lada atrakcją było również na zakończenie naszej
wycieczki ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Mamy nadzieje, iż wycieczka na długo zapadnie w pamięci uczestników a obcowanie z tak przepiękną naturą przyniesie efekty ekologiczne
w przyszłości.

III Szkolny Konkurs Ekologiczny„Jestem znawcą przyrody”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczercowie
już po raz III odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny „Jestem
znawcą przyrody”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczercowie. Opiekunem konkursu była
p. Emilia Wróblewska oraz p. Bogusława Kamecka. Konkurs
z zakresu wiedzy ekologicznej przeznaczony był dla uczniów
z klas I-III. Wzięło w nim udział 24 uczniów wyłonionych
w eliminacjach klasowych i reprezentujących swoje klasy na poziomie kl. I, II i III. Celem konkursu było: kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnego stosunku do świata przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie
zainteresowań ekologicznych. Laureatów konkursu wybrano
w trzech kategoriach:

• w kategorii klas I
I miejsce - Stykała Konrad
II miejsce - Cybułka Julia
III miejsce– Zalewska Ewa
• w kategorii klas II
I miejsce- Ratajczyk Radosz
II miejsce - Zadworna Maja
III miejsce - Sztuk Zofia
• w kategorii klas III
I miejsce – Boruszak Amelia
II miejsce ex eaquo – Belica Milena
II miejsce ex eaquo – Stachera Julia
III miejsce ex eaquo – Kowalska Aleksandra
III miejsce ex eaquo – Świtoń Jakub

Wyjazd edukacyjny
W maju uczniowie klas IVa, IVb i IVc Szkoły Podstawowej
w Szczercowie udali się na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu
Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Celem tego
wyjazdu było utrwalenie odpowiedniej postawy wobec zwierząt
i roślin, poznanie skutków niewłaściwego postępowania człowieka w środowisku, obserwowanie i poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt.
W wyjeździe uczestniczyło 46 uczniów. Wyjazd dostarczył dzieciom wielu przeżyć, wzruszeń i był podstawowym czynnikiem
wielozmysłowego poznawania przyrody.
Agnieszka Uniszewska

PRZEDSZKOLE
Poznajemy zawody- spotkanie z malarką w grupie IV- 4 latków
Grupę 4- latków z Przedszkola Samorządowego w Szczercowie odwiedziła Pani Karina Murlikiewicz-Adamusiak, artystkamalarka, która przeprowadziła warsztaty zajęciowe z dziećmi. Na
samym początku dzieci z zaciekawieniem obejrzały wystawę prac.
Po wnikliwym zapoznaniu się z różnymi obrazami artystki: portret, krajobraz, pejzaż, martwa natura, przyszła pora na

wywiad z malarką. Przedszkolaki dosłownie zasypały Panią Karinę pytaniami oraz z uwagą słuchały wypowiedzi. Spotkanie mijało
w ciepłej i radosnej atmosferze. Okazało się, że do tego zawodu potrzebny jest talent, a także solidne przygotowanie i wiedza. Dzieci
nauczyły się, jak mieszać kolory i uzyskiwać barwy pochodne od
podstawowych. Poznały podstawowe narzędzia pracy malarza.
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Najfajniej było jednak namalować „prawdziwy” obraz farbami olejnymi na płótnie. Równocześnie dzieci malowały indywidualnie
swoje pierwsze abstrakcyjne prace, które zabrały do swoich domów.
Uwieńczeniem tego spotkania były pamiątkowe zdjęcia, cukierki
dla dzieci od naszego gościa oraz podziękowanie wręczone przez
ciocię Sylwię dla pani Kariny.
Mam nadzieję, że niejeden przedszkolak wyrośnie na
prawdziwego artystę malarza!
Dziękujemy pięknie za lekcje malowania- grupa IV- 4 latków:)
Sylwia Stępińska

SPORT
PODSUMOWANIE SEZONU 2014/2015 LKS ASTORIA SZCZERCÓW
IV LIGA

9 zwycięstw, 8 remisów i 17 porażek odnieśli gracze szczercowskiej Astorii w sezonie 2014/2015. Zdobyte 35 punktów dało 14-ste miejsce
w ligowej tabeli i sportowo utrzymanie w gronie IV-to ligowców.
Wyniki spotkań:
Widok Skierniewice - Astoria Szczerców 1:3 (1:0) K.Wańdoch, A.Ulfik,
K.Kowalski
Astoria Szczerców – Włókniarz Zelów 1:3 (1:2) K.Kowalski
KS Paradyż - Astoria Szczerców 3:2 (2:2) K.Sadziński, R.Pęciak
Astoria Szczerców – LKS Rosanów 0:0
Piast Błaszki - Astoria Szczerców 5:1 (3:0) K.Wańdoch
Astoria Szczerców – Zjednoczeni Stryków 0:0
Boruta Zgierz - Astoria Szczerców 1:1 (0:0) R.Pęciak
Astoria Szczerców – Zawisza Rzgów 3:0 (1:0) A.Ulfik x2, R.Pęciak
Polonia Piotrków - Astoria Szczerców 1:1 (1:0) M.Siewiera
Ner Poddębice - Astoria Szczerców 2:1 (0:0) A.Ulfik
Astoria Szczerców – Włókniarz Moszczenica 3:2 (1:2) K.Kowalski x2,
S.Landowski
Warta Działoszyn - Astoria Szczerców 0:0
Astoria Szczerców – Mechanik Radomsko 0:3 (0:0)

Zawisza Pajęczno - Astoria Szczerców 0:4 (0:1) P.Wieczorek x2, M.Siewiera, A.Ulfik
Astoria Szczerców – GKS II Bełchatów 1:6 (0:2) M.Bogunia
Orzeł Nieborów - Astoria Szczerców 5:0 (2:0)
Astoria Szczerców – Pilica Przedbórz 0:3 walkower
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Warta Działoszyn

34

78

69-22

2.

Ner Poddębice

34

77

66-27

3.

GKS II Bełchatów

34

72

90-34

4.

Pilica Przedbórz

34

65

61-38

5.

Polonia Piotrków Tryb.

34

65

53-32

6.

KS Paradyż

34

59

69-42

7.

Zjednoczeni Stryków

34

52

64-50

8.

Boruta Zgierz

34

50

64-51

9.

Mechanik Radomsko

34

49

66-61

10.

Zawisza Pajęczno

34

48

60-61

11.

Zawisza Rzgów

34

46

57-72

12.

LKS Rosanów

34

43

48-62

13.

Włókniarz Zelów

34

40

48-75

14.

Astoria Szczerców

34

35

46-67

15.

Orzeł Nieborów

34

34

43-58

16.

Włókniarz
Moszczenica

34

27

37-63

17.

Widok Skierniewice

34

19

40-102

18.

Piast Błaszki

34

12

39-103
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KLASA A SENIORÓW

Bardzo słabo w perspektywie całego sezonu w klasie A wypadła drużyna rezerw Astorii. Z dorobkiem 23 punktów (6 zwycięstw,
5 remisów, 11 porażek) zespół zajął 10 miejsce na 12 drużyn w tabeli.
Trener Robert Zientarski za zaangażowanie wyróżnił 3 piłkarzy: Jakuba
Augustyniaka, Piotra Siewierę i Piotra Piotrowskiego.
Wyniki spotkań rundy wiosennej:
Czarni Rozprza – Astoria II Szczerców 4:3 (3:1) S.Piersa, E.Rudzki,
P.Piotrowski
Astoria II Szczerców – LKS Wola Krzysztoporska 2:1 (0:1) P.Piotrowski,
M.Soboń
GKS Rogi - Astoria II Szczerców 2:2 (1:1) T.Siewiera, P.Piotrowski
Astoria II Szczerców – Motor Bujniczki 5:1 (2:1) P.Piotrowski, S.Piersa,
P.Wieczorek x2, P.Szatan
Start Lgota Wielka - Astoria II Szczerców 4:2 (1:0) A.Bogucki, Kamil
Wańdoch
Astoria II Szczerców – Zapał Krzętów 1:2 (0:1) P.Piotrowski
Victoria Żytno - Astoria II Szczerców 0:0
Hetman-Pamapol Rusiec - Astoria II Szczerców 1:2 (0:1) A.Rojszczak,
Kamil Wańdoch
Astoria II Szczerców – LUKS Gomunice 0:3 (0:0)

Polonia Gorzędów - Astoria II Szczerców 3:2 (2:0) P.Piotrowski, A.Bogucki
Astoria II Szczerców – Grabka Grabica 0:2 (0:0)
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Grabka Grabica

22

48

54-26

2.

Czarni Rozprza

22

42

54-29

3.

Start Lgota Wielka

22

40

52-34

4.

LKS Wola Krzysztoporska

22

37

47-41

5.

Victoria Żytno

22

29

32-34

6.

LUKS Gomunice

22

29

33-33

7.

Zapał Krzętów

22

28

36-42

8.

Polonia Gorzędów

22

27

33-44

9.

Hetman Rusiec

22

24

38-51

10.

Astoria II Szczerców

22

23

42-44

11.

Motor Bujniczki

22

19

31-40

12.

GKS Rogi

22

15

17-51

JUNIOR STARSZY – rocznik 1996 i młodsi
Duży sukces odniosła drużyna Juniorów, która w swojej klasie rozgrywkowej zajęła 1 miejsce w tabeli. W całym sezonie podopieczni Dawida Gasińskiego odnieśli 11 zwycięstw, 2 remisy i tylko 1 raz
przegrali. W barażu o prawo gry w II Lidze Wojewódzkiej Juniorów
pokonali w dwumeczu Polonię Piotrków, jednak z grania w lidze wojewódzkiej klub zrezygnował. Najlepszym strzelcem zespołu został Mateusz Rzepkowski, który strzelił 13 goli, a największą ilością asyst przy
zdobywanych bramkach wykazał się Gracjan Siciarz.
Wyniki spotkań rundy wiosennej:
Astoria Szczerców – Zjednoczeni Bełchatów 1:1 (1:1) K.Wawszczak
Pilica Przedbórz - Astoria Szczerców 3:1 (1:0) G.Siciarz
Astoria Szczerców – Świt Kamieńsk 8:1 (6:0) M.Rzepkowski x4, G.Siciarz, J.Bocian, A.Mularczyk, A.Jędraszek
Omega Kleszczów - Astoria Szczerców 0:4 (0:2) M.Rzepkowski x2,
J.Masłowski, B.Kochelski
Astoria Szczerców – KS Paradyż 4:3 (1:1) G.Siciarz x2, M.Płaczkowski,
B.Kochelski
KS Poświętne - Astoria Szczerców 0:4 M.Rzepkowski x2, M.Płaczkowski, B.Kochelski

Astoria Szczerców – GUKS Gorzkowice 1:1 (0:1) A.Mularczyk
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Astoria Szczerców

14

35

48-15

2.

GUKS Gorzkowice

14

27

43-28

3.

Omega Kleszczów

14

26

40-27

4.

KS Paradyż

14

23

40-25

5.

Zjednoczeni Bełchatów

14

23

34-35

6.

KS Poświętne

14

12

22-49

7.

Świt Kamieńsk

14

8

25-44

8.

Pilica Przedbórz

14

7

23-52

Baraż o prawo gry w II Lidze Wojewódzkiej Juniorów
Polonia Piotrków - Astoria Szczerców 1:2 (1:1) M.Rzepkowski, A.Mularczyk
Astoria Szczerców - Polonia Piotrków 1:1 (0:0) M.Rzepkowski

JUNIOR MŁODSZY – rocznik 1999 i młodsi
W tej kategorii występowały dwie drużyny z naszej
gminy: Astoria i Błękitni Chabielice. Ci drudzy tylko jesienią, bo
na wiosnę drużyna została rozwiązana i wycofana z rozgrywek.
Według trenera Tomasza Ruska najbardziej wyróżniającymi zawodnikami byli: Filip Zych, Konrad Woźniak, Oskar Barasiński,
Paweł Drągowski, Kacper Berłowski.
Wyniki spotkań rundy wiosennej:
Mechanik Radomsko - Astoria Szczerców 5:1 (3:0) K.Woźniak
Astoria Szczerców – Włókniarz Zelów 1:4 (1:1) K.Barasiński
Astoria Szczerców – Grocholice Bełchatów 0:1 (0:0)
Grabka Grabica - Astoria Szczerców 8:0 (3:0)
Astoria Szczerców – Pamapol-Hetman Rusiec 4:0 K.Berłowski
x2, K.Woźniak x2
UKS Concordia 1909 Piotrków - Astoria Szczerców 5:0 (1:0)

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Concordia Piotrków Tryb.

14

39

62-3

2.

Grabka Grabica

14

33

55-11

3.

Włókniarz Zelów

14

30

46-15

4.

Mechanik Radomsko

14

30

44-17

5.

Astoria Szczerców

14

13

18-45

6.

Grocholice Bełchatów

14

13

24-31

7.

Hetman Rusiec

14

5

11-79

8.*

Błękitni Chabielice

14

3

7-66
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MŁODZIK – rocznik 2002 i młodsi
Najmłodsza grupa występująca w rozgrywkach ligowych (trener: Piotr Sadziński) ma w swoim składzie najlepszego strzelca całej ligi
skupiającej 12 zespołów. Jest nim Piotr Papuga, który zdobył 22 gole
w sezonie, z czego 18 w rundzie wiosennej.
Wyniki spotkań rundy wiosennej:
Zjednoczeni Gmina Bełchatów – Astoria Szczerców 1:6 (1:2) P.Papuga
x5, H.Biernacki
Astoria Szczerców – Mechanik Radomsko 1:5 (1:1) P.Papuga
Polonia Piotrków – Astoria Szczerców 1:1 (0:0) P.Papuga
Astoria Szczerców – Piotrcovia I Piotrków Tryb. 3:2 (2:1) P.Papuga x3
KS Grocholice – Astoria Szczerców 0:2 (0:1) P.Papuga, Sz.Dylak
Astoria Szczerców – Szóstka Radomsko 0:2 (0:1)
GKS II Bełchatów – Astoria Szczerców 1:0 (1:0)
UKS Concordia 1909 Piotrków – Astoria Szczerców 8:0
Astoria Szczerców – Piotrcovia II Piotrków Tryb. 5:2 P.Papuga x5
Astoria Szczerców – GKS I Bełchatów 3:9 P.Papuga x2, Sz.Dylak
LKS Mierzyn – Astoria Szczerców 0:3 walkower

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

GKS Bełchatów

22

66

157-4

2.

Piotrcovia Piotrków Tryb.

22

52

97-20

3.

Szóstka Radomsko

22

46

66-27

4.

Mechanik Radomsko

22

45

55-19

5.

GKS II Bełchatów

22

42

62-38

6.

Concordia 1909 Piotrków
Tryb.

22

38

67-47

7.

Piotrcovia II Piotrków Tryb.

22

31

50-60

8.

Astoria Szczerców

22

23

37-75

9.

Polonia Piotrków Tryb.

22

14

20-73

10.

Zjednoczeni Gmina Bełchatów

22

12

14-121

11.

Grocholice Bełchatów

22

10

15-115

12.*

LKS Mierzyn

22

10

19-60

MŁODZIK MŁODSZY – rocznik 2003 i młodsi

Grupa młodzik młodszy w okresie wiosennym rozegrała 15
sparingów, brała udział w 4 turniejach oraz występowała w Minimistrzostwach (11 meczów). Zorganizowała także dwa turnieje halowe
w Szczercowie: Szczer-Gol 2015 - www.szczercow.info oraz IM-BUD
Cup 2015, na których gościła takie drużyny jak: Unia Sulmierzyce, KS
Karsznice, PKS św. Stanisław Danków, Orbita Bukowno, WKS Wieluń,
GKS Bełchatów, Widzew Łódź, MKS 2000 Tuszyn, Orlik Ujazd, Concordia Piotrków Tryb., Skalnik Sulejów, ARPiT Koluszki, MULKS Łask,
Sokół Aleksandrów Łódzki, Skra Częstochowa, Zawisza Pajęczno, Akademia Futbolu Tomasz Hajto.
W marcu Angelika Gruszczyńska (r. 2004) i Lidia Płuciennik (r. 2003)
brały udział w konsultacjach do kadry dziewcząt województwa łódzkiego dla rocznika 2002.
„Najważniejszy mecz sezonu” Rodzice kontra Dzieci zakończył się
wynikiem 7:3 dla Dzieci. Bramki strzelali: Wioletta Beśka, Igor Soboń
x2 – Maciej Szcześniak x3, Bartłomiej Matynia, Jan Soboń x2, Damian
Nieborak.
Za systematyczność trener Ł. Topolski postanowił wyróżnić następujące osoby: Patryka Kaczmarskiego, Macieja Szcześniaka, Jana Sobonia,
Lidię Płuciennik, Angelikę Gruszczyńską, Jakuba Masłowskiego, Mi-

chała Majcherka, a szczególne podziękowania przekazać Elżbiecie Matynia i Markowi Płuciennikowi za pomoc przy drużynie oraz dla Igora
Sobonia i firmy IM-BUD za wsparcie finansowe drużyny.
Najmłodsza grupa Astorii (rocznik 2005-2007) prowadzona przez Radosława Pęciaka uczestniczyła w rozgrywkach turniejowych, w których
brały udział drużyny: GKS Bełchatów, Concordia Piotrków Tryb, oraz
Omega Kleszczów. Na wyróżnienie od trenera zasłużyli: Bartłomiej
Bartosik, Bartosz Pietruszka i Filip Stępień.
Końcowa tabela:
Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1.

GKS Bełchatów I

45

127

261-35

2.

Concordia Piotrków Tryb. I

45

82

149-92

3.

GKS Bełchatów II

45

73

135-102

4.

Omega Kleszczów

45

45

69-50

5.

Astoria Szczerców

45

22

46-166

6.

Concordia Piotrków Tryb. II

45

16

44-263

LKS BŁĘKITNI CHABIELICE
KLASA B SENIORÓW
Fatalny sezon zaliczyli Błękitni Chabielice. W 22
meczach nie zdołali zdobyć nawet jednego punktu, a średnio
tracili ponad 5 goli w meczu. W konsekwencji po raz drugi raz
z rzędu (z drużyn, które ukończyły rozgrywki) zostali najgorszą
seniorską drużyną Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotr-

kowie Tryb.
Wyniki spotkań rundy jesiennej:
Błękitni Chabielice – Sport Bąkowa Góra 0:1 (0:1)
Piast Krzywanice - Błękitni Chabielice 5:0 (0:0)
Błękitni Chabielice – LKS Dobryszyce 2:3 (1:1)
VIS Gidle - Błękitni Chabielice 3:1 (1:0)

Informator Szczercowski

24

Błękitni Chabielice – ESPN Bełchatów 1:3 (1:2)
Warta-Carbo Pławno - Błękitni Chabielice 3:0 - walkower
Błękitni Chabielice – Victoria Woźniki 2:5 (1:1)
Alfa Kleszczów - Błękitni Chabielice 3:0 (1:0)
Błękitni Chabielice – Ruch 1951 Chrzanowice 0:6 (0:3)
Błękitni Chabielice – Grocholice Bełchatów 1:4 (1:2)
Czartoria Ręczno - Błękitni Chabielice 9:5 (5:2)
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4.

Piast Krzywanice

22

42

58-33

5.

LKS Dobryszyce

22

41

60-38

6.

Grocholice Bełchatów

22

36

48-38

7.

VIS Gidle

22

36

46-43

8.

Sport Bąkowa Góra

22

28

36-45

Msc. Drużyna

Mecze

Punkty Bramki

9.

EBE SPN Bełchatów

22

22

46-64

1.

Victoria Woźniki

22

54

81-23

10.

Warta-Carbo Pławno

22

17

29-56

2.

Alfa Kleszczów

22

47

58-28

11.

Czartoria Ręczno

22

14

41-81

3.

Ruch 1951 Chrzanowice

22

47

69-31

12.

Błękitni Chabielice

22

0

21-113

TENIS STOŁOWY
W zakończonych rozgrywkach tenisa stołowego Astoria Szczerców zajęła 6 miejsce na 10 drużyn w IV lidze, co tym
samym dało jej utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.
Drugi nasz reprezentant GLKS Szczerców występował w V lidze,
w której wystawił dwa zespoły. Jeden z nich wywalczył mistrzostwo ligi i uzyskał awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a drugi
zespół zakończył rozgrywki na miejscu 4.

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bilans

1.

GLKS Szczerców II

10

19

74-26

2.

LKS Stomil II Bełchatów

10

12

53-47

3.

ŚKTS Lututów

10

12

50-50

4.

GLKS Szczerców I

10

9

49-51

5.

WKS Prosna II Wieruszów

10

6

42-58

6.

MLUKS 5 Bełchatów

10

2

32-68

MŁODA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
Na początku czerwca w szczercowskiej hali sportowej przy ul.
Piłsudskiego został rozegrany turniej finałowy Młodej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. W lidze, która trwała kilka
miesięcy wzięło udział 8 zespołów: Czarni Szczerców, PG Rząśnia, Korona Bełchatów, Siatkarz Drużbice, PG Kurnos, Libero Pajęczno, Fuks Sulejów i GKS Kamieńsk. Odbywała się ona
systemem turniejowym u każdej z występujących drużyn. Po
rundzie zasadniczej finał ligi rozegrano w Szczercowie. Przystąpiło do niego 7 zespołów. O pozycje 5-7 rywalizowały drużyny
z miejsc 5-8 ligowej tabeli, natomiast pierwsze 4 zespoły grały o
mistrzostwo ALPSK. W meczach półfinałowych Czarni Szczerców pokonali Libero Pajęczno 2:0 (25-14, 25-23), a PG Rząśnia
po zaciętym meczu okazała się lepsza od zespołu FUKS Sulejów
2:1 (25-18, 15-25, 16-14).

W finale szczercowianki wygrały 2:1 (25-13, 18-25, 15-12) i mogły cieszyć się ze zdobytego mistrzostwa ALPSK.
W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodniczek poniżej 16
roku życia. Każda otrzymała pamiątkowy medal, były też pamiątkowe statuetki dla wszystkich zespołów. Nagrody wręczała
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
Dorota Włodarczyk wraz z Prezesem LUKS Czarni Szczerców
Kacprem Bocianem, który był organizatorem całej ligi.
Była to pierwsza edycja tych rozgrywek dla tej grupy wiekowej
i jak zapewnia Prezes Czarnych Kacper Bocian będą następne,
gdyż liga cieszyła się dużym zainteresowaniem, rozgrywano ją
w miłej i sympatycznej atmosferze podnosząc jednocześnie z
każdym turniejem poziom sportowy i już teraz są sygnały, że
kolejne drużyny z powiatu bełchatowskiego i nie tylko są zainteresowane udziałem w kolejnej edycji.

POLSKA BIEGA
W sobotę 23 maja po raz VII w Szczercowie została
przeprowadzona impreza biegowa w ramach ogólnopolskiej
akcji Polska Biega. Organizatorem zawodów był Urząd Gminy
w Szczercowie. W akcji, która promuje zdrowy styl życia, wzięło udział 320 uczestników w 12-stu przygotowanych biegach.
Zmagania biegaczy były bardzo emocjonujące, zwłaszcza wśród
najmłodszych zawodników. Mimo, iż nie każdy mógł stanąć
na jednym z trzech miejsc podium, to wszyscy mogli poczuli się zwycięzcami, gdyż każdy uczestnik otrzymał złoty medal
oraz nagrody (gadżet, batonik i wodę mineralną). Dodatkową
atrakcją było losowanie nagród rzeczowych spośród zapisanych
uczestników. Wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej Gminy Szczerców w zakładce sport.
J. Piotrowski

