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Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
sukcesów w pracy zawodowej, radości oraz satysfakcji
z osiągnięć wychowanków, cierpliwości
i wrażliwości, a także wszelkiej pomyślności
i szczęścia w życiu osobistym życzą
Rada Gminy Szczerców

Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak

Studenci ze Szczercowa z wizytą we włoskim Savignone
1 września powróciła do Szczercowa grupa studentów z terenu naszej gminy-uczestników wymiany
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niakiem a Wójtem włoskiej gminy Savignone Antonio
Bigotti.

Cd na str. 7

Szczerców gospodarzem Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych
Gmina Szczerców była gospodarzem tegorocznych Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych.
20 września br. na szczercowskim stadionie sportowym rywalizowało 17 drużyn reprezentujących jednostki OSP z powiatu bełchatowskiego. Zawody odbyły
się po raz IX, a ich organizatorami byli Komenda
Powiatowa PSP, Zarząd Powiatowy ZOSPRP oraz Wójt
Gminy Szczerców.
Cd na str. 9
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URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE INFORMUJE
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Gminy Szczerców na spotkanie

w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy
Szczerców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy Szczerców w dniu 5 października
2015 r. o godzinie 18.00

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
Przypominamy, że na terenie naszej gminy
funkcjonuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, który nieodpłatnie przyjmuje różnego typu odpady komunalne m.in. przeterminowane leki, chemikalia, zużyty
sprzęt elektroniczny, odpady budowlano-rozbiór-

kowe, odpady wielkogabarytowe, opakowania ze
szkła, tworzyw sztucznych, drewno, odzież, papier,
tekturę itp. Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kolonia Szczercowska. Czynny jest w każdy
piątek w godzinach: 11.00-19.00 oraz w każdą sobotę w godz. 9.00-13.00.

Uwaga czytelnicy!
Uprzejmie informujemy, że następny numer „Informatora Szczercowskiego”
ukaże się na przełomie listopada i grudnia br. Z wersją elektroniczną biuletynu
można zapoznać się na stronie internetowej gminy Szczerców pod adresem:
www.szczercow.pl
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W związku z ograniczeniem liczby stron „Informatora Szczercowskiego”
i koniecznością zastosowania skrótów w materiałach nadsyłanych do
redakcji informujemy, iż z pełnym brzmieniem wszystkich tekstów oraz z ich
dokumentacją fotograficzną można zapoznać się na stronie internetowej
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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
11 sierpnia br. odbyła się X sesja Rady Gminy Szczerców w kadencji 2014-2020.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu
gminy Szczerców na 2015r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2015-2022.
Radni zaopiniowali pozytywnie plan aglomeracji
Szczerców obejmujący miejscowości Szczerców, Kościuszki, Podklucze, Załuże, Grudna, Trakt Puszczański,
Niwy i Dzbanki. Przyjęto także do realizacji program pn.
„Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu
rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”. We
wrześniu Wójt Gminy Szczerców ogłosił konkurs na
realizacje wspomnianego programu, który umożliwi fi-

nasowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców
gminy z budżetu samorządu jeszcze w 2015r. Na sierpniowej sesji Rada Gminy Szczerców wyraziła również
wolę nawiązania współpracy ze społecznością lokalną
Gminy Savignone we Włoszech. Uchwalono Regulamin
przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników uzyskujących wysokie wyniki we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
oraz osób działających na rzecz rozwoju sportu w gminie Szczerców.

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Gminy Szczerców
na lata 2015-2020
Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Szczerców podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Programu Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2015–2020, zwanego w skrócie
Strategią. Będzie to pierwszy tego typu przekrojowy
dokument o charakterze planowania strategicznego
od 15 lat w naszej gminie. Strategia ma być narzędziem i motorem przyszłych zmian oraz planowania
przedsięwzięć w perspektywie najbliższych 5–10 lat.
Strategia opracowywana jest metodą partycypacyjną
co oznacza, że tworzyć ją będą nie tylko eksperci zewnętrzni, ale także możliwie szerokie spectrum naszej lokalnej społeczności. Dlatego też Wójt Gminy
Szczerców zaprosił na spotkania dotyczące procesu
tworzenia strategii oprócz tzw. liderów lokalnych,
wszystkich mieszkańców gminy.
Spotkanie inaugurujące odbyło się w dniu 15 września 2015 roku o godzinie 17.00, w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie
przy ul. Rzecznej 7. Na zaproszenie Wójta odpowiedziało kilkadziesiąt osób, którym dobro naszej gminy leży na sercu. Przeprowadzono ożywioną, merytoryczną i owocną dyskusję o strategicznej pozycji
naszej gminy. Uczestnicy spotkania pracowali także
nad analizą SWOT (mocne i słabe strony gminy oraz

szanse rozwojowe i zagrożenia dla naszej gminy).
Kolejne drugie już spotkanie odbyło się 29 września
2015 roku o godzinie 17.00, w budynku Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, przy
ul. Rzecznej 7. Spotkanie było o tyle ciekawe, że zaprezentowane zostały między innymi wyniki analizy
SWOT, wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy oraz efekty pracy
nad Strategią naszej lokalnej młodzieży, która również bierze udział w tworzeniu przedmiotowego dokumentu.
Docelowo przewidziano cykl 4 spotkań strategicznych w okresie wrzesień – październik 2015 roku,
podczas których wypracujemy zawartość merytoryczną Strategii rozwoju Gminy Szczerców.
O terminach kolejnych spotkań oraz o dalszych postępach prac nad Strategią będziemy informować
Państwa na poszczególnych spotkaniach oraz za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i strony internetowej
naszej gminy - www.szczercow.pl.
				
Elżbieta Naturalna
Sekretarz Gminy Szczerców
Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Inwestycje w Gminie Szczerców
Kompleks przy ZSP prawie gotowy

Dobiega końca realizacja ostatniego etapu zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami sportowymi”. Obecnie trwają prace odbiorowe infrastruktury zewnętrznej – boiska ze sztuczną nawierzchnią, trybun, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią tartanową, bieżni
tartanowej oraz parkingów.

Remont kanalizacji
Zakończono remont kanalizacji sanitarnej w ul. Tenusa w Szczercowie. W ramach zadania wykonano
roboty drogowe naprawcze w obrębie studzienek rewizyjnych, zmodernizowano studzienki oraz kanalizację
metodą bezodkrywkową. Prace remontowe kosztowały ponad 184 tys. zł. Na realizację tego zadania szczercowski samorząd pozyskał dotacje ze środków budżetu powiatu bełchatowskiego na przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 50 tys. zł

Budują świetlicę w Polowej
Rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy środowiskowej w miejscowości Polowa. Obiekt powstanie do końca września 2016r. Gminny samorząd planuje wydać na ten cel ponad 580 tys. zł , z czego jeszcze
w tym roku- niemal 270 tys. zł. Nowoczesny obiekt- wybudowany zostanie na bazie uniwersalnego projektu,
wg. którego powstały już w naszej gminie świetlice w miejscowościach Dubie i Lubiec. Świetlica będzie składać
się z pomieszczenia głównego, zaplecza kuchennego i zaplecza sanitarnego. Mieszkańcy Polowej otrzymają do
dyspozycji 131 m2 powierzchni użytkowej.

Droga Kamień- Chabielice
2 września br. w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie podpisano umowę na wykonanie pierwszego
etapu przebudowy drogi Kamień- Chabielice. Gminę Szczerców reprezentował Wójt Krzysztof Kamieniak.
Pierwszy etap tej długo oczekiwanej przez mieszkańców naszej gminy inwestycji drogowej powinien zakończyć się do 16 listopada br. W tym roku zmodernizowany zostanie 1,5 km odcinek drogi od Kamienia do
skrzyżowania w Osinach. Remont tego odcinka będzie kosztował niemal 1, 9 mln zł. Zadanie to realizowane
jest wspólnie przez powiat bełchatowski oraz gminy Szczerców i Kleszczów. Szczercowski samorząd do inwestycji dołoży w tym roku 500 tys. zł. Koszt przebudowy całej drogi ( 6 km) bełchatowskie Starostwo Powiatowe
wyceniło na kwotę 16 mln zł. Ze względu na wysokie koszty wykonania remontu drogi Kamień –Chabielice,
zadanie podzielono na trzy etapy.
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Stypendia za wyniki w nauce przyznane
W dniu 6 sierpnia 2015 r. ukazało się Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Szczerców w sprawie
przyznania stypendiów za osiągnięte w roku szkolnym
2014/2015 wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłata stypendiów uruchomiona została od 13 sierpnia
w kasie Urzędu Gminy w Szczercowie.
Na stypendia motywacyjne dla uczniów rozdysponowano środki finansowe w kwocie 33.725,00 zł.,
z tego:
• na stypendia za wyniki w nauce - 32.225,00 zł,
• dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów 1.500,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr
XLIII/391/14 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 czerwca 2014 r., stypendium motywacyjne dla uczniów przyznano w następujących kwotach:

• szkoły podstawowe:
średnia 4,75 – 5,00		
średnia powyżej 5,00

95,00 zł
160,00 zł

• gimnazjum:
średnia 4,51 – 4,74		
średnia 4,75 – 5,00		
średnia powyżej 5,00

95,00 zł
160,00 zł
240,00 zł

• szkoły ponadgimnazjalne:
średnia 4,51 – 4,74		
300,00 zł
średnia 4,75 – 5,00		
400,00 zł
średnia powyżej 5,00
600,00 zł
• laureaci i finaliści konkursów/olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 150,00 zł.

Stypendia motywacyjne dla studentów oraz słuchaczy szkół pomaturalnych i policealnych
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, że do dnia 31 października
2015r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców dla studentów studiów
wyższych oraz słuchaczy szkół pomaturalnych i policealnych.
Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Placówek
Oświatowych Gminy Szczerców ul. Rzeczna 7, 97-420
Szczerców, pok.70, od poniedziałku do piątku, tel.: 44
631 80 77.
O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się studenci/słuchacze, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy
Szczerców,
2. w danym roku akademickim osiągnęli dobre wyniki
w nauce, (dla studentów studiów wyższych stypendium
jest przyznawane od średniej 4,40; dla słuchaczy szkół

pomaturalnych i policealnych stypendium jest przyznawane od średniej 4,80),
3. nie ukończyli 26 roku życia.
W przypadku ostatniego roku studiów warunkiem
otrzymania stypendium motywacyjnego jest dostarczenie przez studenta w terminie do 30 listopada
2015 r. kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie nauki lub właściwego zaświadczenia.
Wszelkie szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dla studentów i słuchaczy znajdują się w załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr XLIII/391/14 Rady Gminy Szczerców z dnia 25
czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów, który dostępny jest na stronie internetowej
gminy Szczerców pod adresem: www. szczercow.pl

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka
Uprzejmie informujemy, że w dniach 0509.10.2015 r. od godziny 6.00 na terenie gminy Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Odpady
będą odbierane sprzed posesji według następującego
harmonogramu:
- 05.10.2015 (poniedziałek)- Dubie, Rudzisko, Marcelów, Lubiec, Chabielice, Chabielice Kolonia, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy;
- 06.10.2015 (wtorek)- Brzezie, Kozłówki, Trakt Pusz-

czański, Szubienice, Bednarze, Krzyżówki, Borowa,
Polowa, Kościuszki, Dzbanki, Zagadki, Załuże, Podklucze;
- 07.10.2015 (środa)- Osiny Kolonia, Osiny, Kieruzele, Janówka, Tatar, Puszcza, Lubośnia, Józefina, Żabczanka, Podżar, Leśniaki, Niwy;
-08.10.2015 (czwartek)- Grudna, Kolonia Szczercowska, Wieś Szczercowska, Zbyszek, Firlej, Kuźnica
Lubiecka, Magdalenów;
- 09.10.2015 (piątek)- – Szczerców: ul. Piotrkowska,
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ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Głowackiego,
ul.pl. św. Floriana, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej,
ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego,
ul. Żeromskiego, ul. Źródlana, ul. Targowa, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Kącik, ul. Słoneczna,
ul. Wschodnia, ul. Praga, ul. Mokra, ul. Południowa,
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ul. Wąska, ul. Cmentarna, ul. 3-go Maja, ul. Rzeczna,
ul. Kopernika, ul. Wiśniowa, ul. 11 Listopada, ul. Polski Sierpień, ul. Łaska, ul. Narutowicza, ul. Tenusa,
ul. Klonowa, ul. Strumykowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krótka, ul. Zachodnia, ul. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Skryta, ul. Reymonta,
ul. Szkolna, ul. Norwida.

MIEJSCOWOŚCI I ULICE ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.
W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny
sprzęt AGD,
• opony do rozmiaru 1250x400,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania– beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe,
drzwi, okna, szkło okienne i drzwiowe,

• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• baterie i akumulatory.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane
i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju
wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

WYDARZENIA Z ŻYCIA GMINY
Dożynki Powiatowe 2015
23 sierpnia 2015 r. rolnicy z terenu powiatu
bełchatowskiego świętowali dożynki. Gospodarzem
tegorocznego powiatowego święta plonów była gmina
Bełchatów. W uroczystościach dożynkowych w Łękawie wzięła udział także delegacja gminy Szczerców na
czele z Wójtem Krzysztofem Kamieniakiem.
Wieniec dożynkowy reprezentujący naszą
gminę, tym razem przedstawiający szczercowski
kościół parafialny, wykonała p. Pelagia Pietruszka
z Załuża. W imieniu rolników z gminy Szczerców
w tradycyjnym ceremoniale dożynkowym wzięła
udział delegacja, w skład której weszły panie sołtys:
Brzezia-Katarzyna Rzepkowska, Podklucza- Ewa Pabich, Magdalenowa- Iwona Domańska oraz Kuźnicy
Lubieckiej- Joanna Lisiecka. Od wielu lat podczas
dożynek powiatowych spróbować można również
regionalnych przysmaków serwowanych przez stowarzyszenia z poszczególnych gmin. Tym razem stoisko
gminy Szczerców przygotowało Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich. W Łękawie
ustawiła się długa kolejka chętnych do spróbowania
szczercowskich specjałów m.in. zupy drwala, gołąbków, skrzydełek, kaszanki oraz przepysznych domowych wypieków. Nasi emeryci jak zwykle spisali się

na medal, a umiejętności kulinarne rodzimych gospodyń zasługują na najwyższe słowa uznania! Dożynki to staropolska tradycja i przede wszystkim
okazja do podziękowania rolnikom za ich codzienny
trud. W sposób szczególny uhonorowani zostali właściciele czternastu wyróżniających się gospodarstw
z powiatu bełchatowskiego, wśród nich znaleźli się
także p. Janina Kamecka z Grudnej oraz państwo Mariola i Grzegorz Kamieniak z Dubia.
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Studenci ze Szczercowa z wizytą we włoskim Savignone

Władze obu gmin podpisały list intencyjny
i następnie zawarły stosowne porozumienie w sprawie uczestnictwa osób. Dodatkowo na sesji w dn. 11
sierpnia br. Rada Gminy Szczerców podjęła uchwałę w
sprawie nawiązania współpracy pomiędzy gminami.
W ramach realizacji projektów Erasmus OK. i Erasmus
Plus, Wójt Savignone zaprosił do odwiedzenia swojego
miasteczka, poznania języka i kultury słonecznej Italii,
grupę polskich studentów ze Szczercowa.
W turnusie trwającym od 18 do 31 sierpnia wzięło udział 11 dziewcząt, 2 chłopców i 2 opiekunów. Do
Włoch pojechały wszystkie chętne osoby, które zgłosiły
się w wymaganym terminie i spełniły niezbędne kryteria.
Uczestnicy wyjazdu mieli zapewnione noclegi i wyżywienie, kurs językowy oraz szereg wycieczek turystycznych.

Szczercowskich studentów odwiedził również Gospodarz Gminy Szczerców, który pojechał do Savignone na
zaproszenie tamtejszego Wójta Antonio Bigotti. Zachęcamy mieszkańców gminy Szczerców do udziału w kolejnych turnusach!

Święto Wojska Polskiego w gminie Szczerców
15 sierpnia mieszkańcy gminy Szczerców uroczyście obchodzili Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
W 95 rocznicę bitwy zwanej też „Cudem nad Wisłą” wspominaliśmy wszystkich tych, którzy polegli za ojczyznę
i walczyli za jej wolność.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny, odprawiona w Kościele NNMP w Szczercowie.
Następnie mieszkańcy gminy Szczerców zebrali się
w miejscach pamięci narodowej by oddać symboliczny
hołd wszystkim tym, którzy walczyli o wolność Polski.
Biało-czerwone wiązanki złożono pod pomnikami Żołnierzy Września 1939 – Obrońców Szczercowa i Ojczyzny na pl. św. Floriana i Poległych za wolność Ojczyzny
mieszkańców Szczercowa przy ul. 3 Maja w Szczercowie. Kwiaty złożyli: delegacja władz samorządowych, w
imieniu organizacji kombatanckich szczercowscy harcerze, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, młodzież
szkolna, strażacy z jednostek OSP w Borowej, Chabielicach, Osinach i Szczercowie. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Krzysztof Kamieniak, który podkreślił znaczenie tej niezwykle ważnej w historii Polski
rocznicy i podziękował wszystkim, tym którzy kultywują tradycję obchodów świąt patriotycznych w gminie
Szczerców.

15 sierpnia symboliczna uroczystość odbyła
się również przy mogile Polaków bestialsko rozstrzelanych przez gestapo w 1941r. w okolicach Lubca.
W godzinach popołudniowych na „Wyspie”
w Szczercowie odbył się „Piknik z okazji Święta
Wojska Polskiego”. W trakcie imprezy wysłuchać
można było koncertu „Patriotyzm po góralsku” w
wykonaniu Folk Kapeli Góralskiej Hora ze Szczyrku.
Publiczność bawiło także Śląskie Trio Piotra Szefera,
a do tańca grał DJ Martello. Podczas pikniku, dzięki sekcji strzeleckiej KS „Astoria”, można było także
sprawdzić celność swojego oka na strzelnicy sportowej!
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Orkiestra z Magdalenowa wśród najlepszych w Piotrkowie!

Orkiestra Dęta OSP w Magdalenowie reprezentowała naszą gminę podczas Parady Orkiestr Dętych, która odbyła się w ostatnią niedzielę sierpnia
w Piotrkowie Trybunalskim. W imprezie brało udział
aż 7 orkiestr, które zaprezentowały się przed publicznością w różnych częściach miasta, a następnie wzięły

udział w konkursie i koncercie na Rynku Trybunalskim. Muzycy z Magdalenowa udział w imprezie na
pewno mogą zaliczyć do udanych. Jury bardzo wysoko oceniło prezentację konkursową orkiestry pod
batutą kapelmistrza Damiana Kraty, przyznając zespołowi II miejsce. Gratulujemy!

Wrześniowe uroczystości patriotyczne w gminie Szczerców
Obchody upamiętniające bohaterskich żołnierzy walczących w obronie pododcinka „Szczerców”
we wrześniu 1939 r. odbyły się 4 września w Magdalenowie. Uroczystość została zorganizowana przez
Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka i Zarząd Jednostki OSP Magdalenów. Przy obelisku poświęconym żołnierzom 83 Pułku 30 Poleskiej Dywizji Piechoty ze składu Armii „Łódź”, symboliczne wiązanki złożyły delegacje samorządów, stowarzyszeń, szkół oraz służb mundurowych.

W 76. rocznicy bohaterskiej obrony tzw.
linii Widawki w dn. 4 i 5 września 1939 r. udział
wzięli m.in. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie Dariusz Kubiak, przedstawiciel 32 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Łasku kpt Marek Kwiatek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów Jarosław Zając,
radni gminni, sołtysi, delegacje lokalnych stowarzyszeń, jednostek OSP oraz młodzież szkolna reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie, Publiczne Gimnazjum w Szczercowie,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczercowie, Szkoły
Podstawowe w Osinach, Lubcu i Chabielicach. Gościem specjalnym uroczystości był 90-letni weteran
walk z okresu II wojny światowej, mieszkaniec gminy
Szczerców Pan Stefan Jasionek. Program artystyczny
przedstawili uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Szczercowie. Po zakończeniu części
oficjalnej obchodów rocznicowych, uczestnicy uroczystości zwiedzili znajdujące się w okolicach Magdalenowa, schrony bojowe i odtworzony fragment
okopów z okresu II wojny światowej.
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W roli przewodnika, po tym szczególnym
miejscu, wystąpił emerytowany oficer Wojska
Polskiego ppłk Bernard
Zboiński.
Wrześniową
uroczystość w Magdalenowie zakończyła wspólna wojskowa grochówka, na którą wszystkich
uczestników obchodów,
zaprosił Gospodarz gminy Szczerców.

Strażacy na strat!
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
6 września na stadionie sportowym w Szczercowie strażacy rywalizowali w Gminnych Zawodach
Sportowo Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 6 zespołów-4 drużyny męskie i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Wojciech Maciejewski.

Bieg sztafetowy na 400 m. z przeszkodami
oraz rozwinięcie bojowe to konkurencje, w których
zmierzyły się zespoły dziewcząt i chłopców w wieku
12-16 lat. W kategorii MDP dziewcząt wystartowała
tylko jedna drużyna- reprezentująca OSP Osiny. Podobnie w kategorii chłopców tylko jedna jednostkaOSP Borowa, zgłosiła swoją drużynę do zawodów.
W grupie mężczyzn w zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące jednostki OSP w Chabielicach,
Magdalenowie, Osinach i Szczercowie. Panowie zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej
CD. ZE STR. 1

7x50 m. z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. W
obu konkurencjach na najwyższym stopniu podium
uplasowali się zawodnicy z OSP Magdalenów. W sztafecie drugie miejsce zajęli strażacy ze Szczercowa, a
trzecie strażacy z Chabielic. Ćwiczenie bojowe na miejscu drugim ukończyli druhowie ze Szczercowa, a na
miejscu trzecim zawodnicy z Osin. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Magdalenów, przed Szczercowem,
Osinami i Chabielicami. Zawody stanowiły również
eliminacje do strażackich zmagań na szczeblu powiatowym.

Szczerców gospodarzem Powiatowych zawodów Sportowo - Pożarniczych

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców do rywalizacji stanęły po dwie drużyny. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach - bieg sztafetowy
z przeszkodami i rozwinięcie bojowe. Wśród dziewcząt w wieku 12-16 lat triumfowały druhny reprezentujące
OSP Dobrzelów, na II miejscu zawody ukończyły przedstawicielki OSP Osiny. W grupie chłopców bezkonkurencyjna okazał się drużyna OSP Borowa, zdecydowanie wygrywając z OSP Dobrzelów.
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Po młodzieży przyszedł czas na emocje w rywalizacji kobiecych drużyn sportowo-pożarniczych. W tegorocznej edycji zawodów wystartowały 4 drużyny pań,
które zmagały się w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i tzw. ćwiczeniu bojowym. Wśród kobiet zawody
wygrała reprezentacja OSP Dobrzelów, przed druhnami
z Niedyszyny, Kleszczowa i Dąbrowy Rusieckiej.
Najliczniej obsadzona była tradycyjnie już kategoria
męskich drużyn pożarniczych. O miano najlepszych
w powiecie rywalizowało aż 9 zespołów. Naszą gminę
reprezentowała zwycięska w zawodach gminnych drużyna OSP Magdalenów. Panowie walczyli o bezbłędne
wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie jak najlepszego czasu w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. W tej kategorii triumfowali druhowie
z jednostki OSP Dobrzelów, na podium stanęli też strażacy z OSP Niedyszyna i OSP Zelów. Strażakom z Magdalenowa niestety zabrakło tym razem nieco szczęścia
i ze względu na problemy techniczne ostatecznie nie
ukończyli rywalizacji.
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Zawody przebiegały w bardzo sympatycznej
atmosferze. Strażakom kibicowały całe rodziny! Wójt
Gminy Szczerców, występujący w roli gospodarza
imprezy, szczególnie mocno dopingował reprezentantów naszej gminy! Zawody zakończyło wręczenie
okolicznościowych dyplomów oraz pucharów i nagród zwycięzcom.

Kronika OSP w Szczercowie wśród najlepszych w Polsce
Kronika OSP w Szczercowie autorstwa Jana Klareckiego znalazła się w grupie najlepszych kronik
strażackich w Polsce. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas XXII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, który odbył się w dniach 11-13 września w Kazimierzu Dolnym.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż
95 kronik strażackich z całej Polski. Oceniała je komisja
historyczna przy Zarządzie Głównym ZOSPRP w Warszawie. Jurorzy brali pod uwagę między innymi walory
dokumentalne i poznawcze zapisów, systematyczność,
obecność materiałów uzupełniających (zdjęć, wycinków
z prasy), estetykę i ogólną koncepcję kroniki. Kronika

szczercowskiej jednostki OSP znalazła się w grupie 17
najwyżej ocenionych jako wzorowe z wyróżnieniem. Do
konkursu zakwalifikowana została również kronika Orkiestry Dętej OSP Szczerców. Zmaganiom konkursowym
w Kazimierzu Dolnym towarzyszyły warsztaty oraz prelekcje naukowe, w których wzięli udział kronikarze, OSP
Szczerców - Jan Klarecki i orkiestry - Michał Brzozowski.

ARTYSTYCZNIE Z GOK
Wakacje dobiegły końca…, ale uczestnicy letnich zajęć artystycznych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczercowie mają co wspominać!
W lipcu i sierpniu z myślą o najmłodszych mieszkań-

cach naszej gminy przygotowano szereg zajęć i atrakcji. Warsztaty, pokazy, zajęcia plastyczne i animacyjne
odbywały się w Szczercowie, Lubcu, Osinach i Chabielicach. W lipcu na szczercowskiej Wyspie gościli
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się również tygodniowy maraton zumby dla najmłodszych. Wakacje z GOK dzieci pożegnały zabawami
animacyjnymi z harcerzami i wspólnym ogniskiem
na szczercowskiej „Wyspie”. Koniec wakacji to jednak
nie koniec atrakcji przygotowanych przez GOK dla
mieszkańców naszej gminy.
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na stałe zajęcia
artystyczne:

Indianie, a mali mieszkańcy Lubca i Chabielic mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych, obejrzenia przedstawienia teatralnego „O Ignasiu , który nie lubił szkoły” oraz zabawy z piratami.
W lipcu szczercowską „Wyspę” odwiedziła również
nieco „szalona” ekipa naukowców z laboratorium
Pana Korka. Kilkudziesięcioosobowa grupa młodych
naukowców z naszej gminy konstruowała butelkowe
rakiety, które później zostały wystrzelone na różne
sposoby, eksperymentowała z bardzo zimnym, ciekłym azotem, mrożąc parówki, banany, sałatę, a nawet róże. Nie zabrakło oczywiście spektakularnych
wybuchów, a na koniec nauki powiększania słodyczy. W sierpniu „Wyspa” zamieniła się na jeden dzień
w osadę Słowian. Uczestnicy pikniku historycznego z „Pilsianami” mieli możliwość zmierzenia się
z wojami i spróbowania swoich sił w warsztatach rzemieślników sprzed tysiąca lat, można było m.in. ulepić własny garnek, upiec pyszne podpłomyki, utkać
krajkę. W drugim wakacyjnym miesiącu, w Osinach
dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, natomiast w Szczercowie oprócz zajęć plastycznych, odbył
A już 24 października o godz. 11.00 w GOK- u odbędą się warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Tematem zajęć
będzie zapoznanie się z techniką druku na tkaninie za pomocą farb oraz z techniką druku roślinami. Serdecznie zapraszamy do udziału. Zapisy w siedzibie GOK lub telefoniczne 44 6318696. Ilość miejsc ograniczona!
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Nowy rok szkolny w gminie Szczerców
1 września uczniowie z naszej gminy powitali nowy rok szkolny. W sześciu placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Szczerców, naukę rozpoczęło 1351 dziewcząt i chłopców.

Nowy rok szkolny 2015/16 uroczyście przywitali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie. W bieżącym roku
szkolnym w szczercowskiej podstawówce uczy się aż
578 uczniów, z czego 224 w klasach „0” i „I”. Gospodynią rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Szczercowie była dyrektor
placówki – p. Agnieszka Grabowska. Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście życzeń sukcesów
w nauce i zapału do zdobywania wiedzy, złożonych
w imieniu władz samorządowych, wszystkim
uczniom przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka.

Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego odbyła się także w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie.
W tej trzeciej co do wielkości, po Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie, placówce oświatowej w naszej gminie, władze samorządowe reprezentowała - Sekretarz
Gminy Elżbieta Naturalna. W uroczystości wziął również udział Starosta Powiatu Bełchatowskiego p. Waldemar Wyczachowski.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SZCZERCOWIE

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP
Dnia 1 września uroczystą akademią, poprzedzoną Mszą Świętą w tutejszym kościele, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Na inaugurację
nowego roku przybyli: Dyrektor Szkoły pani Łucja
Majchrzak, Grono Pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Olga Zawodzińska. Obecny
rok szkolny jest wyjątkowy głównie dla „Pierwszaków”, którzy rozpoczynają edukację w szkole ponad-

gimnazjalnej. W tym roku w naszej szkole będzie się
uczyć ponad 350 uczniów w 17 oddziałach.
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów podczas egzaminów, jak najlepszych wyników w nauce oraz samych pozytywnych wrażeń.
Dobra wiadomość jest taka, że za 10 miesięcy znów
będą wakacje.
M. Dobrakowska
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZCZERCOWIE
„Tym razem w KAPLICZKOWIE…”

W gimnazjum XVII raz odbył się Rajd po
Ziemi Szczercowskiej pn. „Linią Obrony 30DP”.
Wzięły w nim udział drużyny ze szkół podstawowych:
z Osin, Chabielic, Kleszczowa, Szczercowa oraz liczna
grupa naszych gimnazjalistów. Na początku imprezy
wszyscy uczestnicy zostali powitani przed gmachem
gimnazjum przez organizatorów, panią dyrektor Wiesławę Drzewosz oraz ppłk mgr Bernarda Zboińskiego. Pan Zboiński przekazał do pracowni historycznej
odznaczenia państwowe przyznane mu przez prezydenta RP: Złoty Krzyż Zasługi 2003r. oraz Srebrny
Krzyż Zasługi 1993r. Jesteśmy bardzo wdzięczni za
wzbogacenie naszych zasobów. Do pieszej wędrówki
dołączyła również p. B. Strycharczyk, emerytowana
nauczycielka naszego gimnazjum, która zainicjowała
rajdy. Uczestnicy wyprawy złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar walk z 1939r. i uczcili minutą ciszy poległych za wolność. Podczas wędrówki uczniowie obejrzeli tablicę upamiętniającą żołnierzy 83 Pułku 30
Poleskiej Dywizji Piechoty w Magdalenowie. Następnie przy schronie bojowym w północnej części naszej
gminy wysłuchali rysu historycznego wygłoszonego
przez gimnazjalistów oraz zaproszonego p. Bernarda
Zboińskiego. Kolejnym celem rajdu było zwiedzanie
„Kapliczkowa” w miejscowości Dubie. Przy pięknej
pogodzie uczestnicy podziwiali rękodzieła p. B. Zboińskiego, twórcy głównie kapliczek, które zachwycają i zadziwiają. Wśród drzew znajdują się wspaniałe
dzieła wykonane w różnych stylach i z różnych materiałów. Można podziwiać anioły oraz Żydów przynoszących szczęście w finansach. Każdy eksponat
ma swoją własną historię, którą p. Zboiński ciekawie

opowiada. Artysta stworzył również na swoim terenie
rekonstrukcję schronu bojowego i wiele innych ciekawych dzieł. Po obejrzeniu galerii i części muzealnej
uczestnicy piekli kiełbaski przy ognisku i brali udział
w konkursach: historycznym, ekologicznym, pierwszej pomocy oraz sportowym. Najlepsi otrzymali
nagrody. Dziękujemy serdecznie panu Bernardowi
Zboińskiemu za umożliwienie zwiedzania „Kapliczkowa”, prelekcje historyczne krzewiące patriotyzm
i wspaniale przygotowane ognisko.
Ten rajd długo pozostanie w naszej pamięci. Był inny
niż poprzednie, ale wniósł wiele do naszego codziennego życia…
opiekunowie SKKT-PTSM
Magdalena Studzińska
Dorota Wróblewska

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINACH
Projekt edukacyjny „Polski Wrzesień 1939 roku”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osinach
biorą udział w projekcie edukacyjnym pn. „ Polski
Wrzesień 1939 roku”. Realizowany jest on w starszych klasach w pierwszym po wakacjach miesiącu
nauki na zajęciach z wychowawcą, lekcjach historii,
języka polskiego oraz zajęciach koła historycznego.
Celem projektu jest przybliżenie uczniom w ciekawy i przystępny sposób tematyki dotyczącej wojny
obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, z uwzględnieniem wydarzeń rozgrywających się w tym okresie na ziemi szczercowskiej, a także zainteresowanie
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historią oraz kształtowanie patriotycznych postaw.
W ramach projektu uczniowie obejrzeli tematyczną
prezentację multimedialną oraz filmy historyczne:
„Polska 1939” i „Kampania wrześniowa”, poznawali i omawiali wybrane utwory literackie związane
z II wojną światową, gromadzili zdjęcia i informacje oraz wykonywali w zespołach foldery zatytułowane „Polski Wrzesień 1939 roku”. W realizację
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projektu doskonale wpisał się również udział delegacji uczniów naszej szkoły w uroczystościach patriotycznych w Magdalenowie w dn. 4 września br.,
a także uczestnictwo w rajdzie „Linią obrony 30 DP
po Ziemi Szczercowskiej” organizowanym corocznie przez gimnazjum w Szczercowie.
Bożena Zatorska

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBCU
Witaj szkoło na wesoło!
Kolejny rok szkolny przywitaliśmy, już tradycyjnie, z uśmiechem na twarzy. Uśmiechnięci
i wypoczęci (nie)śmiałym krokiem przekroczyliśmy próg naszej szkoły. Jak zawsze początki bywają
trudne. Dlatego też na początek- zgodnie z tradycją- Pani dyrektor Edyta Sukiennik powitała wszystkich (to znaczy przedszkolaków, uczniów, rodziców
i pracowników szkoły) bardzo serdecznie a już
szczególnie wyjątkowo przedszkolaków i pierwszaków, którzy stawiają pierwsze, najtrudniejsze, kroki w naszej placówce oświatowej. Serdecznościom
tego dnia jak zwykle nie było końca. Ten wyjątkowy
dzień zakończyliśmy równie(ż) tradycyjnie - (nie)
zwykłymi spotkaniami z wychowawcami. Wszystkim (bez wyjątku) życzymy Szczęśliwego Nowego
Roku … Szkolnego.
Jak niewiele potrzeba do szczęścia przekonali się przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz
z koordynatorem p. Joanną Owczarek-Bednarską,
którzy wspólnie z Parafią w Parznie po raz pierwszy zainicjowali akcję zatytułowaną Tornister Pełen
Uśmiechów. Tytuł jak i sama inicjatywa okazała się
trafiona, przysłowiowy strzał w dziesiątkę… Tym
samym dziesiątki artykułów, przyborów szkolnych
oraz tornistrów trafi do potrzebujących uczniów
także z naszej szkoły, co z pewnością wywoła na twarzach obdarowanych niejeden (bez)cenny uśmiech.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie dary

prosto z serca!
Wakacje to czas wypoczynku i odpoczynku,
ale także porządków, remontów i zakupów. Dlatego wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego
nasze serca radują się między innymi… na widok
nowego sprzętu komputerowego. W ich kablach
myśli się plączą „jak wcześniej mogliśmy bez tego
wszystkiego żyć”? „Bogato” wyposażona pracownia
z pewnością sprawi, że będziemy jeszcze sprawniej
i radośniej pracować.. A już teraz … przymierzamy
się do przyszłorocznego gminnego informatycznego konkursu ekologicznego. Na zasłużonych czekają
(bez)cenne nagrody.
Sylwia Pawełoszek

Gminna Biblioteka w Szczercowie w programie Biblioteki Narodowej
5.700,00 zł z Biblioteki Narodowej otrzymała nasza
gminna biblioteka na zakup nowości wydawniczych.
Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka
Publiczna w Szczercowie do Programu przystąpiła
po raz ósmy. Otrzymana dotacja pozwoli wzbogacić
ofertę czytelniczą o beletrystykę, książki dla dzieci
i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową.
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GOPS zakończył projekt „Razem w przyszłość”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie informuje, iż w latach 2011-2015
realizował 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 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty systemowe mają na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. W ciągu pięciu lat GOPS
przygotował i przedstawił w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, pięć wniosków o dofinansowanie projektu. Pozyskano dofinasowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
518.861,54 zł, Gmina Szczerców zapewniła niezbędne środki - wkład własny w wysokości 60.872,02 zł.
W ramach projektu wsparciem objęte zostały 53
osoby, mieszkańcy Gminy Szczerców.
2011 rok - 10 osób - 7 kobiet/3 mężczyzn
2012 rok - 11 osób - 8 kobiet/3 mężczyzn, w tym
1 osoba ucząca się,
2013 rok - 13 kobiet - matek dzieci niepełnosprawnych,
2014 rok - 11 osób niepełnosprawnych - 6 kobiet/5
mężczyzn,
2015 rok - 8 osób – 7 kobiet/1 mężczyzna.
W ramach aktywnej integracji, Beneficjenci Ostateczni objęci byli różnymi formami wsparcia:
- instrumentami aktywizacji społecznej: warsztaty kompetencji psychospołecznych, indywidualne

poradnictwo psychologiczne, zakup voucherów na
usługi społeczne, warsztaty rękodzieła, ABC zarządzania budżetem domowym, warsztaty stylizacji
i wizażu, podstawy obsługi komputera i internetu,
kurs prawa jazdy kat. B;
- instrumentami aktywizacji zawodowej: warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo zawodowe;
- instrumentami aktywizacji zdrowotnej: min.
grupowa terapia psychologiczna, badania medycyny pracy;
- instrumentami aktywizacji edukacyjnej: kursy
zawodowe: kurs operatora wózków jezdniowych
z wymianą butli gazowych, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, kurs pracownika małej gastronomii- kucharz/kelner
W ramach działań o charakterze środowiskowym
poszczególne grupy Beneficjentów uczestniczyły
w wyjazdach turystycznych, zwiedzali min.:
Manufakturę w Łodzi, Ziemię Piotrkowską, Sandomierz, Kraków-Wieliczkę, Wrocław- Książ, Góry
Świętokrzyskie, Wadowice-Inwałd.
Zrealizowane projekty systemowe pozwoliły naszym Beneficjentom Ostatecznym oderwać się
od codziennych problemów, przyczyniły się
do zwiększenia aktywności w różnych obszarach życia, podniesienia ich samooceny oraz
zmiany stylu życia i hierarchii potrzeb. Możliwość ukończenia kursów zawodowych i szkoleń może być atutem w poszukiwaniu pracy
i wpłynąć na wzrost jakości życia społecznego.

Ten obóz to super sprawa…- czyli szczercowscy harcerze z wizytą
w Borach Tucholskich
„Ten obóz to super sprawa, bo to przecież
przygoda, praca i zabawa” – tak skomentowała
nasz 3-tygodniowy pobyt w lesie zastępowa zastępu Karczmarki – ochotniczka Alicja Stępień.
Faktycznie, na tegorocznym obozie było mnóstwo pracy, niesamowitych przygód i zabawy. Nie
brakowało także uśmiechu. Mówiąc o obozie nie
można zapomnieć o najważniejszym, że był to
obóz nie jednej drużyny a trzech. Pierwszy obóz

Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich ze Szczercowa zorganizowany został przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC z Piotrkowa
Trybunalskiego i odbył się w Czernicy w Borach
Tucholskich. W obozie wzięło udział łącznie 60
zuchów i harcerzy. Nasz podobóz prezentował
się świetnie. Podczas kwaterki stanęło 16 namiotów oraz jurta – namiot, który mogliśmy
zakupić dzięki darowiźnie przyznanej przez
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Fundację PGE-Energia z Serca. Namiot ten pełnił funkcję świetlicy obozowej, w której odbywały
się zajęcia podczas deszczowej pogody. Ogromnie się przydał na tym obozie i przyda się na pewno
na kolejnych.
Kolonia zuchowa trwała 8 dni. W kolonii
wzięły udział 4 szóstki zuchowe. ,,Ekipa Gargamela’’
szóstkowy Miłosz Studziński, ,,Niebieskie Damy’’
szóstkowa Rozalia Majcherek, ,,Laluśki’’ szóstkowa
Zosia Sztuk, ,,Jagódki’’ szóstkowa Olga Rosiak. Podczas obozu zuchy mogły przebywać w prawdziwej
wiosce smerfów i wczuć się w ich barwne postacie.
Program dla zuchów przygotowali tropicielka Martyna Kałużna, tropicielka Julia Stępnik, ochotnicz-

ka Patrycja Kucharska, młodzik Jakub Papuga. Dla
naszych najmłodszych uczestników obozu, były to
dni pełne gier, zabaw i zdobywania sprawności. Nasze szczercowskie zuchy świetnie bawiły się też na
zajęciach prowadzonych wspólnie z harcerzami. Na
zakończenie kolonii zuchowej obietnice zuchową
złożyli Miłosz Studziński, Joanna Sakrajda, Małgosia Gonerska, Natalia Wiśniewska, Rozalia Majcherek i Wiktoria Kulińska.
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Obóz harcerski trwał 3 tygodnie i nazywał
się Wiocheła. Wzięło w nim udział 6 zastępów
harcerzy młodszych - 3 zastępy dziewcząt i 3 zastępy chłopców. ,,Karczmarki’’ zastępowa - Alicja
Stępień, ,,Kombajnistki’’ zastępowa - Julia Kruk,
,,Łaciate’’ zastępowa - Klaudia Mosler, ,,Rolnicy’’
zastępowy - Kamil Idzikowski, ,,Wiejska Elita’’
zastępowy - Marek Stawowczyk, ,,Sołtys i Spółka’’ zastępowy - Dawid Ociński. Nazwy zastępów
związane były z tegoroczną stylizacją wiejską.
Program dla harcerzy został przygotowany przez
samarytankę - Nicolę Graczyk, pionierkę - Patrycję Chorzewską, tropicielkę - Natalię Brandt,
a w jego realizacji pomagali również oboźny ćwik
- Kamil Juszczuk oraz zastęp harcerek starszych
ochotniczka - Wiktoria Jędraszek, ochotniczka Karolina Rajkiewicz, ochotniczka - Danusia Masłowska.Podczas obozu odbywały się różnego rodzaju zajęcia. Oczywiście na początku pionierka
podczas której sami zbudowaliśmy cały obóz łącznie z wartownią i 4-metrową platformą, na której stanął namiot kadry programowej. Następnie
zajęcia z pozostałych technik harcerskich, m. in.
samarytanka, węzły, szyfry i sygnalizacja, terenoznawstwo itp. itd. Harcerze brali udział w wielu
grach terenowych i imprezach na orientację. Mieli
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także okazję poznać najbliższą okolicę wyruszając
na zwiady do pobliskich miejscowości. Mówiąc
o programie nie można zapomnieć o wykapce
obozowej, podczas której harcerze starsi mogli
spróbować swoich sił na kajakach przepływając
20 kilometrów szklakiem kajakowym w górę rzeki
Brdy od jeziora Dybrzyk aż do jeziora Charzykowskiego. Harcerze młodsi natomiast przewędrowali prawie 25 kilometrów pieszo prowadzeni przez
oboźnego. Podczas obozu udało nam się odwiedzić całym szczepem Malbork. Byliśmy na zamku
krzyżackim. Jego piękne wnętrze pobudzało naszą wyobraźnie do tego stopnia, że czulimy się jak
w średniowieczu. Zuchy i harcerze byli zachwyceni. Oprócz wycieczki do Malborka nasze zuchy
i kilku harcerzy miało także możliwość wyjazdu do fokarium w Sarbsku. Dla wielu harcerek
i harcerzy ten obóz był wyjątkowy m.in. z tego
względu, że był to dla nich pierwszy obóz harcerski. Niektórzy złożyli przyrzeczenie harcerskie, co jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego harcerza. Krzyż harcerski otrzymali
Michał Tomczak, Bartek Stępień, Marcel Kapica,
Marek Stawowczyk, Paweł Stawowczyk, Wiktor
Kruk, Gabrysia Marszałek. Wcześniej Bartek Stępień, Michał Tomczak i Maciek Urbański otrzy-
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mali barwy drużyny. Można z pewnością napisać,
że pierwszy obóz Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich w Szczercowie zakończył się sukcesem.
Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejną
harcerską akcję letnią. Więcej informacji i zdjęć
z obozu można znaleźć na www.18kuznia.pl
sam. Nicola Graczyk
trop. Julia Stępnik
Obóz okiem naszego komendanta:
Aby obóz harcerski mógł się udać potrzebni są
uczestnicy – czyli zuchy, harcerki i harcerze, którym nie straszne są surowe i pozbawione wygód
warunki obozowe. Potrzebny jest dobry i przemyślany program przygotowany przez funkcyjnych
każdego pionu. Potrzebna jest organizacja lub inaczej mówiąc logistyka związana z wyborem miejsca obozowania, transportem sprzętu, zakupem
drewna i innych materiałów. Potrzebna jest opieka
doświadczonej kadry wychowawczej. Oczywiście
potrzebne są także środki finansowe na jego organizację. Jeśli te wszystkie elementy uda się dobrze
połączyć to obóz nie może się nie udać. Uczestnikom obozu i kadrze programowej chciałbym
podziękować przede wszystkim za uśmiech i doskonałe radzenie sobie w często niełatwych obozowych sytuacjach. Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczercowie na czele z Panem Leszkiem Sobalą dziękuję za ogromne wsparcie logistyczne. Bez
Was druhowie nie dalibyśmy rady. Dziękuję swojej
kadrze wychowawczej: Kasi Warchulińskiej, Szymkowi Stolarzowi, Monice Zyga i Radkowi Zyga za
wolontariat w zakresie opieki nad uczestnikami
obozu. Największą część środków na organizację
obozu pozyskali sami harcerze podczas zbiórek
publicznych. Było to możliwe między innymi dzięki uprzejmości Państwa Małgorzaty i Francisa Gemarin, właścicieli Hipermarketu E.Leclerc w Bełchatowie, którzy zezwolili na prowadzenie zbiórek
na terenie swojego sklepu. Harcerzy wsparli także
ich rodzice wnosząc część odpłatności. Jednak
obóz nie mógłby się odbyć bez wsparcia ze strony
władz gminy Szczerców. Dlatego bardzo dziękuję
Wójtowi Gminy Szczerców Panu Krzysztofowi Kamieniakowi oraz Radzie Gminy Szczerców na czele z Przewodniczącym Rady – Panem Zbigniewem
Szcześniakiem za wsparcie finansowe organizacji
naszego obozu i pozytywne nastawienie do ruchu
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harcerskiego w Szczercowie. W tym roku udało
nam się pozyskać kolejnego partnera a mianowicie Fundację PGE-Energia z Serca która również
finansowo wsparła nasz projekt przyznając darowiznę na zakup namiotu. Serdecznie dziękuję
Panu Mirosławowi Smolarczykowi za inicjatywę
i pozytywne zaangażowanie w pozyskanie tych
środków. Za wsparcie dziękuję także rodzicom
z Koła Przyjaciół Harcerstwa w Szczercowie
z Przewodniczącym Koła - Zbyszkiem Cieślakiem.
Na koniec ogromne podziękowania dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC”
z Piotrkowa Trybunalskiego na czele z Prezesem
Zarządu Stowarzyszenia – Panem Marcinem Jończykiem za organizację naszego obozu w ramach
Akcji Letniej Stowarzyszenia „HARC”.
								
		
Jerzy Stolarz
Obóz okiem harcerki :
Amelia Buś
Według mnie ten obóz był niezapomniany! Bardzo podobał mi się chrzest, śluby, pionierka, warty,
podchody, ogniska , świeczkowiska i apele. Fajna
była też wiewiórka. To był mój pierwszy obóz i pozostanie w mojej pamięci na bardzo długo.
Obóz okiem zucha:
Tymek Kaszowski
Na obozie najbardziej podobała mi się zabawa, jeden, jeden, dwa, dwa, śluby, zbieranie szyszek. Było
bardzo dobre jedzenie . Chciałbym jeszcze tam być.
Brakuje mi zabaw z zuchami.
Miłosz Studziński
Na obozie było mega fajnie, bardzo podobało mi
się robienie totemów i zbieranie szyszek do konkursu. Każdego dnia działo się coś ciekawego, były wycieczki, konkursy i różne zabawy, a także dobre jedzenie. Brakuje mi teraz spania w lesie i porannych
pobudek. Za rok też chciałbym jechać.
Mateusz Trzciński
Najbardziej w mojej pamięci zapadł koncert z naszym udziałem, gdzie wykonywaliśmy różne piosenki. Po przyjeździe do domu bardzo brakuje mi
wspólnej zabawy w podchody, która bardzo mi się
podobała. Również interesującą zabawą i bardzo
wesołą było przebieranie się za smerfy. W mojej pa-
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mięci pozostanie też na długo wyjazd do Fokarium
a później wspólna kąpiel w morzu. Jak dla mnie ten
obóz mógłby trwać dłużej.

bardzo fajne zbiórki i zabawy. Najlepsze były podchody. Będzie mi brakowało takiej wesołej atmosfery.

Wojtek Ludwiczak
Najbardziej podobały mi się śluby, ponieważ jedna narzeczona mi zwiała, ale na szczęście miałem drugą. Fajnie spało się pod namiotami. Były

Asia Sakrajda
Było super. Najbardziej podobała mi się zabawa
w podchody. Brakuje mi moich koleżanek i wspólnych rozmów z nimi. Czuwaj.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat na

Jesienne warsztaty
z druku na tkaninie
Podczas trzygodzinnych warsztatów dzieci zostaną zapoznane
z techniką druku na tkaninie zarówno za pomocą farb, jak i roślin.

24 PAŹDZIERNIKA 2015
GODZINA 11.00
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. CZĘSTOCHOWSKA 10

tel: 44 6318696

Prosimy o dokonywanie zapisów ! Ilość miejsc ograniczona.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZERCOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA
MIESZKANKI GMINY SZCZERCÓW NA CYKL SPOTKAŃ POD HASŁEM:

MIEJSCE ,W KTÓRYM RZADZĄ KOBIETY I BABSKIE SPRAWY!

23 października 2015 godz. 18.00

Piękna na co dzień
Pokaz makijażu połączony z nauką jak go wykonać prawidłowo, najnowsze trendy w modzie
fryzjerskiej, pielęgnacja włosów, zasady doboru fryzur.

6 listopada 2015 godz.18.00

Zapach kobiety
Jak dobrać idealne perfumy? Jak zaparzyć doskonałą herbatę i kawę?

20 listopada 2015 godz. 18.00

Zdrowo, nie znaczy nudno
Warsztaty kulinarne- zdrowe i kolorowe gotowanie! Razem przygotujemy zaskakujące, smaczne i
zdrowe potrawy. Zapewniamy wszystkie produkty!

4 grudnia 2015 godz.18.00

Porozmawiajmy o modzie!
Zasady dobierania strojów, charakterystyka sylwetek, najnowsze trendy w modzie, dla Pań w każdym
wieku!

18 grudnia 2015 godz.18.00

Święta tuż, tuż!
Odmień swój dom na święta. Warsztaty florystyczne.
Spotkania będą odbywać się w Hali sportowej przy Liceum w Szczercowie (kawiarnia na piętrze).
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE! REZERWACJA: Gminny
Ośrodek Kultury w Szczercowie nr. tel: 44 6318696
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WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
Aż 31 zawodników zrzeszonych w szczercowskim kole wędkarskim rywalizowało o Puchar Wójta Gminy Szczerców. Zawody odbyły się 19-go lipca nad Zalewem w Mietkowie
w okolicach Wrocławia.
Tegoroczne zawody wygrał Marcin Kopiński z wynikiem 2340 pkt, drugie miejsce zajął
Krzysztof Sabat - 1930 pkt, a trzecie Janusz Bębnowski - 1390 punktów. Okolicznościowe Puchary najlepszym wędkarzom wręczył Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak. Gościem zawodów był również radny gminny Krzysztof Drzazga. Po zawodach tradycyjnie pieczono kiełbaski
i omawiano tajniki łowienia. Wyjazd na zawody

zorganizował Zarząd Koła Nr 29 w Szczercowie i
Urząd Gminy w Szczercowie.

Zawody z Kołem z Zelowa
9 sierpnia nad zalewem w Szczercowie
odbyły się zawody wędkarskie w kategorii spławikowej pomiędzy Kołem nr 29 w Szczercowie
a Kołem nr 37 w Zelowie. W tegorocznej, 19
edycji zawodów wzięło udział 20 zawodników, którzy rywalizowali zarówno drużynowo,
w 10-osobowych zespołach, jak i indywidualnie.
Na wniosek Wójta Gminy Szczerców patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego. Rywalizacja obu zaprzyjaźnionych
kół wędkarskich zakończyła się już trzecią z rzędu
wygraną reprezentantów Zelowa. Zwycięzcy złowili ogółem aż 12,89 kg ryb. Gospodarze zawodów- wędkarze ze Szczercowa zakończyli turniej
z wynikiem 8,95 kg. Puchar przechodni, którym
nagradzani są zwycięzcy, powędrował tym samym na stałe do Zelowa. Indywidualnie pierwsze
miejsce zdobył Łukasz Selerowicz (Koło Zelów)
uzyskując 2330 punktów, drugie miejsce zajął
Sławomir Kopiński (Koło Szczerców) - 2110 pkt,
a trzecie Mateusz Chrzanowski (Koło Zelów) 2040 pkt, na kolejnych pozycjach uplasowali się
: Marcin Grabowski( Koło Zelów) - 2030 pkt i
Sławomir Kurzyński (Koło Szczerców) - 1980
pkt. Zwycięzcom okolicznościowe puchary wręczyli Wójt Gminy Szczerców p. Krzysztof Kamieniak i Z-ca Burmistrza Zelowa p. Agnieszka
Mysłowska. Podsumowując zawody przedstawi-

ciele samorządów chwalili wzorową współpracę między kołami i świetną atmosferę panującą
podczas turnieju. Prezes koła wędkarskiego nr 29
w Szczercowie –Piotr Wiedeński w imieniu wędkarzy podziękował również za wsparcie przy organizacji zawodów Wójtowi Gminy Szczerców i
Staroście Powiatu Bełchatowskiego. Krzysztof
Kamieniak i Waldemar Wyczachowski uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami z rybą za
zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnego sportu wędkarskiego. Przyszłoroczne jubileuszowe 20- zawody odbędą się w Zelowie.
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SPORT
Mistrzostwo powiatu i wicemistrzostwo województwa!
Drużyna reprezentująca Gminę Szczerców
została najpierw mistrzem powiatu bełchatowskiego Ludowych Zespołów Sportowych w piłkę nożną,
a następnie wywalczyła II miejsce w zawodach wojewódzkich. Na drodze do mistrzostwa powiatu nasza reprezentacja pokonała Gminę Kleszczów 4:1
(0:0) – Maciej Tomczak 2, Łukasz Topolski, Marcin
Tądel (karny) i Gminę Bełchatów 3:0 (1:0) – Maciej
Tomczak 2, Jarosław Piotrowski. W turnieju wojewódzkim rozegranym w Zelowie szczercowski zespół pokonał reprezentację Kutna 3:1 (M.Tomczak
2, K.Wojewoda), a następnie ograł ubiegłorocznego
mistrza tych rozgrywek – ekipę gospodarzy MGLKS
Zelów 2:1 (J.Piotrowski, M.Tomczak). Niestety, w meczu decydującym o I miejscu zawodnicy naszej gminy
musieli uznać wyższość piłkarzy z Woli Krzysztoporskiej ulegając im 1:2 (M.Tomczak). Niemniej jednak
wicemistrzostwo województwa łódzkiego drużyn
niezwiązkowych należy uznać za niewątpliwy sukces. Skład reprezentacji Gminy Szczerców: Marcin
Andrzejczyk, Maciej Karkoszka, Paweł Bogusławski,

Michał Kuniewski, Łukasz Kulka, Krzysztof Kukieła,
Maciej Tomczak, Dominik Koszek, Mateusz Sopala,
Marcin Matlęga, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel,
Artur Peczka, Jacek Mielczarek, Kamil Wojewoda,
Marcin Hofman, Emil Jóźwik, Piotr Dworniak, Przemysław Raszewski, Łukasz Topolski.
					
(JP)

IV wakacyjny turniej dla dzieci
Na początku sierpnia w hali sportowej przy
ul. Piłsudskiego odbył się IV wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci. Uczestnikami zawodów byli
chłopcy i dziewczynki z roczników 2003 i młodszych. Zawody trwały 3 dni. Pierwszego dnia zwyciężyła reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej
grająca w składzie: Maciej Szcześniak, Oskar Tkaczyński, Kacper Dydoń, Amelia Rutkowska, Paulina Dłużak. W drugim dniu najlepszy okazał się zespół Sporting Lizbona (Oskar Tkaczyński, Michał
Majcherek, Mateusz Trzciński, Filip Stępień), a w
ostatnim spotkaniu zwyciężyły reprezentacje Belgii (Damian Nieborak, Kacper Dydoń, Angelika
Gruszczyńska, Kacper Siciarz, Mateusz Wysocki)
i Japoni (Natalia Labryszewska, Mikołaj Papuga,
Amelia Rutkowska, Paulina Dłużak, Jakub Świtoń).
Podczas całego turnieju strzelono aż 153 gole,
a bramkarze musieli interweniować 313 razy. Po
każdym dniu zawodów dzieci otrzymywały soczki
i batoniki, a na zakończenie wręczono pamiątkowe statuetki dla najlepszych zawodników: Maciej

Szcześniak – najlepszy strzelec (22 gole), najlepszy
bramkarz – Mateusz Siciarz, najlepszy zawodnik –
Oskar Tkaczyński.
(JP)
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„Lato z piłką”
W VI turnieju „Lato z piłką”, który odbył się
16 sierpnia na szczercowskim stadionie sportowym
najlepszym zespołem okazała się ekipa Mocarzy.
Aby zająć I miejsce wystarczyły im 3 kolejne zwycięstwa. Na II miejscu rozgrywki zakończył zespół
Torpedo Szczerców, a na najniższy stopniu podium
stanęła drużyna FC Łomot.
Wyniki:
FC Wyborowi - FC Łomot 2:2
Mocarze - Torpedo Szczerców 2:1
Mocarze - FC Wyborowi 6:1
Torpedo Szczerców - FC Łomot 2:1
Torpedo Szczerców - FC Wyborowi 6:1
FC Łomot - Mocarze 2:5
Najlepszym bramkarzem zawodów został Bartłomiej Kochelski (FC Łomot), a najlepszym strzelcem
Jakub Prockiw (6 goli) z Torpedo.

Skład zwycięzców: Kamil Rośniak, Bartosz Kamecki, Michał Płaczkowski, Kamil Godek, Dominik
Koszek, Mateusz Bogunia, Artur Kubiak, Krzysztof
Skała, Kamil Wawszczak, Adam Pęciak. 			
		
(JP)

III miejsce Astorii w Ogólnopolskim turnieju Mataśka Cup
W Zduńskiej Woli na turnieju Mataśka Cup drużyna Astorii Szczerców (rocz. 2013 i mł.) zajęła III
miejsce. Turniej miał dwie fazy, w pierwszej rozegrano mecze w dwóch grupach eliminacyjnych, a następnie
zespoły podzielono na pierwszą i drugą ligę. W grupie eliminacyjnej wygraliśmy po 2:0 z drużynami: Centra
Ostrów Wielkopolski, Jutrzenka Bychlew i KS Karsznice oraz zremisowaliśmy 1:1 z FC Academy Wrocław.
W pierwszoligowej grupie na początek przegraliśmy 1:3 z Pogonią Zduńska Wola, następnie wygraliśmy 2:1
z Jutrzenką Bychlew i 1:0 w Wartą Sieradz. W ostatnim meczu turnieju spotkaliśmy się ponownie z drużyną
z Wrocławia. Wystarczyło jednobramkowe zwycięstwo, żeby wygrać cały turniej. Niestety mecz zakończył się
bezbramkowym remisem. Ponieważ trzy zespoły uzyskały po 7 punktów, o końcowej kolejności decydowała
mała tabela. Wyprzedzając Widzew Łódź oraz FC Academy Wrocław ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce za
zwycięzcą turnieju Wartą Sieradz i Pogonią Zduńska Wola. Oprócz trzeciego miejsca otrzymaliśmy wyróżnienia indywidualne. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maciej Szcześniak, a najlepszym bramkarzem
Mateusz Siciarz!
Skład: Mateusz Siciarz, Kacper Dydoń, Mateusz Trzciński, Jan Soboń (5 goli), Maciej Szcześniak (5 goli), Amelia Rutkowska, Angelika Gruszczyńska, Natalia Labryszewska (1 gol). Trener: Łukasz Topolski
												
(ŁT)

Mistrzynie Grand Prix w piłce siatkowej!
Zawodniczki drużyny Czarni Szczerców - Iza
Kolasa i Patrycja Kazimierczak wywalczyły I miejsce
w całym cyklu 7 turniejów Grand Prix w kategorii
gimnazjum w Bełchatowie. O zwycięstwie przesądził
ostatni turniej, który okazał się niezwykle zacięty. Po
rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że 3 zespoły mają identyczny bilans punktowy. Zarządzono rozegranie dodatkowych meczów (jeden set do 15 punktów)pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Małe
punkty zadecydowały, że to nasze siatkarki wygrały ten
ostatni turniej i ostatecznie z dorobkiem 53 punktów
w całym cyklu zawodów zajęły I miejsce i zostały mistrzyniami w swojej kategorii wiekowej.
			
(JP)
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LKS ASTORIA SZCZERCÓW

IV LIGA
Wyniki dotychczasowych spotkań:
Zjednoczeni Stryków – Astoria Szczerców 1:0 (1:0)
Astoria Szczerców – Boruta Zgierz 0:1 (0:1)
RKS Mechanik Radomsko - Astoria Szczerców 1:3
(1:3) A.Matysiak, S.Stępnik, T.Siewiera
Astoria Szczerców – Zawisza Pajęczno 3:0 (0:0) P.Wieczorek, Kamil Wańdoch 2

RTS Widzew Łódź – Astoria Szczerców 1:0 (1:0)
Astoria Szczerców – Zawisza Rzgów 3:3 (1:1) R.Pęciak
2, K.Sadziński
Omega Kleszczów – Astoria Szczerców 0:0
Włókniarz Zelów – Astoria Szczerców 1:0 (0:0)
Astoria Szczerców – KS Paradyż
10.

LKS Rosanów

9

13

15-16

11.

Zjednoczeni Stryków

9

12

9-12

25-3

12.

RKS Mechanik Radomsko

9

11

19-26

19

22-10

13.

Zawisza Rzgów

9

10

17-19

9

18

18-12

14.

Boruta Zgierz

9

10

6-9

9

16

17-15

15.

Zawisza Pajęczno

9

10

7-12

Pilica Przedbórz

9

16

13-7

16.

Stal Głowno

9

9

17-24

6.

RTS Widzew Łódź

8

15

8-4

17.

Jutrzenka Warta

9

9

9-13

7.

Orzeł Nieborów

9

14

20-18

18.

Astoria Szczerców

9

8

9-10

8.

Włókniarz Zelów

9

13

15-16

19.

Andrespolia Wiśniowa Góra

9

8

10-20

9.

Polonia Piotrków Tryb.

8

13

15-9

20.

Mazovia Rawa Mazowiecka

9

3

10-26

Msc.

Drużyna

Mecze

Punkty Bramki

1.

GKS II Bełchatów

9

23

2.

KS Paradyż

9

3.

Omega Kleszczów

4.

Zjednoczeni Gmina Bełchatów

5.

KLASA A SENIORÓW
Wyniki dotychczasowych spotkań:
Victoria Woźniki - Astoria II Szczerców 4:2 (2:1)
E.Rudzki, P.Szatan
Astoria II Szczerców - Start Lgota Wielka 1:5 (0:1)
P.Szatan
Czarni Rozprza - Astoria II Szczerców 3:2 (2:1)
E.Rudzki, S.Galewski
Astoria II Szczerców - LKS Mierzyn 2:2 (1:0) P.Piotrowski, S.Piersa

Msc.

Drużyna

1.

Zapał Krzętów

Mecze Punkty Bramki
4

12

10-4

2.

Czarni Rozprza

4

10

10-4

3.

Polonia Gorzędów

4

8

6-2

4.

Motor Bujniczki

4

7

5-5

5.

Victoria Żytno

4

6

11-8

6.

Start Lgota Wielka

4

6

8-5

7.

LUKS Gomunice

4

5

4-5

8.

Victoria Woźniki

4

4

6-8

9.

LKS Wola Krzysztoporska

4

4

6-9

10.

LKS Mierzyn

4

4

6-5

11.

Astoria II Szczerców

4

1

7-14

12.

Pamapol-Hetman Rusiec

4

0

6-16

