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Szczerców przeznaczył swój fundusz sołecki z 2016 roku na monitoring miejscowości. Za 52 tys. zł wykonano pełną modernizację gminnego monitoringu.
18 kamer „Wielkiego Brata” obserwuje nas w 17 punktach.

Stawiamy na bezpieczeństwo

Punkty obserwacyjne znajdują się
w pobliżu szkół, ośrodka zdrowia,
Urzędu Gminy, placu targowego oraz
w centrum Szczercowa i na „Wyspie”.

System monitoringu został wyposażony w 14 kamer typu stacjonarnego i 4 kamery typu obrotowego.
Wszystkie kamery zapewniają jakość obrazu „Full HD”. System podglądu i odtwarzania danych został
podłączony do biura Straży Gminnej
oraz do budynku Posterunku Policji
w Szczercowie. Na drogach wjazdowych do Szczercowa zostało umieszczone oznakowanie z informacją
o tym, że miejscowość jest monitorowana. Z całą pewnością nowy system
monitoringu przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa w Szczercowie.

Interpretacja treści wyników egzaminów zewnętrznych służąca rozwojowi ucznia, nauczyciela i szkoły
Pod takim hasłem odbyło się w listopadzie szkolenie dla wszystkich
pracowników oświaty szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Szczerców. W szkoleniu oprócz nauczycieli,
dyrektorów i pedagogów udział wzięli
Wójt Krzysztof Kamieniak oraz gminni
radni.
Podczas szkolenia, które zostało przygotowane przez Instytut Szkoleniowo-Doradczy z Łodzi poruszono tematy
wyników egzaminów zewnętrznych
w poszczególnych szkołach oraz zmiany tych wyników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pierwsza część spotkania odbyła się na auli gimnazjum.
Część druga, skierowana już do poszczególnych grup nauczycieli, została
przeprowadzana w klasach.
INFORMATOR SZCZERCOWSKI

Remont studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu
ul. Częstochowska, Praga,
Kącik

Wszystkich kierowców z pewnością
ucieszy fakt, że z początkiem listopada
zakończył się remont studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 w obrębie skrzyżowania
ul. Częstochowskiej, Praga i Kącik.
Na ten cel Rada Gminy Szczerców
uchwałą nr XXIII/236/16 udzieliła
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Województwa Łódzkiego
w wysokości 20 031,00 zł.
Od początku listopada trwa akcja
sprzątania poboczy i rowów przydrożnych wzdłuż dróg położonych na terenie Gminy Szczerców.

Będzie czysto!
W pierwszej kolejności wysprzątano drogi główne prowadzące z Łasku
do Częstochowy, do Widawy oraz
powiatowe w Magdalenowie, Szczercowskiej Wsi, ze Szczercowa w kierunku Osin. Następnie pod lupę poszły
drogi gminne. Planuje się prowadzenie
akcji sprzątania poboczy dróg dwa razy
w roku.
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Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak to wieloletni pracownik samorządowy , radny Rady Powiatu Bełchatowskiego, społecznik zaangażowany w sprawy lokalne. Obejmując stanowisko w 2014 roku zapowiedział szereg zmian,
mających usprawnić funkcjonowanie Urzędu i poprawić jakość życia mieszkańców Gminy Szczerców. Półmetek kadencji
to dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności, wskazanie sukcesów i porażek. To także okazja, by zapytać
o efekty pracy gminnego samorządu oraz o plany na przyszłość.

Połowa kadencji? My mamy dobre pomysły
na następne lata!
Redakcja: Panie Wójcie, dwa lata to
i dużo i mało. Z jednej strony pojawiają się sprawy, które trzeba szybko analizować, reagować na bieżąco.
Z drugiej konieczne jest myślenie perspektywiczne, bo przecież duże inwestycje to proces długofalowy i rozciągnięty w czasie.

Red.: Nie mnie to oceniać, zapytam
raczej o inne zadania, jakie kończył
Pan po porzedniku…
K.K.: Kolejne cztery i pół miliona złotych musieliśmy wydać w 2015 roku
na budowę boisk towarzyszących
przy hali sportowej, która mieści się
przy ulicy Piłsudskiego. Te prace wykonać musieliśmy, bo obowiązywały
podpisane podczas poprzedniej kadencji umowy z wykonawcami. Chcąc
nie chcąc musieliśmy je sfinalizować,
a całość, czyli budowa hali i kompleksu
sportowego, zamknęła się kwotą blisko czternastu milionów złotych.

Krzysztof Kamieniak: Życie Gminy
przypomina trochę gospodarstwo
domowe. Planujemy i stawiamy sobie
cele, następnie dążymy do ich realizacji, ale nie zapominamy o potrzebach
bieżących oraz o ewentualnych przeszkodach. A takich, które musimy pokonywać codziennie, nie brakuje.
Red.: W takim razie przyjrzyjmy się
naszemu „domowemu gospodarstwu”, jakim jest Gmina Szczerców.
Jak ocenia Pan minione dwa lata z
perspektywy Wójta, ale też z perspektywy mieszkańca Gminy?
KK.: Są ludzie, których głównym zadaniem jest szukanie dziury w całym.
Tacy się urodzili, albo próbują w ten
sposób zbijać kapitał polityczny, załatwiać własne interesy. Widzimy to
wszyscy, ale ocenę takiego postępowania pozostawiam mieszkańcom. Ja
głęboko wierzę w mądrość ludzi i w to,
że dostrzegają jak wiele pozytywnych
zmian zaszło w Gminie od ostatnich
wyborów. Niektóre z planów musieliśmy przesunąć na inny termin wyłącznie dlatego, że trzeba było nadgonić
zaległości z lat poprzednich.
Red.: Co na przykład?
K.K.: Internet dla mieszkańców chociażby. Przypomnę, że cały projekt:

Red.: Wróćmy na chwilę do programu
wyborczego z Pana kampanii: otwartość dla obywateli, przedsiębiorczość…
„Internet dla mieszkańców Gminy
Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wystartował
w 2012 roku i przez trzy lata nie udało się tego internetu mieszkańcom
dostarczyć. Z początkiem 2015 roku,
a więc zaraz po tym, jak miałem możliwość zajęcia się tą sprawą, projekt
ruszył z miejsca i w końcu grudnia
2015 roku udało się go sfinalizować.
Internet jest dostępny. Przez trzy lataod 2012 roku do 2014roku - przejadano pieniądze, a efekt był mizerny.
Właśnie to mam na myśli, mówiąc
o konieczności nadganiania zaległości.
W kilka miesięcy zrobiliśmy na tym
polu więcej, niż poprzednicy przez
trzy lata. Jeszcze chwila i kontrahenci mogliby naliczać nam kary. Czy tak
powinno się podchodzić do gminnych
pieniędzy? To kosztowało prawie cztery miliony złotych!

KK.: Zawsze powtarzałem, że raz danego słowa nie zmieniam. Dostałem
od ludzi kredyt zaufania w postaci wygranej w wyborach, ponieważ przedstawiłem wizję dla Gminy i Szczercowa. Chciałbym ją realizować z pomocą
Rady oraz przy zaangażowaniu mieszkańców. Mój gabinet jest zawsze szeroko otwarty, dla każdego. Otwartość
to podstawa do wszelkich działań. Nie
unikam rozmów i nie stwarzam barier,
urząd jest dla ludzi, nie odwrotnie.
Sekretariat nikogo nie odsyła z kwitkiem, wystarczy przyjść lub zadzwonić
i ustalić termin spotkania. Jestem tu
przecież także po to, by słuchać ludzi.
A przedsiębiorcy? Każdy prowadzący
swój biznes może liczyć na wsparcie
Wójta i Rady Gminy. Dążymy również
do tego, aby środowisko lokalnych
przedsiębiorców się skonsolidowało;
wierzę, że tak się stanie.
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Red.: Najważniejsze jest zdrowie. Jakie działania zostały przeprowadzone
w tym zakresie?
K.K.: W tym roku rozpoczęła się budowa Domu Rehabilitacyjnego na parceli
po starym ośrodku zdrowia. Jest to dla
mnie bardzo ważny temat, ponieważ
utworzenie w Szczercowie Domu Rehabilitacyjnego było jednym ze sztandarowych punktów programowych.
Prace planujemy zakończyć jesienią
2017 roku.

Tenusa w Szczercowie. Tam wykorzystano metodę bezodkrywkową, która
kosztowała 184 tysiące zł.

Zakończono „Remont sieci kanalizacyjnej
w Szczercowie metodą bezodkrywkową”
(koszt - 514 197,81 zł)

Red.: Czy to było konieczne, przecież
kanalizacja tam funkcjonowała już od
lat…

Rozpoczęta budowa Domu Rehabilitacyjnego

Red.: Niezwykle istotna jest również
zrównoważona gospodarność. Jak to
hasło sprawdza się u nas w praktyce?
K.K.: Staramy się, aby wszystkie miejscowości w Gminie Szczerców rozwijały się równomiernie. Krótko mówiąc
nie ma u nas „równych i równiejszych”,
inwestujemy na terenie całej Gminy.
Red.: Zróbmy krótki przegląd…
K.K.: Proszę bardzo, zacznijmy od
2015 roku. Ponad pół miliona pochłonęła budowa spinki wodociągowej łączącej instalację w miejscowości Szubienice z wodociągiem z ulicy
Piotrkowskiej w Szczercowie. W efekcie mamy zabezpieczony Szczerców,
z drugiej strony poprowadzone jest zasilanie i kiedy uszkodzona została nitka przebiegająca przez rzekę Widawkę przy nowym moście, to spokojnie
mogliśmy zasilić w wodę część Gminy
Szczerców – mieszkańcy nie zostali
pozbawieni jej dostaw. Kolejne prace
wodociągowe, prawie 350 tysięcy zł
na roboty w miejscowościach Lubośnia i Żabczanka, gdzie powstała spinka. W 2015 roku zmodernizowaliśmy
też kanalizację sanitarną przy ulicy
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K.K.: To pojęcie „od lat” jest tu kluczowe. Remontowana instalacja
w przeważającej części wykonana
była z rur kamionkowych, które mają
to do siebie, że z biegiem czasu tracą
szczelność na łączeniach, co skutkuje
przesiąkiem wody do kanalizacji. Dlatego sukcesywnie modernizujemy takie sieci, i choć na pierwszy rzut oka
wydanych tam pieniędzy „nie widać”,
to roboty te są niezbędne z punktu widzenia dbałości o naszą infrastrukturę. A kończąc temat inwestycji
w wodociągi i kanalizację z 2015 roku,
wspomnę jeszcze o projekcie przydomowych oczyszczalni ścieków. Osiemnaście takich obiektów wybudowano
w ubiegłym roku za kwotę ponad 150
tysięcy zł, kolejnych osiemnaście powstało w roku bieżącym – ich koszt to
202 tysiące złotych.
Red.: Zostańmy na chwilę przy 2015r.
– czym jeszcze możemy pochwalić się
mówiąc o zrównoważonej gospodarności w Gminie Szczerców?
K.K.: Wydaliśmy 134 tysiące zł na
budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, niemal pół miliona
na przebudowę dróg – tu konkretnie
mówię o miejscowościach Podklucze
i Zagadki. W poprzedniej kadencji
wykonano projekt na budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości
Polowa. Rozpoczęliśmy więc budo-

wę, której finał nastąpił latem tego
roku. Mieszkańcy Polowej mają swoje
miejsce. Tych prac budowlanych było
zresztą więcej; w tym okresie rozpoczął się remont hali w kompleksie
sportowym przy ulicy Rzecznej. Tam
naprawiono elewację, zabezpieczono też przy okazji fundamenty przed
nasiąkaniem wody - koszt tej usługi
to blisko 150 tysięcy zł. Mówimy tu
o pierwszym etapie, a drugi wykonano
już w tym roku, i on z kolei zamknął się
kwotą 82 tysięcy złotych.
Red.: To wszystkie ważniejsze działania z 2015 roku?
K.K.: Może jeszcze warto wspomnieć
o dwóch mniejszych zadaniach. Przebudowa drogi Brzezie – Niwy, gdzie na
naprawę nawierzchni wydano blisko
50 tysięcy złotych oraz zakup i montaż
klimatyzacji dla świetlicy w Osinach.
Niemal 50 tysięcy zł z funduszu sołeckiego wystarczyło na sfinalizowanie
tego zadania.
Red.: Pracowity rok 2015 wskazuje, że i rok bieżący minął na dbaniu
o zrównoważony rozwój całej Gminy
Szczerców…
K.K.: Tak było, o części zadań już mówiłem, niektóre zadania staramy się
wpisywać w budżet co roku. Tak jest
na przykład z oświetleniem ulicznym,
które instalowane jest tam, gdzie
wskazują to mieszkańcy – w roku
2016 poświęciliśmy na to 266 tysięcy zł. Trochę więcej, bo 320 tysięcy
zł będzie kosztowała nas instalacja
fotowoltaiczna na hydroforni w Chabielicach. Tu zadanie wzbogaciliśmy
o remont dachu, modernizacji poddana zostanie nawierzchnia dachu. Mówię „zostanie”, bo wybrana technologia wymaga temperatury przynajmniej
15 stopni Celsjusza, to spowodowało,
że musieliśmy przesunąć realizację tej
inwestycji na wiosną, zaraz po zimowych chłodach odnowimy dach i instalacja fotowoltaiczna będzie mogła
zostać zainstalowana.
Red.: Zgaduję, że i w tym roku nie brakło prac przy wodociągach?

K.K.: W planie inwestycji zapisaliśmy
zadanie pod nazwą Remont sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczerców
metodą bezodkrywkową. W tym roku
zrobiliśmy wymianę kolektorów za
kwotę 514 tysięcy zł, ale warto wspomnieć, że 160 tysięcy zł pochodziło
z dotacji Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie. W miejscowościach Tatar – Janówka powstał nowy wodociąg
za 230 tysięcy zł. To działanie było konieczne, bo na końcówkach, zwłaszcza
w Janówce woda po prostu stała i nie
nadawała się do spożycia. Mieszkańcy
prosili o podniesienie jakości wody,
zrobiliśmy więc co trzeba. Na koniec
o największym zadaniu, czyli budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polowa – Borowa. Prace zakończą się w przyszłym roku i pochłoną
dwa i pół miliona złotych.
Red.: A inne inwestycje?

Strażacy z OSP już wkrótce skorzystają z
garażu; pomieszczenie posłuży też za podręczny magazyn.

Red.: To wszystko kosztuje, jak odbije
się to na gminnych finansach?
K.K.: Niepokoi mnie tylko jedna kwestia, myślę tu o zapowiedziach zmian
w sposobie naliczenia opłat, jakie
otrzymujemy od kopalni z tytułu eksploatacji złóż węgla. Jeśli ten plan
zostanie wcielony w życie i Sejm
przegłosuje ustawę o Polskiej Służbie Geologicznej, to uszczupli to nasz
budżet o jakieś 5 milionów złotych
w 2017 roku. Przy 57 milionach zł
rocznego budżetu to byłaby ogromna
strata, dlatego stale szukamy oszczędności tam, gdzie nie sprawią one pogorszenia jakości usług.
Red.: Zaczął Pan od siebie?

Trwają prace przy kanalizacji Borowa-Polowa

K.K.: Wspomnę o zadaniu, które poprawi bezpieczeństwo w Szczercowie – około 50 tysięcy zł pochłonęła
modernizacja monitoringu gminnego.
To kompleksowe działanie sfinansowane z funduszu sołeckiego miejscowości Szczerców. Urządzenie końcowe znajduje się w Straży Gminnej,
docelowo przyłącze będzie też na
posterunku policji. A skoro jesteśmy
przy służbach mundurowych to jeszcze jedno zadanie – budowa garażu
w Borowej, z którego skorzystają strażacy. Do maja 2017 roku stanie tam
budynek przeznaczony na garażowanie pojazdu miejscowej jednostki OSP.

K.K.: Na początku kadencji zapowiedziałem, że moje wynagrodzenie będzie niższe od ostatniego wynagrodzenia mojego poprzednika o 10%.
Tak jest, i tak pozostanie przez najbliższe dwa lata. Zarabiam mniej niż poprzedni wójt.
Red.: Skoro jesteśmy już przy Panu
wykorzystam to, by zapytać o sprawę sprzed roku – chodzi o awanturę
w związku z przetargiem na dowóz
dzieci niepełnosprawnych do szkoły
w Bełchatowie. Zarzucono Panu nieprawidłowości w tym zakresie i faworyzowanie rodziny…
K.K.: To przykra i niepotrzebna próba zdyskredytowania mnie w oczach
mieszkańców. Tak, jakby nie pamiętano, że mój teść prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi
przewozowe, startował do przetargów

już za wójta Frydrychowskiego, a później Strzelczyka i Kmity. I wygrywał
je. Czy przez to, że jest moim teściem
nie mógł startować z uczciwą ofertą
w przetargu za wójta Kamieniaka? Ma
się stąd wyprowadzić na czas, kiedy
piastuję tę funkcję? Mam go wykluczyć
z życia gospodarczego? Muszę podkreślić, że komisja przetargowa wybrała jego ofertę, bo była około dwa
razy tańsza od konkurencyjnej. Nie
o 2 procent, nie o 20 procent… O połowę!
Red.: Jaką naukę wyciągnięto z tego
zamieszania?
K.K.: W roku szkolnym 2016/17 zrezygnowałem z przetargu i zleciłem to
zadanie własnym służbom. Sami wozimy dzieci, to zadanie kierowcy i opiekunki. W Urzędzie przeszkolonych jest
kilka osób, więc nie ma obaw, że ktoś
zachoruje i nie pojedzie. Czy tak jest
lepiej? Nie wiem, na pewno spokojniej, bo nie ma niepotrzebnej dyskusji
i oskarżeń o zlecanie konkretnym firmom jakichś zadań. Podkreślam jeszcze raz – nikt nikomu nic nie zlecił,
wszystko odbywało się na zasadach
przetargu, w którym zawsze wygrywa
najtańsza oferta. Temu zawsze towarzyszą duże emocje, bo trudno poradzić sobie z porażką i zaakceptować jej
powód. Ale udało mi się tak rozwiązać
ten problem w bieżącym roku szkolnym, że przetarg nie był konieczny,
zadanie wykonujemy sami.
Red.: Podsumujmy realizację przedwyborczych obietnic: udało się zorganizować kąpielisko, ruszyła budowa budynku, w którym odbywać się
będzie rehabilitacja. Proces inwestycyjny jest na dobrym poziomie i budzi zazdrość sąsiadów, współpraca
z samorządem Powiatu jest wzorowa
– o czym świadczy chociażby budowa
drogi Kamień – Chabielice o wartości
około 6 milionów złotych, której nie
udało się wyremontować poprzednikom przez kilkanaście lat. Wymieniamy oświetlenie, remontujemy drogi,
modernizujemy wodociągi i kanalizację, a Wójt jest aktywny i otwarty
na sugestie mieszkańców. A oprócz
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tego powrót do Dożynek, wspaniałe
Dni Szczercowa… Tak Pan sobie wyobrażał te dwa lata swojej pierwszej
kadencji?
K.K.: Rzeczywiście staram się być aktywnym gospodarzem, często przebywam w terenie – od kontroli stanu
oczyszczania przydrożnych rowów
w naszych wsiach, przez negocjacje
dofinansowań realizowanych przez
nas projektów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po zabiegi mające na celu utrzymanie dobrej pozycji
Gminy Szczerców w Powiecie Bełchatowskim. Półmetek kadencji? Owszem, ale ja mam dobre pomysły nie
tylko na najbliższe dwa lata…

nizacja mostu w Szczercowie na ulicy
Częstochowskiej, deptak nad Widawką, chodnik w rejonie ulicy Częstochowskiej, kwestia bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu w Grudnej, budowa
instalacji fotowoltaicznych czy wreszcie kanalizacja w miejscowościach Stanisławów I i Stanisławów II. Na pewno
nie zabraknie nam pracy, a skala zamierzonych działań jest imponująca.
Jestem typowym zadaniowcem, lubię
stawiać sobie wyzwania i nie znoszę

Red.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. Oby kolejne lata obfitowały w równie udane
inwestycje i jeszcze bardziej ambitne
projekty.

Red.: Mamy jeszcze chwilę na przedstawienie planów na przyszłość.
KK.: O tym proponuję porozmawiać
bardziej szczegółowo, kiedy będziemy znali już losy uchwały o Polskiej
Służbie Geologicznej, bo to przełoży
się wymiernie na budżet Gminy. Teraz zasygnalizuję tylko kilka najistotniejszych zadań, a są to między innymi przebudowa drogi wojewódzkiej
w miejscowości Chabielice, moder-

marnować czasu. Wiele go tracimy
podczas etapu pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń, zwłaszcza przy
inwestycjach drogowych. Modernizacja drogi przez Chabielice oraz budowa chodnika na ulicy Częstochowskiej
w Szczercowie są tu najlepszym przykładem, bo często korespondencja
wędruje między kilkoma instytucjami,
a każda z nich generuje opóźnienie.
Dlatego tak ważny jest aktywny udział
Wójta i nieustanne starania, by Gmina
Szczerców nie została zepchnięta na
koniec kolejki oczekujących na pieniądze, zgodę czy niezbędne pozwolenie.

KK.: Dziękuję również, i jeszcze raz
życzę wszystkim mieszkańcom naszej
ukochanej Gminy Szczerców zdrowych, wesołych, i pełnych rodzinnego
ciepła Świąt Bożego Narodzenia.

W tym miejscu powstanie deptak nad rzeką
Widawką

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla każdego katolika. O tym co ważne i na co warto zwrócić uwagę zapytaliśmy księdza Zenona Miksę, proboszcza parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie oraz księdza
Stanisława Haładaja, proboszcza parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Chabielicach.

Bóg się rodzi, moc truchleje…
Redakcja.: Czym dla osoby wierzącej
są Święta Bożego Narodzenia?
Ks. Stanisław Haładaj: Boże Narodzenie to jedno z większych uroczystości
katolickich, to czas umacniania więzi
rodzinnych i przyjacielskich. Świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa, wyznajemy to, że Bóg przyszedł na świat
by nas zbawić. Dla katolika ważne jest
aby móc zjednoczyć się z nowonarodzonym Bogiem w Eucharystii. Okres
Bożego Narodzenia to dla mnie osobiście również czas odwiedzin duszpasterskich, spotkań z mieszkańcami
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parafii, wspólnej modlitwy, wsłuchania
się w ludzkie problemy, którymi dzielą
się parafianie.

dzimy co rok. Poprzez wywyższenie
człowieka w godności, człowiek stał
się „Bogiem” i dąży do tego co boskie.

Red.: Co takiego jest w Świętach Bożego Narodzenia, że mają one znaczenie ponadczasowe?

Red.: O czym powinniśmy szczególnie
pamiętać podczas Świąt Bożego Narodzenia?

Ks. Zenon Miksa: Pan Bóg wywyższył
ludzką naturę już w dziele stworzenia,
ale jeszcze bardziej w dziele wcielenia.
Oznacza to, że Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, zszedł na ziemię.
To jest powód tego świętowania, pamiątka tego wydarzenia, którą obcho-

Ks. Stanisław Haładaj: Przede wszystkim o tym, żeby nie zaniedbać obowiązku duchowego zaangażowania
się w sprawy wiary, sumienia. Powinniśmy pamiętać o spowiedzi oraz adwentowych dniach skupienia. Myśląc
o wigilii warto włączyć się w akcję

Caritasu zakupując świecę i pomóc
tym którzy tej pomocy najbardziej
potrzebują. Przez cały adwent wierni
mogą uczestniczyć w dni powszednie
w mszach maryjnych czyli roratach. W
mszach tych liczny udział biorą dzieci.
Ks. Zenon Miksa: Nie będzie dobrego
Bożego Narodzenia bez przygotowania, bez adwentu. Chodzi o to, żeby
Bóg narodził się w naszym sercu. Adam
Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że się Bóg
zrodził w betlejemskim żłobie, lecz
biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.
Nasze serce powinno być stajenką dla

Jezusa, ważne też żeby to miejsce było
uporządkowane, wolne od grzechu,
ale przyozdobione dobrym uczynkiem,
modlitwą. Temu służy adwent.
Red.: Jak powinna wyglądać wieczerza wigilijna?
Ks. Stanisław Haładaj: Wieczerza powinna zacząć się odczytaniem fragmentu ewangelii Św. Łukasza o narodzeniu Pana (Łk, 2,1-14). Nie powinno
zabraknąć wspólnej modlitwy, wspomnieć tych, którzy odeszli. Najważniejszym znakiem wieczerzy jest po-

łamanie się opłatkiem i złożenie sobie
życzeń. To jak ważny jest to rytuał, jak
mocno wpisuje się on w nasze życie,
zwłaszcza ludzi młodych, jest fakt, że
po wielu latach z przyjemnością wracamy do tych wspomnień. Czujemy
to ciepło rodzinne, które dodaje nam
otuchy.
Ks. Zenon Miksa: Powinniśmy pamiętać żeby swoją postawą nie psuć tej
świątecznej atmosfery, tylko ją budować. Zapomnieć o kłótniach i złości,
bo to są chwile dla życzliwości, dobroci, miłości.
Dziękujemy za rozmowę.

Wigilia w Szczercowie - kiedyś i dziś.
Mieszkanki Gminy Szczerców opowiadają, jak u nich wyglądały i wyglądają wieczerze wigilijne.

Pani Sabina Koćfin:
Zawsze czekałam na prezenty. Przychodził Święty Mikołaj z paczką
z szarego papieru, a w niej cukierki,
orzechy… Byłam wtedy bardzo szczęśliwa. Na wigilii była zupa rybna, kasza
gryczana, sos grzybowy. Tak jest do
teraz. Potrawy są te same. Spotykamy
się licznie. Najmłodszy członek rodziny
(o ile potrafi już czytać) odczytuje fragment Biblii. Na stole jest karp, śledź
i makowiec zawijany w cieście. Moja
mama jak pamiętam piekła ciasteczka
i ta tradycja nadal jest podtrzymywana. Ciasteczka piekę wspólnie z wnukami już od początku adwentu. Ducha
Świąt dodaje choinka – zawsze żywe
drzewko.

Pani Pelagia Pietruszka:
Podczas wigilii zawsze spotyka się
cała rodzina. Tak było już za czasów
mojej młodości i tak jest do teraz.
Pamiętam że zawsze na naszym stole była zupa grzybowa, kapusta z
grochem i obowiązkowo ryba. Cały
dzień czekaliśmy na wieczerzę, na
te smakołyki. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Czasy się zmieniły, ale
ja do tej pory przygotowuję kapustę
z grochem. Wnuki lubią śledzia. Na
stole jest również zupa owocowa i
pierogi. Jak byłam małą dziewczynką z
utęsknieniem wyczekiwałam Świętego Mikołaja i prezentów. Teraz wnuki
też czekają na Świętego Mikołaja i on
zawsze przychodzi.

Pani Maria Kałużna:
Pamiętam moją mamę, która ubierała choinkę. W tamtych czasach,
a było to wiele lat temu, choinka
była przywieszona do sufitu. Często
przychodziły moje koleżanki i razem
z mamą śpiewaliśmy kolędy ogrzewając się przy piecu. Do kościoła
mieliśmy 8km. Czasami chodziliśmy
na nogach, zimy były srogie. Czasami
tata zaprzęgał konia i jechaliśmy na saniach. Do stołu wigilijnego tata przynosił snopek siana. Na kolacji zawsze
była kasza jaglana, barszcz czerwony,
ziemniaki ze śledziem. Teraz nadal
spotyka się w miarę możliwości cała
rodzina. Mam 3 córki, uczę je tego,
czego sama nauczyłam się od mojej
mamy. Wspólnie robimy pierogi, jagły, kapustę z grochem. Jest również
miejsce dla sosu grzybowego i ryba
– karp. Wnuki wyczekują prezentów,
jest bardzo wesoło i rodzinnie.
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W październiku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie uznawany za święto nauczycieli. 14 października
to od lat okazja do życzeń dla pedagogów, a zarazem pretekst do podsumowania działalności gminnych placówek oświaty.

Pamiętali o nauczycielach
Według danych przekazanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców w roku szkolnym 2016/2017
wychowaniem przedszkolnym w Gminie
Szczerców objęto 126 dzieci. W naszych
czterech szkołach podstawowych liczba
uczniów sięga 612. Działalność oświatową
prowadzi też publiczne gimnazjum. Tutaj na
zajęcia uczęszczają 224 osoby. Jedna placówka realizuje edukację ponadgimnazjalną
– 373 uczniów kształci się w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zespole Szkół
Zawodowych tworzących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Jak co roku, z okazji święta nauczycieli organizowane były apele w szkołach. 14 października to bowiem czas na docenienie
zasług zarówno grona pedagogicznego, jak
i pozostałych osób pracujących w oświacie.
- Jako wójt Gminy Szczerców staram się ułatwić realizację waszych zadań. Moim priorytetem zawsze będzie dążenie do stworzenia jak najlepszych warunków zarówno dla
uczniów, jak i szerokiej, opiekującej się nimi
kadry pedagogicznej. Zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych jak i na każdym następnym szczeblu edukacji środowisko szkolne może liczyć na wsparcie władz
samorządowych. Może liczyć na mnie. Bo
edukację w tej Gminie traktujemy bardzo
poważnie. – mówił podczas tegorocznych
uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wójt Krzysztof Kamieniak.
Słowa te kierował do 197 nauczycieli pracujących w naszych placówkach oświatowych.
Są wśród nich zarówno stażyści, jak i nauczyciele z dużym już dorobkiem zawodowym.
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.
Obchodzimy go od 27 kwietnia 1972 r.
Przypomnijmy - dzień ten ma upamiętniać
powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji
Narodowej, czyli pierwszej władzy oświatowej w Polsce jak i w Europie, o charakterze
współczesnego ministerstwa oświaty.

8

29 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Szczerców.
Podczas posiedzenia radni podjęli Uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy Szczerców na 2016 r.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016 - 2020.
- udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczerców na realizację zadania „Remont studzienki kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 w obrębie skrzyżowania ul. Częstochowskiej, Praga i Kącik
w miejscowości Szczerców”.
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
- określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Szczerców.
- określenia stawek podatku od środków transportowych.
- w sprawie odwołania oraz powołania nowego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
- uchwalenia Statutu Gminy Szczerców.
- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.
- powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 25. Już 15 stycznia 2017 roku znów będziemy mogli wesprzeć Fundację i wnieść swój wkład do zakupu sprzętu medycznego dla placówek w całym kraju. Tym razem dla ratowania życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Gmina Szczerców gra z Wielką Orkiestrą!
Pediatria już po raz kolejny będzie tematem Finału. Do tej pory na rzecz
pediatrii ogólnej grano w czasie 11, 12
i 24. Finału. Ale nie tylko, bo wsparcie
konieczne jest także dla osób w podeszłym wieku.
- Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zapomina również
o seniorach. To właśnie dzięki zakupom w ramach ostatnich 4 Finałów
stan polskiej geriatrii znacznie się poprawił, jednak wciąż jest jeszcze dużo
do zrobienia - mówi Lilia Dziwisz, jeden
z ekspertów Fundacji WOŚP.
Do wspólnej akcji w tym roku przyłą-

wołany został także sztab, gdzie pod
kierownictwem szefa sztabu pracować
nad przygotowaniem zbiórki będą trzy
osoby. Pieniądze jak zwykle będą zbierane na terenie Gminy naszej i sąsiednich (mamy wolontariuszy z Kaszewic,
Woli Wiązowej i Rząśni - z nich wolontariusze przyjadą do nas z puszkami, żeby się rozliczyć).
Więcej informacji już niebawem
znaleźć będzie można na plakatach.
Zapraszamy do wspólnej zbiórki!
cza się Gmina Szczerców. Mamy już
zgłoszonych 60 wolontariuszy! Po-
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11 listopada 1918 roku w Compiegne zawarto rozejm, który przypieczętował klęskę Niemiec w I Wojnie Światowej. Dla
Polaków był to dzień wyjątkowy – Polska po 123 latach zaborów odzyskała upragnioną niepodległość. Na pamiątkę tego
wydarzenia 11 listopada ustanowiono świętem państwowym.

Święto Niepodległości w Gminie Szczerców

Uroczystości patriotyczne w Gminie
Szczerców rozpoczęła msza święta
w intencji Ojczyzny. W miejscach pamięci narodowej - pod pomnikiem
Żołnierzy Września 1939 – obrońców Szczercowa i Ojczyzny, na Placu
Świętego Floriana oraz pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny
mieszkańców Szczercowa, jak co roku
złożono pamiątkowe wiązanki kwiatów. W szczercowskich obchodach
Święta Niepodległości uczestniczyły
liczne poczty sztandarowe oraz jednostki OSP Szczerców i OSP Borowa.
Obecni byli harcerze, Koło Wędkarskie, szczercowskie szkoły, delegacje
kombatantów oraz organizacji pozarządowych. Program artystyczny
przedstawili uczniowie zespołu szkół
ponadgimnazjalnych ze Szczercowa,
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Szczerców. Wartę pełnili członkowie grupy rekonstrukcyjnej
z Bełchatowa w oryginalnym umundurowaniu i z replikami broni z czasów
II wojny światowej oraz harcerze.
- 11 Listopada to symbol naszej miłości do Ojczyzny, to pamiątka walki o wolność, to także symbol wiary
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w zwycięstwo. – mówił Wójt Krzysztof
Kamieniak, który podziękował wszystkim za liczne przybycie.
Dwie godziny później w kościele pod
wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Chabielicach odbyła się msza
święta. Tym razem program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły podstawowej z Chabielic. Po mszy zapalono znicze pod Mogiłą Powstańca.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Gminy, nie zabrakło dru-

hów z OSP z Osin i Chabielic. Obecni
byli uczniowie szkoły podstawowej
z Chabielic i Osin oraz członkowie
organizacji społecznych. Liczne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem
miejscowej ludności, poległej w obronie Ojczyzny.
W miejscu pamięci narodowej w okolicach Lubca uroczystość rozpoczęła
się o godzinie 14:00. Delegacja składająca się z Wójta Krzysztofa Kamieniaka, Przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Szcześniaka, jednostki OSP
Magdalenów oraz uczniów szkoły podstawowej w Lubcu złożyła kwiaty przy
mogile Polaków bestialsko rozstrzelanych przez oddziały Gestapo. Następnie uczestnicy uroczystości udali
się w okolice Magdalenowa, gdzie złożono wieńce przy obelisku obrońców
pododcinka Lubiec-Magdalenów oraz
przy tablicy pamiątkowej Antoniego
Stefaniaka „Sępa” – żołnierza Armii
Krajowej.
Ostatnim miejscem, w jakie udały się delegacje władz Gminy i OSP
Magdalenów był cmentarz wojenny
w Szubienicach. Przy mogiłach z czasów I i II Wojny Światowej zapalono
znicze, honorując w ten sposób poległych żołnierzy.

23 października w Szczercowie odbyła się akcja pod hasłem „Zdrowa i Aktywna Niedziela - Pomoc dla Kacperka”. W ramach imprezy promowano zdrowy styl życia, a także zbierano fundusze na wsparcie leczenia 4-letniego Kacperka, mieszkańca Gminy Szczerców, chorego na dystrofię mięśniową.

Pomagali Kacperkowi
Podczas akcji, która nie odbyłaby się
gdyby nie zaangażowanie personelu
szczercowskiej przychodni, mieszkańcy Gminy mogli skorzystać z bezpłatnych porad szeregu specjalistów, m.in.
kardiologa, ortopedy, diabetologa czy
nefrologa. Wykonywano również badania USG i echo serca. W przychodni
OL-Med w Szczercowie pacjenci mogli wykonać bezpłatne badania - echo
serca oraz USG naczyń żylnych kończyn dolnych. W Domu Kultury Strażaka można było sprawdzić poziomu
cholesterolu, grubość tkanki tłuszczowej, zmierzyć ciśnienie czy zbadać
wzrok. Wszystkim chcącym zadbać
o dobrą formę i sylwetkę porad udzielał trener personalny Artur Kamieniak,
a troszczącym się o dobry wygląd
i samopoczucie - kosmetyczki i fryzjerki z terenu Gminy. Swoje stoiska
mieli również: Rada Rodziców przy SP
w Szczercowie, sołectwo Podklucze
i Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie. Jedną z atrakcji imprezy była
degustacja zdrowych i ekologicznych
wyrobów mleczarskich Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej
w Szczercowie. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Szczercowie pokazali elementy umundurowania i wyposażenia policyjnego, specjalnie z myślą
o rodzicach nastolatków przygotowali
walizkę umożliwiającą zapoznanie się
z niedozwolonymi substancjami. Na
stanowisku OSP Szczerców można
było dowiedzieć się natomiast jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach.
Podczas akcji „Zdrowa i Aktywna Niedziela - Pomoc dla Kacperka” odbyły
się pokazy ćwiczeń ogólnousprawniających dla dorosłych, zumbali oraz
tańca w wykonaniu uczestników zajęć
ruchowych i artystycznych odbywających się na terenie naszej Gminy.
Na zlokalizowanym nieopodal placu
targowym można było oglądać mo-

tocykle członków Klubu Motocyklowego Husaria Wieluń, pokaz ratownictwa drogowego OSP Szczerców
oraz spróbować swoich sił w jeździe
w alkogoglach na torze przeszkód
przygotowanym przez Szkołę jazdy
Jana Marciniaka i Piotra Pęciaka. Akcję
zakończyło profilaktyczne przedstawienie dla dzieci.
Podczas imprezy środki na wsparcie
leczenia Kacperka zbierało kilkunastu wolontariuszy ze Szczepu 18-tych
Drużyn Harcerskich w Szczercowie.
Zebrano kwotę 7996,28 zł oraz 150
koron czeskich i 2,80 euro. Środki te
pomogą zastosować podczas leczenia
Kacpra nowatorską metodę - Przeszczep Komórek Macierzystych. Koszt
takiej terapii to ponad 120 tys. złotych.
Szczercowską zdrową niedzielę poprzedził Charytatywny Turniej Piłki
Nożnej Oldbojów. Wzięły w nim udział
drużyny reprezentujące Szczerców
i Zelów. W trakcie turnieju zbierano
pieniądze na rzecz leczenia Kacpra,
a po jego zakończeniu odbyła się licytacja piłki, z której udało się uzyskać
kwotę 710 zł.

cowniczej Spółdzielni Mleczarskiej
w Szczercowie, Przychodni Ol-Med
w Szczercowie, Alchemia Urody&
Drogeria Kosmetyczna Agnieszka
Piotrowska, Magnolia - Solarium i Salon Kosmetyczny Magda Gryś , Salon
Fryzjerski „Oliwia” Aleksandra Pacholczyk, Salon fryzjerski Marzena Małecka, Salon fryzjerski Violetta Frąckiewicz, Artur Kamieniak - Athletic
Lifestyle Motivation, Zakład Optyczny
Paweł Strzelczyk, Rada Rodziców przy
SP w Szczercowie, Rada Rodziców
przy Przedszkolu Samorządowym,
nauczycielom i pracownikom Przedszkola w Szczercowie, Państwu B. i. Z.
Fijałkowskim, Kwiaciarnia Huberoza
Szczerców, OSP Szczerców, kierownikowi posterunku Policji w Szczercowie
p. Damianowi Kucnerowi, Szkole Jazdy Jan Marciniak, Piotr Pęciak, Sylwii
Łuźniak, Annie Panasiuk i Mateuszowi
Szałańskiemu oraz wszystkim uczestniczącym w pokazach oraz oczywiście
harcerzom z „osiemnastki”.

Podziękowanie
Wraz z Kacperkiem chcemy serdecznie
podziękować mieszkańcom Szczercowa
i okolic oraz wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy z wielkim sercem i zaangażowaniem przyłączyli się do walki o
zdrowie naszego synka. Dzięki uzyskanej
od Was pomocy Kacperek ma szansę na
normalne, pełne radości życie.
Rodzice

Za wsparcie akcji serdecznie
dziękujemy:

Wszystkim lekarzom, personelowi
oraz kierownictwu szczercowskiej
przychodni, Klubowi Motocyklowemu Husaria Wieluń, Rolniczo Pra-
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W Szkole Podstawowej w Chabielicach powstała ekopracownia „Magiczny
świat”. Utworzono ją dzięki zaangażowaniu miejscowych nauczycieli przyrody.
Stworzyli oni projekt, który pozwolił na pozyskanie ponad 31 tysięcy złotych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Brakujące 5,5 tysiąca zabezpieczono w uchwale Rady Gminy.

Pod koniec listopada mieszkańcy Gminy Szczerców mieli okazję wziąć udział
w o warsztatach dietetycznych i kulinarnych. Odbyły się one w ramach
„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; podprogram
2016”.

„Magiczny świat” w Szkole Podstawowej w Chabielicach
Dietetycznie
i kulinarnie –
warsztaty o zdrowym żywieniu

Wkład własny i uzyskane środki finansowe pozwoliły na zakup ponad 200
pomocy dydaktycznych, elementów
wyposażenia pracowni i roślin ozdobnych. Obiekt pozwoli na praktyczne
ćwiczenia podczas lekcji przyrody,
a zgromadzone wyposażenie umożliwi uczniom przeprowadzenie szeregu doświadczeń, dotyczących m.in.:
biodegradacji, energii odnawialnej,
obserwacji mikroskopowych, światła
białego, badania obwodu elektrycznego czy sprawdzania materiałów pod
kątem przewodnictwa.
Uroczyste otwarcie „Magicznego
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świata” odbyło się 22 listopada; zaproszeni goście i uczniowie obejrzeli
specjalny program artystyczny pt. „Jak
rozweselić Ziemię?”, opowiadający
o zagrożeniach ekologicznych i sposobach ich przeciwdziałania.
- Osobiście przekonaliśmy się, ile radości czerpią dzieci z kreatywnych
metod nauczania i z poznawania przyrody – mówił obserwując pokazowe
zajęcia Wójt Krzysztof Kamieniak.
Dzięki zaangażowaniu uczniów w projekt, szkoła wzbogaciła się o miejsce,
w którym przeprowadzonych zostanie wiele ciekawych zajęć z przyrody,
rozwijających zagadnienia z edukacji
ekologicznej; w którym odkrywać będzie można intrygujący świat przyrody
i ekologii; miejsce badań, doświadczeń, poszukiwań i dociekań. Dodatkowo wiele z pozyskanych pomocy posłuży do badań i obserwacji
(pogody, gleby, wody, powietrza)
w terenie, co zapowiada wiele ciekawych wypraw badawczych w najbliższej okolicy.

W spotkaniu, które prowadziły doświadczone dietetyczki, a zarazem
przedstawicielki Banku Żywności z Łodzi, Katarzyna Siuda i Maria Sobieszek,
wzięli udział uczestnicy Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa”
i organizatorzy akcji, czyli stowarzyszenie „Na Skrzydłach Marzeń”. Podczas
warsztatów mieszkanki Gminy Szczerców mogły poznać tajniki zdrowego
i efektywnego przyrządzania pysznych
potraw, między innymi wspaniałych
past kanapkowych. Przy wspólnej degustacji toczyły się rozmowy na temat
nadwagi, gubienia zbędnych kilogramów, jak wytrwać w postanowieniu
dietetycznym oraz wiele innych, związanych ze zdrowym trybem życia.

25 listopada w całej Polsce najmłodsi obchodzili „Dzień Pluszowego Misia”. Nie inaczej było w szczercowskim przedszkolu - dzieci przyniosły
w tym dniu swoje ukochane pluszaki,
miały też okazję posłuchać opowieści
o swoich ulubionych bohaterach.

„Poczytaj mi o misiu”
w szczercowskim
przedszkolu

Patriotyczna nuta - pod takim hasłem 12 listopada w Domu Kultury „Strażaka” w Szczercowie odbył się IX Wieczór Muzyczny. Podczas tegorocznej edycji
tej niezwykle popularnej imprezy muzycznej szczercowska publiczność miała
okazję wysłuchać najpiękniejszych polskich pieśni i piosenek patriotycznych.
Interpretacji utworów podjął się Chór Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia
z Łodzi i Orkiestra Dęta OSP Szczerców.

IX Wieczór Muzyczny - Patriotyczna nuta

Ponieważ przedszkole od dawna angażuje się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, na zaproszenie dzieci
i opiekunów odpowiedziała Pani Anna
Kamieniak. Pani Ania przeczytała maluchom opowiadanie „W gabinecie
Sowy – przygody Kubusia Puchatka”.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały bajki o Kubusiu i jego
perypetiach w gabinecie lekarskim.
W imieniu dzieci i swoim, bardzo dziękujemy za przyłączenie się do akcji.
Anna Smolarek
Listopadowe
Wieczory
Muzyczne od wielu lat cieszą się uznaniem
szczercowskiej publiczności, która
rokrocznie wypełnia do ostatniego
miejsca salę w Domu Kultury „Strażaka”. Podczas tegorocznego Wieczoru
Muzycznego nie było inaczej! Wśród
gości koncertu nie zabrakło również
przedstawicieli szczercowskiego samorządu, obecni byli Wójt Krzysztof
Kamieniak wraz z małżonką oraz radni gminni, a także duchowni - księża
Zenon Miksa i Konrad Wojna oraz ks.
Grzegorz Jędraszek.
„Marsz, marsz Polonia”, „Piękna nasza
Polska cała”, „Bogurodzica” to tylko
niektóre z pieśni o tematyce patriotycznej, które można było wysłuchać
w wykonaniu łódzkiego chóru Harmonia pod kierownictwem dr Jerzego
Rachubińskiego. Występ tego niezwykle utytułowanego zespołu, laureata
wielu konkursów i festiwali chóralnych, koncertującego w całej Europie,
został u nas niezwykle gorąco przyjęty. Specjalny repertuar przygotowany
z myślą o wieczorze zaprezentowała
również szczercowska orkiestra, któ-

ra przypomniała tradycyjne polskie
marsze oraz piosenki żołnierskie, min.
„Serce w plecaku” czy „Hej, hej, ułani”.
Tym razem orkiestra zaprezentowała
nie tylko utwory instrumentalne, ale
i koncertowała z towarzyszeniem wokalistów Weroniki Domańskiej i Marcina Pawlikowskiego oraz chóru Harmonia.
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12 defilad, 30 km przemarszu, 14 210 km jazdy autobusem, 8 dni spędzonych w autobusie i 29 dni poza domem – tak w
liczbach wygląda rok przygody z muzyką szczercowskiej orkiestry. Jest co wspominać, jest się też czym pochwalić.

W muzycznym kalejdoskopie – czyli podsumowanie
sezonu Orkiestry Szczerców
Rozgrzewka - lokalnie
Sezon 2016 Orkiestra rozpoczęła
przemarszem w stolicy województwa.
Maszerując i grając w „Wielkiej Szarży”
wzdłuż ulicy Piotrkowskiej podczas
24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy wspomóc
zbiórkę funduszy na zakup sprzętu
medycznego dla pediatrii.
Niedługo po tym wydarzeniu – 17.
stycznia zagraliśmy na corocznym
strażackim „Balu Opłatkowym”. Tradycyjnie muzycznie kończąc Okres
Narodzenia Pańskiego, po raz ostatni
obdarowaliśmy słuchaczy utworami
świątecznymi, kolędami i pastorałkami.
W pierwszy niedzielny, marcowy wieczór Orkiestra OSP Szczerców miała
zaszczyt zagrać koncert specjalnie dla
Pań. W hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego, podczas obchodów Dnia
Kobiet organizowanych przez władze
Gminy specjalnie dla mieszkanek z okazji ich święta, składaliśmy nie tylko muzyczne życzenia.
Kolejną okazją do świętowania był występ orkiestry na Rezurekcji w szczer-

cowskim kościele. Po uroczystych obchodach z okazji święta Wielkiej Nocy
w strażackim gronie składaliśmy sobie
świąteczne życzenia.
Oprócz imprez sezonowych szczercowska Orkiestra bierze udział
w wielu innych ceremoniach – również rodzinnych - takich jak urodziny,
śluby, pogrzeby. Uroczystości kościelne, jakie uświetniliśmy w 2016 roku to
także komunia, bierzmowanie, odpust
parafialny jak również obchody Świę-

ta Niepodległości czy też sierpniowe
Święto Wojska Polskiego. To także
okazja do obchodów 50-lecia szczercowskich małżeństw.
Ważnym występem podczas krajowych zmagań był występ w czasie
kwietniowego VI. Maratonu biegaczy w Łodzi. Orkiestranci dopingowali z całych sił uczestników
na każdym kilometrze zmagań.
Poza powyższymi zaszczytem były dla
nas występy na szczercowskiej Wyspie podczas czerwcowych obchodów
„Nocy Świętojańskiej” (gdzie otrzymaliśmy niezwykle ważną Nagrodę
Wójta Gminy Szczerców w dziedzinie
działalności artystycznej), jak również
w sierpniu podczas gminnych „Dożynek”.

3… 2… 1.. Start
Jak co roku majowe natężenie
i charakter występów Orkiestry
sprawia, że miesiąc ten uważamy za prawdziwy początek sezonu.
Występy rozpoczynamy już uroczystymi obchodami Święta Trzeciego Maja
połączonymi z obchodami Święta naszego Patrona – św. Floriana (4maj -
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poznać kulturę państw występujących
oprócz nas na wielkiej festiwalowej
scenie. Po występach konkursowych
muzycznie uprzyjemnialiśmy czas lokalnej publiczności. Wyniki konkursu
poznamy pod koniec roku.

Święto Strażaka).
Kolejną lokalną uroczystością był
Capstrzyk – kiedy to Orkiestra miała
okazję prezentować się podczas przemarszu ulicami Szczercowa grając nieprzerwanie marszowe nuty.
Nie możemy zapomnieć o niezwykle ważnej nagrodzie, jaką obdarzyła nas wierna Publiczność
w maju tego roku. Uzyskaliśmy
wtedy miano „Najpopularniejszej
Orkiestry województwa łódzkiego”.
To dla nas ogromne wyróżnienie serdecznie dziękujemy za uznanie.
Czerwiec był nie mniej obfity w występy dla szczercowskiej orkiestry.
Wtedy to zawitaliśmy do Rybnika, by
tam spróbować swoich sił prezentując program podczas 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych „Złota lira”, gdzie mieliśmy
zaszczyt reprezentować Polskę wśród
orkiestr między innymi z Włoch, Litwy, Czech, Turcji, Rumunii, Grecji.
W trakcie tego samego wyjazdu
uczestniczyliśmy w paradzie ulicami

Rybnika – budząc mieszkańców pochodem na lokalny festyn.
W niedzielę 19. czerwca braliśmy
udział w XXIV. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle. Tuż przed południem
rozpoczęliśmy przemarsz Aleją Gwiazd

Dla Orkiestry Szczerców Sierpień to
przede wszystkim udział w festiwalu
w jednym z najstarszych i najbardziej
egzotycznych miast Węgier – Pecs.
Jako jedyna orkiestra z Polski dumnie
reprezentowaliśmy nasz kraj pośród
odmiennych kultur.
Poza granicami ostatni raz reprezentowaliśmy nasz kraj na festiwalu
w Limburgii – Belgia. Gdzie znów mogliśmy pokazać polską kulturę pośród
międzynarodowego charakteru występów.
Ostatni występ koncertowy to ten
w listopadzie, podczas IX. Wieczoru Muzycznego. Temat tegorocznego Wieczoru „Patriotyczna nuta..”
podkreśla jedynie wszystko to, co
staraliśmy się przekazać światu podczas bogatej trasy koncertowej. Pamiętamy bowiem, co na sztandarach.
-Bóg. Honor. Ojczyzna.
Trasa koncertowa Orkiestry Szczerców 2016

Sportu w samym centrum miasta, skąd
rozpoczęliśmy występ kończący się
na scenie wiślańskiego amfiteatru.
Przesłuchania trwały kilka miesięcy
a my z niecierpliwością czekaliśmy na
wyniki, by (jak się okazało) móc świętować wysokie 11. miejsce w skali kraju(!).
W samym środku lipca zostaliśmy zaproszeni na obchody największego
Święta Narodowego Francji do tamtejszych miast takich jak: Presles, Puteaux, Grand Quevilly (Paryż). Świętowanie Dnia Bastylii było dla nas
ogromnym przeżyciem.
Koniec miesiąca przeniósł nas nad
Morze Czarne, gdzie mogliśmy podzielić się polską kulturą podczas 10. edycji Festiwalu „Balkan Folk Fest” w Bułgarii. Podczas pobytu mieliśmy okazję

Dziękując za udaną kadencję pragniemy podkreślić, że znajdujemy się cały
czas w samym środku muzycznego
crescendo1, które to – dzięki Wam będzie rozciągać się na kolejne sezony.
Karolina Kałużna
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Działają na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, prowadzą szeroko rozumianą działalność charytatywną. W swoich
statutach mają też inicjatywy na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu czy wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy. W mijającym roku Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Szczerców realizowały szereg projektów – wśród nich znalazły się też takie, które uzyskały wymierne wsparcie finansowe lub
materialne od gminnego samorządu.

Gmina Szczerców wspomaga stowarzyszenia
Organizacje i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Szczerców stanowią bardzo ważny element naszego życia kulturalnego i społecznego. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz
mieszkańców.
Wykaz stowarzyszeń które otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy Szczerców w ramach otwartego konkursu ofert:
1. LUKS na zadanie pn.: „Orientacja sportowa” – dotacja w wysokości 8.000,00
2. LUKS „Czarni” Szczerców na zadanie pn.: „Siatkówka – na zdrowie!” – dotacja w wysokości 45.000,00
3. GLKS Szczerców na zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja w wysokości 18.000,00
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” na zadanie pn.: „Harcerska turystyka piesza” – dotacja w wysokości 5.000,00
5. LKS „Astoria” Szczerców na zadanie pn.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki nożnej alternatywą spędzania czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 r.” – dotacja w wysokości 220.000,00
6. LKS „Astoria” Szczerców na zadanie pn.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne ze strzelectwa sportowego spędzania czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 r.” – dotacja w wysokości 30.000,00
Stowarzyszenia, które otrzymały środki finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z
budżetu Gminy:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” na organizację obozu dla harcerzy– 25.000,00
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” na organizację turnusu rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych – 25.000,00
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” na realizację programu profilaktycznego 2.000,00
Stowarzyszenia korzystające nieodpłatnie z budynków będących własnością Gminy Szczerców:
1. Świetlica w Stanisławowie Pierwszym – Stowarzyszenie „Nasze sołectwo”
2. Piwnica budynku Urzędu Gminy: Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 29 w Szczercowie; Gminny Ludowy Klub
Sportowy „GLKS Szczerców”; Stowarzyszenie „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”; Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób
Pełnoletnich Gminy Szczerców; ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP Zespół w Szczercowie
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” - z pomieszczenia poddasza w budynku GOPS
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – z jednego pomieszczenia w budynku
GOPS
5. Stowarzyszenie „Na Skrzydłach marzeń” korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia piwnicy w budynku GOPS - wykorzystywane jest ono głównie na potrzeby dystrybucji artykułów spożywczych, pozyskiwanych z łódzkiego Banku Żywności.
Przypomnijmy, na mocy podpisanej umowy szczercowskie stowarzyszenie zaopatruje w produkty żywnościowe mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Jeżeli stowarzyszenia zainteresowane są korzystaniem ze świetlic wiejskich, mogą z nich nieodpłatnie korzystać po wcześniejszym ustaleniu z administratorami obiektów.
Ponadto kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy, na podstawie umów zawartych z gminą
lub na podstawie odrębnej uchwały są zwolnione z opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych na niektórych
gminnych obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66 i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chabielicach Kol. 5.
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Pyszne jedzenie, oryginalne wyroby rękodzielnicze i wspaniała rodzinna atmosfera- to wszystko czekało na mieszkańców
gminy Szczerców podczas Jarmarku Świątecznego, który odbył się w sobotę 10 grudnia w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Chabielicach.

Na Jarmarku w Chabielicach
Główną atrakcją imprezy było rozstrzygniecie konkursu kulinarnego
„Smaki Świąt”. Tegoroczna, szósta już
edycja zabawy, przebiegała pod hasłem „Ciasta, ciasteczka i inne świąteczne słodkości”. Do rywalizacji na
świąteczne dania stanęło sześć zespołów reprezentujących: stowarzyszenia
z gminy Szczerców- Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich, Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia
Życzliwości” i „Pozytywnie Zakręcone”,
a także sołectwo Brzezie oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Jastrzębic (gm.
Rusiec) i Stowarzyszenie „Rozwojowa
Wieś” z Chorzenic (gm. Sulmierzyce).
Stoły na stoiskach przygotowanych
przez grupy startujące w konkursie
uginały się od tradycyjnego polskiego jadła, a temat przewodni zabawy
potraktowany został z dużą inwencją.
W Chabielicach skosztować można
było zatem nie tylko tradycyjnych
pierników i pierniczków, muffin, keksów, rozmaitych ciast i ciasteczek,
ale i pierogów, kaczki ze słodkim farszem, śledzi „na słodko”, gołąbków z
kaszą gryczaną, miodów, kompotów,
domowych nalewek… Jak co roku

jurorom nie było łatwo dokonać wyboru, bo wszystkie przygotowane
na konkurs potrawy były nie tylko
przepyszne, ale i przepięknie wyeksponowane. Każde ze stoisk kusiło
nie tylko wyśmienitym jedzeniem,
ale i świątecznymi oryginalnymi dekoracjami. Ostatecznie jury konkursowe w składzie: Anna Kamieniak,

Dorota Słowińska, Katarzyna Kucharska, ks. Stanisław Haładaj oraz Zbigniew Szcześniak, doceniając umiejętności kulinarne wszystkich grup
biorących udział w zabawie, przyznało
sześć równorzędnych nagród. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak, podziękował wszystkim organizacjom
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i grupom biorącym udział w jarmarku
oraz wręczył upominki za udział w VI
edycji konkursu „Smaki Świąt”.
Chabielickiemu Jarmarkowi towarzyszyły atrakcje artystyczne. Wystąpiła
Orkiestra Dęta OSP w Chabielicach
oraz „Kapela spod Dębu” z Mzurek.
Podczas imprezy odbył się także kiermasz wyrobów rękodzielniczych, można było zakupić oryginalne, ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne, biżuterię, stroiki, kartki, świece zapachowe.
Swoje prace prezentowali, m. in. Koło
Sprawnych Rąk przy PG w Szczercowie, Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości” oraz „Pozytywne Zakręcone”.
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Od połowy października grupa wychowanków Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie uczestniczy w zajęciach
terapii jazdy konnej w stadninie koni „ Eldorado”. Ten uroczy zakątek mieści się w miejscowości Kolonia Szczercowska.
Można tam skorzystać z zajęć, których celem jest usprawnianie ruchowe, sensoryczne, psychiczne jak i społeczne osób
potrzebujących takiej pomocy.

Terapia? Najlepiej na koniu!

Zajęcia ze zwierzętami pozytywnie
wpływają na wzrost koncentracji, samokontroli i dają możliwość lepszego
zrozumienia własnych możliwości.
Odbywają się raz w tygodniu; trzygodzinne sesje są prowadzone przez
właściciela stadniny, Ryszarda Kotylę.
Grupą ze szczercowskiego Gimnazjum
opiekuje się Bogusława Koperek - psycholog szkolny i tym samym pomysłodawca terapii oraz Marta Dragon, pe-

dagog wspierający.
Zajęcia odbywają się zarówno na powietrzu, jak i wewnątrz stajni, pod dachem. Młodzież uczy się doskonalić
umiejętności jazdy konno, ale ma też
możliwość aktywnego uczestnictwa
w pielęgnowaniu koni, co pozwala im
na lepsze oswojenie się ze zwierzęciem.
Podczas zajęć uczniowie mogą dodatkowo obcować z przyrodą, rozwiązują

quizy, pracują z przygotowanymi przez
nauczyciela kartami pracy.
Zajęcia terapii konnej cieszą się dużym
zainteresowaniem, uczniowie chętnie
w nich uczestniczą, zdobywając wiele
nowych umiejętności. Przebywanie ze
zwierzęciem pobudza wszystkie zmysły i wywołuje uśmiech na ich twarzach.
Opracowała: Marta Dragon
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Szczercowskie zuchy i harcerki na podium festiwalu OPAL w Radomsku
Podczas odbywającego się w dniach
8-10 grudnia XXXI Ogólnopolskiego
Festiwalu Artystycznego OPAL w Radomsku nasze szczercowskie zuchy
i harcerki odniosły ogromny sukces.
W konkursie piosenki 18-te Gromady
Zuchowe „Bardzo Duże Małe Grizli”
wyśpiewały III miejsce w kategorii zespołów zuchowych. Natomiast
w kategorii harcerzy i harcerzy starszych zespół „Osiemnastka” złożony z harcerek młodszych i harcerek
starszych ze Szczepu 18-tych Drużyn
Harcerskich zajął również III miejsce.
Wielogodzinne próby przyniosły znakomity efekt. Szczercowskie zuchy
i harcerki przygotowywały się pod kierunkiem instruktora GOK w Szczercowie – Michała Brzozowskiego, który
jest współautorem już niejednego ich
sukcesu. Zespół zuchowy wraz z solistkami: Kamilą Brzozowską, Mają Skiberowską, Zosią Sztuk i Hanią Boczek
zaśpiewał piosenki pt. „Stary Jacht”
i „Baw się z nami”. Podczas występów
nasi młodzi artyści byli przebrani za piratów i marynarzy. Zuchy własnoręcznie - z pomocą swoich rodziców- przygotowały naprawdę przepiękne stroje.
Natomiast harcerki wraz z solistkami
zespołu: Martyną Kałużną i Natalią
Goszcz zaśpiewały piosenki pt. „Polana” i „Tawerna”. Brzmienie zarówno zespołu zuchowego jaki i zespołu
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harcerek zostało wzbogacone dzięki
udziałowi instrumentalistów: Wiktorii
Wolskiej – saksofon, Łukasza Gosławskiego – trąbka, Natalii Brandt – gitara klasyczna, Jerzego Stolarza – gitara
klasyczna, Mikołaja Brzozowskiego
– puzon, Michała Brzozowskiego– gitara basowa. Należy przypomnieć, że
to nie pierwszy sukces szczercowskich
zespołów zuchowych i harcerskich

na festiwalu OPAL. W minionych latach już niejednokrotnie stawały one
na podium zajmując czołowe miejsca
z pierwszym włącznie. Było i jest to
możliwe dzięki doskonałej współpracy Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Szczercowie.
Jakub Papuga

Rada Gminy Szczerców na sesji w dniu 29 listopada 2016 r. uchwaliła stawki i zwolnienia
w podatku od nieruchomości na rok 2017

Od podatku od nieruchomości zwolnione będą:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności służącej do celów ochrony
przeciwpożarowej;
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w rozumieniu
ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z2012r. poz. 406
z późn .zm.).
Rada Gminy Szczerców podjęła również uchwałę dotyczącą podatku od środków transportu:
Stawki rocznych podatków od środków transportu nie uległy zmianie i zostały utrzymane na poziomie z 2016 r.
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Grali w kometkę o puchar wójta

Blisko 40 uczestników rywalizowało o Puchar Wójta Gminy Szczerców
w V Otwartym Turnieju Badmintona.
Zawody odbyły się w kategorii szkoła
podstawowa, gimnazjum i open. Zmagania rozpoczęły dzieci w wieku szkoły podstawowej. Spośród dziewczynek najlepszą okazała się Alicja Rózik,
II miejsce zajęła Amelia Przybył, a III
Hania Boczek. Z chłopców najwyższy
stopień podium wywalczył Dominik
Raszewski, II miejsce zajął Franciszek
Graczyk, a III Krzysztof Raszewski.
W kategorii gimnazjum zwyciężyła
Natalia Kałużna, pokonując w finale
Natalię Graczyk. III miejsce przypadło
Elizie Karasińskiej. Spośród chłopców
pewnie wygrał Artur Olejniczak wyprzedzając w klasyfikacji Franciszka
Graczyka (II) i Arka Ciechalskiego (III).
W kategorii open wzięło udział 19
mężczyzn i 4 kobiety. Mężczyźni rywalizowali systemem brazylijskim do
dwóch przegranych spotkań. Po raz
czwarty w historii tych zawodów zwyciężył Marek Rózik, który w finale pokonał Sebastiana Niewiadomskiego
2:0. W spotkaniu o III miejsce Maciej
Wiśniewski okazał się lepszy od Artura
Olejniczaka, z którym wygrał również
2:0. Spośród pań zwyciężyła Marta
Niewiadomska pokonując w finale Natalię Brandt 2:0, III miejsce zajęła Natalia Graczyk.
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Dodatkową atrakcją podczas rozgrywek były gry i zabawy sprawnościowe
z akcentem badmintona dla najmłodszych dzieci do lat 5. Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak wręczył pamiątkowe puchary i nagrody. Dodatkowo
pierwszych trzech zawodników i zawodniczek poszczególnych kategorii
otrzymało pamiątkowe koszulki ufundowane przez firmę WIREX i wręczone przez jej przedstawiciela Tomasza
Ciurę.
Organizatorem zawodów była Gmina
Szczerców oraz Gminny Ludowy Klub
Sportowy „GLKS” Szczerców.

Szachiści zostali
nagrodzeni

W niedzielę 11 grudnia 30-stu uczestników już po raz szósty rywalizowało
o Puchar Wójta Gminy Szczerców
w turnieju szachowym. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo 15 minut na zawodnika. W kategorii open zwyciężył
Rafał Brodacki z Sieradza, który wygrał
6 spotkań. II miejsce z dorobkiem
5,5 pkt. zajął Marek Zychowski ze Sparty Lubliniec, a najniższy stopień podium
zajął Andrzej Woźniak z Wieruszowa.
W kategorii Gmina Szczerców zwyciężył Sylwester Olejniczak zdobywając
4 pkt. , II miejsce zajął Jarosław Piotrowski także z dorobkiem 4 pkt.,
a III przypadło Zygmuntowi Wojciechowskiemu, który również zgromadził
4 pkt. (o kolejności tej trójki decydował wskaźnik systemu Buchholza).
Nasi najlepsi zawodnicy zajęli miejsca
od 11 do 13 w kategorii open. Wyróżniono również młodzież startującą
w turnieju. W kategorii do lat 15 statuetkę za najlepszy wynik otrzymał Bartek
Jarzębski z Gorzkowic, a statuetka dla
najlepszej zawodniczki powędrowała
do Karoliny Kurzyńskiej ze szczercowskiego gimnazjum. Upominki otrzymali
też uczestnicy, którzy byli w wieku poniżej 10 lat. Najmłodszy z nich to Czarek Gala z Gorzkowic, który ma 6 lat
i jak twierdzi od 3 lat gra w szachy…
Puchary i nagrody rzeczowe wręczał
Wójt Gminy Szczerców - Krzysztof Kamieniak oraz członek Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Sportu - Krzysztof Drzazga.

SAM-BUD CUP 2016
W dniu 19 listopada odbył się turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2005 (+ 2003 dziewczynki) SAM-BUD CUP 2016 organizowany przez LKS Astoria Szczerców. Wzięło w nim udział 14 zespołów. Rozgrywki odbywały się
w dwóch grupach po 7 drużyn.
Wyniki Astorii w grupie A:
Astoria Szczerców – Astoria Szczerców II 1:0
Astoria Szczerców II – UKS Piotrcovia 0:3
Astoria Szczerców – Orzeł Piątkowisko 4:0
Astoria Szczerców II – Orzeł Piątkowisko 2:0
MGKS SKALNIK Sulejów – Astoria Szczerców 0:2
MGKS SKALNIK Sulejów – Astoria Szczerców II 0:1
Astoria Szczerców – AKS SMS Łódź 0:0
Astoria Szczerców II – AKS SMS Łódź 1:0
GKK Bełchatów – Astoria Szczerców 0:1
GKK Bełchatów – Astoria Szczerców II 1:1
UKS Piotrcovia – Astoria Szczerców 0:1

Tabela
1. Astoria Szczerców 16 pkt. 9-0
2. UKS Piotrcovia 13 pkt. 16-3
3. AKS SMS Łódź 11 pkt. 15-2
4. Astoria Szczerców II 10 pkt. 5-5
5. GKK Bełchatów 5 pkt. 5-8
6. MGKS SKALNIK Sulejów 4 pkt. 5-9
7. Orzeł Piątkowisko 0 pkt. 0-27

Wyniki Astorii w grupie B:
Astoria Szczerców III – ARPIT Koluszki 2:0
Włókniarz Moszczenica – Astoria Szczerców III 2:0
Astoria Szczerców III – MKS 2000 Tuszyn 2:1
Astoria Szczerców III – MKS 2000 Tuszyn II 2:0
ESBANK RAP Radomsko – Astoria Szczerców III 2:0
MULKS Łask – Astoria Szczerców III 4:0

Tabela
1. MKS 2000 Tuszyn 12 pkt. 7-5
2. ARPIT Koluszki 10 pkt. 13-5
3. MULKS Łask 10 pkt. 9-8
4. ESBANK RAP Radomsko 10 pkt. 8-4
5. Włókniarz Moszczenica 9 pkt. 10-9
6. Astoria Szczerców III 9 pkt. 6-9
7. MKS 2000 Tuszyn II 1 pkt. 0-13

ćwierćfinały:
AKS SMS Łódź – ARPIT Koluszki 2:0
Astoria Szczerców – ESBANK RAP Radomsko 1:2
Astoria Szczerców II – MKS 2000 Tuszyn 0:2
UKS Piotrcovia – MULKS Łask 1:0
półinały:
AKS SMS Łódź – ESBANK RAP Radomsko 5:0
MKS 2000 Tuszyn – UKS Piotrcovia 1:0
o miejsce 13 Orzeł Piątkowisko – MKS 2000 Tuszyn II
0:0 karne 3:2
o miejsce 11 MGKS SKALNIK Sulejów – Astoria Szczerców III 1:0
o miejsce 9 GKK Bełchatów – Włókniarz Moszczenica
1:2
o miejsce 7 ARPIT Koluszki – MULKS Łask 3:0
o miejsce 5 Astoria Szczerców – Astoria Szczerców II
2:1
o miejsce 3 ESBANK RAP Radomsko – UKS Piotrcovia
0:1
o miejsce 1 AKS SMS Łódź – MKS 2000 Tuszyn 1:0

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Leon Madej (AKS SMS Łódź), najlepszym bramkarzem
została
Natalia
Labryszewska
(Astoria Szczerców), najlepszą zawodniczką Angelika
Gruszczyńska (Astoria Szczerców), a tytuł króla strzelców przypadł Oskarowi Kacperskiemu (ARPIT Koluszki).
Organizator zawodów dziękuje sponsorowi – p. Iwonie
Frąckiewicz właścicielce firmy Sam-Bud ze Szczercowa
za finansowe wsparcie turnieju.
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HLPN „CHAMPIONS LEAGUE”
13 listopada rozpoczęła się V edycja
Halowej Ligi Piłki Nożnej „Champions
League”. Bierze w niej udział rekordowa liczba 19-stu zespołów głównie z
terenu powiatu bełchatowskiego, ale
nie tylko. Od tego roku rozgrywki są
podzielone na I i II ligę, co spowodowało zwiększenie poziomu rozgrywa-

nych spotkań. Mecze odbywają się w
weekendy w szczercowskich halach
sportowych oraz w Chabielicach.
Szczegółowy terminarz spotkań oraz
wszelkie aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej gminy
Szczerców. Rozgrywki zakończą się 25
lutego 2017 roku. Po sześciu rozegra-

nych kolejkach na czele pierwszoligowej tabeli znajduje się główny faworyt
ligi, trzykrotny jej zwycięzca - zespół
Pędzących kombinerek.
W II lidze z kompletem sześciu zwycięstw prowadzi zespół Radosz z Kiełczygłowa.

Tabela I ligi

Klasyfikacja najlepszych strzelców I ligi:
1. Piotrowski Piotr (Pędzące kombinerki) – 12 goli
2. Banasiak Kacper (Drewex Żar) – 11 goli
3. Muszyński Hubert (Niebezpiecznie Utalentowani) – 10 goli

Tabela II ligi

Klasyfikacja najlepszych strzelców II ligi:
1. Boras Mateusz (Grube Lolo) – 17 goli
2. Bożek Tomasz (Radosz) – 12goli
- Peczka Rafał (FC Lubiec) – 12 goli
- Siciarz Gracjan (Pędzące kombinerki II) – 12 goli
Informacja-wynajem powierzchni reklamowej

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Szczerców Nr XX/208/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych
dopuszcza się możliwość wynajmowania powierzchni reklamowej. Miesięczny koszt za 1m2 powierzchni został ustalony na 10 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie sportu Urzędu Gminy w Szczercowie.

