Dożynki 2017 – piękna
tradycja, dobra zabawa
Gmina Szczerców zaprasza do wspólnego świętowania

19-20 sierpnia

17 czerwca weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.
Głównym celem nowelizacji jest uporządkowanie kwestii wycinki drzew, którą
zliberalizowała poprzednia nowelizacja ustawy. Co się zmieniło?

Wycinka drzew po nowemu – uwaga na zmianę
przepisów
Na mocy poprzednio zmienionych
przepisów właściciele działek mogli
ze swojego terenu wyciąć każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli
nie było to związane z działalnością
gospodarczą. Obecnie drzewa wciąż
można wycinać, ale osoby fizyczne są
zobowiązane zgłosić zamiar wycinki
Gminie.
- Jeśli tego nie zrobią, wówczas zapłacą karę – ostrzega adwokat Karolina
Pawlikowska i dodaje - Wprowadzono
także obowiązek dokonania przez urzędników Gminy wcześniejszych oględzin
przeznaczonych do usunięcia drzew.
Co istotne, jeśli w okresie pięciu lat od
dokonania oględzin, właściciel terenu
na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność
gospodarczą, będzie musiał zapłacić
za wycięte wcześniej drzewa.
KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO
● osoby fizyczne mają obowiązek
zgłaszania zamiaru usunięcia drzew,
których obwody pni na wysokości 5cm
przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb,
klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot.
pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

przeprowadzenia oględzin drzew
w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Oględziny polegają na ustaleniu gatunku drzew oraz ich obwodu
na wysokości 5cm. Następnie sporządzany jest protokół, którego zapis
utraci moc po upływie 6 miesięcy od
dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym
terminie konieczne będzie ponowne
dokonanie zgłoszenia). Samorząd ma
14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.
● Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę, a budowa ta będzie mieć
związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości na której rosły
usunięte drzewa będące przedmiotem
procedury zgłoszenia, wówczas na
właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty
za usunięcie drzew

SP ZOZ
w Szczercowie
informuje
Od 1 lipca 2017 r. codziennie dla pacjentów przewlekle chorych jest możliwość wypisywania recept w ramach
kontynuacji leczenia (bez konieczności
wizyt lekarskich).
Pacjent jest zobowiązany do przyniesienia przez siebie lub osoby
upoważnione do rejestracji SP ZOZ
w Szczercowie opakowań po lekach
lub dokładnie wyszczególnionych na
kartce leków (z podaniem nazwy, dawki leku oraz ilości opakowań).
Wydawanie przepisanych recept odbywa się w dniu następnym po godzinie 14:00.
Od 1 września 2017 r. szczepienia odbywać się będą w środę w godz. 11:00
– 14:00 oraz w czwartki w godz. 15:00
– 17:00.
Zgłoszenia na wizyty domowe lekarza
POZ przyjmowane są do godz. 11:00.

● Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem
oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować
będzie naliczeniem administracyjnej
kary pieniężnej.

● Organ przyjmujący zgłoszenie, czyli urząd gminy, zobligowany jest do
INFORMATOR SZCZERCOWSKI
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Nadchodzące wydarzenia
w Gminie Szczerców
15.08.2017 r. - uroczyste obchody
Święta Wojska Polskiego
19-20.08.2017r. – Dni Gminy
Szczerców i Dożynki Gminne
04.09.2017r. – Rozpoczęcie roku
szkolnego
08.09.2017r. – Jubileusz 650-lecia
Parafii Narodzenia NMP
w Szczercowie
28.10.2017r. – VI Turniej Badmintona

Wakacje nie spowodowały, że Gmina Szczerców skupia się wyłącznie na wypoczynku. Wręcz przeciwnie - trwają intensywne prace drogowe, urzędnicy „dopinają” kwestie formalne związane z planowanymi inwestycjami, Rada Gminy
pracuje z nową Przewodniczącą, a mieszkańcy przygotowują się do tegorocznych Dożynek – mówi w rozmowie z Informatorem Wójt Krzysztof Kamieniak.

Sezon ogórkowy? Nie w Gminie Szczerców!
Redakcja: Letnie miesiące zwykle
przynoszą spowolnienie inwestycji,
to czas przeznaczony głównie na wypoczynek, pracownicy wielu firm czy
instytucji planują wtedy urlopy. Jak to
wygląda w Gminie Szczerców?

bót drogowych, wspomnę jeszcze
o drodze na Załużu, drodze Żabczanka – Podżar, gdzie położono już asfalt,
a teraz trwają prace porządkowe, wymienimy tam jeszcze przepust.
Red.: Jaki jest koszt tej inwestycji?

Krzysztof Kamieniak: Nie odstajemy
od reszty kraju, w naszej Gminie też
potrzebujemy relaksu, wytchnienia od
żmudnej pracy. I w sezonie letnim dajemy mieszkańcom do tego kilka okazji. Za nami Noc Świętojańska, podczas której nie brakowało okazji do
wspólnej zabawy. Teraz z kolei przygotowujemy się do gminnych Dożynek.
Red.: To już drugi raz, kiedy Gmina
Szczerców obchodzić będzie Święto
Plonów.
K.K.: Dokładnie, bardzo się cieszę, że
mieszkańcy zaakceptowali powrót do
tej tradycji. Zadowolony jestem też z
tego powodu, że coraz więcej lokalnych firm chce uczestniczyć w organizacji uroczystości, wspierając nas
finansowo. Mam nawet wrażenie, że
to powoli staje się modne – włączyć
się, pomóc, coś podpowiedzieć. Niezależnie od wysokości zadeklarowanej
kwoty czy zakresu wsparcia to bardzo
budujące i dobrze świadczące o naszym lokalnym patriotyzmie. Zapraszam na Dożynki wszystkich mieszkańców, wierzę że pogoda nie spłata
nam figla i będziemy w świetnych nastrojach dziękować rolnikom za ich
trud. Szczegółowy plan uroczystości
i wszystkie informacje o przygotowanych atrakcjach znaleźć można na plakatach.
Red.: Żeby jednak ktoś mógł się relaksować w przyzwoitych warunkach,
ktoś musi pracować i zadbać na przykład o dobry dojazd do poszczególnych sołectw. Widzieliśmy sporo ekip

K.K.: To dokładnie czterysta tysięcy.
Z kolei na drodze w Szczercowie od ul.
Kącik w kierunku starego młyna wykonano nawierzchnię z kostki, a w momencie kiedy czytelnicy otrzymają ten
numer Informatora, prace porządkowe
już się zakończą. Tu Gmina zapłaci za
całość robót 145 tysięcy złotych.
drogowych…
K.K.: Naprawiamy zniszczone odcinki
dróg, w tej chwili prace prowadzone są
na drodze Firlej – Zbyszek, gdzie wykonane zostanie korytowanie i tłuczniowanie, koszt to ponad pięćset tysięcy złotych. Prawie czterysta tysięcy
kosztuje nas naprawa drogi w Dubiu
– tam też wykonaliśmy korytowanie,
zasypywanie piaskiem i tłuczniowanie.
Red.: Co się stało z drogą w tej miejscowości?
K.K.: Na odcinku około stu metrów
wytyczony geodezyjnie pas drogi
przebiega częściowo w gruntach ornych, stąd konieczne było wzmocnienie konstrukcji. I chcę tu dodać, że
robimy to solidnie, na każdym odcinku
stosując w zależności od potrzeb od
15 do 50 centymetrów podbudowy
i zwykle pięciocentymetrową warstwę
asfaltu.
Red.: Te drogi posłużą mieszkańcom
na długie lata!
K.K.: Taki jest cel moich działań jako
Wójta tej Gminy. A kończąc listę ro-

Red.: To działania aktualne, ale warto
chyba wspomnieć też o planach inwestycji drogowych na najbliższy czas.
K.K.: Aktualnie w starostwie złożone
mamy dokumenty dotyczące remontów dróg w miejscowościach Szczerców, a konkretnie ulice Piaskowa i Źródlana, Zagadki, Kozłówki, Podklucze,
Leśniaki i Tatar. Wszędzie tam zrywana będzie nawierzchnia i w zależności
od stopnia zużycia prowadzone będą
odpowiednie remonty i wylewana nalewka asfaltowa. Przetarg ogłosimy na
przełomie sierpnia i września, a roboty
potrwają do końca listopada.
Red.: Od dwóch lat zabiega Wójt
o remont drogi przez Chabielice. Jaki
jest obecny stan przygotowań do tej
inwestycji?
K.K.: 11 sierpnia otrzymamy pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie tej drogi. Przypomnę tylko,
że zachowujemy tam standard drogi
wojewódzkiej; będzie odpowiednio
gruba nawierzchnia, będą chodniki
z lewej i prawej strony, będzie też odwodnienie. W tym właśnie celu musieliśmy uzyskać zezwolenie na wykona-
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nie odprowadzenia wód opadowych,
i jak już wspomniałem otrzymamy
je 11 sierpnia. Następnym krokiem
jest złożenie do wojewody zgłoszenia o wykonawstwie tej drogi. 900
metrów, koszt ponad dwa miliony. Do
późnej jesieni wykonamy część robót
niewrażliwych na niskie temperatury,
a sama docelowa nawierzchnia będzie
położona na początku 2018 roku.

by szerokość drogi wraz z chodnikiem
wynosiła około 7 metrów. My braliśmy
pod uwagę pas o szerokości 6,5 metra
– ta wielkość nie wymagała bowiem
konieczności dokupienia wąskiego
kawałka ziemi od kilku przynajmniej
właścicieli i ingerencji w ich działki. Prowadzimy teraz negocjacje, by
uznano tę mniejszą wartość za wystarczającą. Chodzi nie tylko o pieniądze,
ale przede wszystkim o czas. I z takimi
kłopotami trzeba sobie umieć radzić,
bo sam pomysł na inwestycję nie zawsze wystarczy. Potrzeba jeszcze wiedzy, sposobu, by wcielić go w życie.
Red.: Wiemy, że sporym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do
budowy Przydomowych Oczyszczalni
Ścieków. Jak to wygląda w liczbach?

Red.: To dobra wiadomość nie tylko
dla mieszkańców Chabielic, chcielibyśmy takie otrzymywać częściej. Czyli jednak da się coś zrobić, jeśli chęci
są ku temu?
K.K.: Po prostu trzeba mieć pomysł
i wiedzę jak go zrealizować. Trzeba też
umiejętnie wykorzystywać swoje doświadczenia. Ja w samorządzie funkcjonuję kilkanaście lat, byłem radnym
powiatowym, byłem też sekretarzem
Gminy. Znam procedury, wiem jak je
stosować, więc o efekty jestem spokojny, czasem to trwa dłużej, ale to
nic dziwnego, jeśli „zgrać” trzeba kilka samorządów i innych podmiotów,
a tak przecież było w tym wypadku.
I jako kolejny przykład podam inną
inwestycję drogową - na ulicy Częstochowskiej, gdzie chcemy zbudować
bezpieczny chodnik. Niespodziewanie pojawił się problem, który opóźnia
nam prace i wymaga szybkiej interwencji.
Red.: Jaki to problem?
K.K.: Zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi zażyczył sobie,
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K.K.: 14 sierpnia podpisana będzie
umowa na wykonanie tej inwestycji.
Wykonamy 39 takich instalacji dla
mieszkańców naszej Gminy, a wartość
tego zadania po przetargu to 425 tysięcy złotych. Pochodzą one z budżetu
Gminy i mają za zadanie polepszyć warunki życiowe naszych mieszkańców.
Wspomnę przy okazji, że na przyszły
rok zabezpieczę w budżecie pieniądze
na zakup maszyny, która zagospodaruje nam powstające w przydomowych
oczyszczalniach osady. Teraz niestety
powstałe osady mieszkańcy utylizują na własną rękę i jest to uciążliwe.
Odpowiednia prasa załatwi nam tą
sprawę, jej koszt to około 500 tysięcy
i chciałbym, aby Gmina w przyszłym
roku miała ją już u siebie.
Red.: Dziwne, że wcześniej nie pomyślano o tym rozwiązaniu...
K.K.: Takich przykładów znalazłbym
więcej, ale poprzestanę na tym jednym. Tak jak mówiłem, w przyszłorocznym budżecie pieniądze na zakup
prasy będą, w tym roku nie ma już na
to po prostu czasu.
Red.: Skoro jesteśmy przy pieniądzach
– wiemy, że zwiększono pulę na poprawę jakości powietrza w naszej
Gminie.
K.K.: Dokładnie tak, z początkowego

miliona wzrosła ona o trzysta tysięcy,
a to z uwagi na duże zainteresowanie
mieszkańców. W bieżącym roku z dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem
odnawialnych źródeł energii skorzystały już 162 gospodarstwa domowe.
Red.: Nic dziwnego, że Gmina postanowiła zwiększyć przyznaną początkowo kwotę. Co kupują mieszkańcy?
K.K.: Nowe kotły zamontowane zostaną w 75 gospodarstwach, panele fotowoltaiczne w 69, będzie też 13 pomp
ciepła i 5 instalacji solarnych. Generalnie do początku sierpnia złożono aż
198 wniosków, trzynaście z nich wycofano lub przeniesiono na przyszły
rok, a 162 wnioski przekazano już do
realizacji. Cieszy tak duży odzew i już
wiemy, że w przyszłym roku ten program będzie kontynuowany.
Red.: To działanie to przykład dobrej
współpracy Wójta i Rady. A w Radzie
duża zmiana, pracami od maja kieruje
nowa przewodnicząca. Jest lepiej?
K.K.: Demokrację warto uszanować
i wykorzystać do pozytywnych zmian.
Radni ze swojego prawa głosu skorzystali i większością głosów zdecydowali się na taką zmianę. Proszę mnie
dobrze zrozumieć - to nie jest błaha
sprawa, jeśli w połowie kadencji Rada
decyduje się na zmianę swojego Przewodniczącego, nie bagatelizowałbym
tej sytuacji. Podobne wypadki w naszym kraju nie zdarzają się często.
Nie mam żadnej wątpliwości, że nie
była to decyzja podjęta bez namysłu
i solidnych podstaw. Głęboko też wierzę, znając dotychczasowe dokonania
w samorządzie Radnej Barbary Szczepanik, że zmiana ta przyniesie nam
wszystkim pozytywne efekty. Gmina
Szczerców to nasz wspólny dom, Rada
nie musi być jednomyślna z Wójtem,
ale jeśli chodzi o dobro mieszkańców,
to powinna mówić jednym głosem. Teraz będzie o to łatwiej.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.

30 maja, podczas XXXI sesji, Rada Gminy Szczerców bezwzględną większością głosów odwołała z funkcji Przewodniczącego Zbigniewa Szcześniaka. W kolejnym głosowaniu, decydującym o wyborze nowego szefa Rady, zaufaniem
obdarzono Barbarę Szczepanik. Przy 10 głosach za na 14 oddanych, Rada wybrała ją na nową Przewodniczącą.

Zbigniew Szcześniak odwołany, teraz to Barbara
Szczepanik kieruje Radą Gminy Szczerców
Dla Barbary Szczepanik to już trzecia
kadencja w Radzie Gminy i kolejna
okazja, by zasiąść w fotelu Przewodniczącego. Funkcje tę sprawowała przecież w latach 2006-2010, jeszcze za
wójta Strzelczyka. Później odnotować
musiała czteroletnią przerwę w działalności samorządowej, spowodowaną
przegraną o … 7 głosów w wyborach
na stanowisko Wójta Gminy.
- Zaryzykowałam i… nie udało się. Może
nie wszyscy mieszkańcy chcieli, by Gminą
Szczerców zarządzała kobieta? – wspomina Barbara Szczepanik – Nie myślałam wtedy, żeby jakoś zaasekurować się
i wystartować jednocześnie w wyborach
do Rady Gminy. To byłoby zupełnie naturalnym działaniem, przecież byłam
Radną przez osiem lat i na swoim terenie
byłam oceniana dobrze. Ale uznałam, że
to nieuczciwe i postawiłam wszystko na
jedną kartę.
Po czterech latach Barbara Szczepanik wróciła do Rady Gminy Szczerców,
gdzie do maja kierowała gminną Komisją Oświaty. Decyzja Radnych o odwołaniu Zbigniewa Szcześniaka jej nie
zaskoczyła.
- Atmosfera pracy w Radzie stawała się
nie do zniesienia. – opowiada – Sama
głosowałam za odwołaniem Przewodniczącego, był to wyraz mojej niezgody na
zaproponowany przez niego styl pracy,
narzucony podział na „swoich” i „tych
od wójta”, zbywanie moich pytań. Zupełnie jakby chodziło tu o jakieś prywatne
interesy, a nie kwestie istotne dla życia
wszystkich mieszkańców Gminy Szczerców.
Nowa Przewodnicząca polityką interesowała się od dawna. Kilkanaście
lat temu złożono jej propozycję, by
wystartowała do Rady Powiatu. Nie

skorzystała z niej, powołała do życia własny komitet i wzięła sprawy
w swoje ręce. Wtedy jeszcze się nie udało, ale solidnie odrobiła pracę domową
i w kolejnych wyborach przyszedł sukces - została Radną naszej Gminy.
- Byłam Radną niezależną, ale wtedy atmosfera była inna. Współpracowaliśmy.
Tego mi brakuje teraz. – z troską opowiada nowa Przewodnicząca – Radni
od byłego Wójta nie rozmawiają merytorycznie z pozostałymi. To trzeba było
ukrócić, bo nie jest ważne z kim się startowało, liczy się to, co możemy osiągnąć
wspólnym działaniem. Przewodniczący
Szcześniak nie wykonywał żadnych gestów koncyliacyjnych, nie dążył do porozumienia.
Negatywne przykłady zachowania odwołanego Przewodniczącego można
by mnożyć; w Urzędzie dużo mówiło
się o przetrzymywaniu korespondencji kierowanej do Rady, pewnej nieregularności w sprawowaniu dyżurów,
czy jego bezzasadnym wystąpieniu
w Chabielicach, gdzie dyskutowano
na temat likwidacji placówek oświatowych. Szcześniak występował wtedy
oficjalnie, posługując się dokumentami Rady, choć na spotkaniu pojawił

się jako mieszkaniec. Przypomnijmy
- głosy pracowników oświaty były jednoznaczne – likwidacja kilku placówek
i powołanie w ich miejsce jednej, dużej, to dobre rozwiązanie. Mało tego,
Gmina musiała poprosić o zaopiniowanie ewentualnych zmian w konkretnym momencie – zmian tych nie
musiała wprowadzać, ale kalendarz
wymuszał na niej wystąpienie o opinię
w konkretnym terminie. Stąd uchwała intencyjna Rady Gminy Szczerców
– podkreślmy, uchwała intencyjna,
a nie zaaprobowany plan likwidacji
placówek oświatowych. A tak właśnie
na zebraniu w Chabielicach sprawę
przedstawił Przewodniczący Szcześniak: Radni z Wójtem chcą zlikwidować szkoły!
- Nie wyjaśnił o co chodzi! Wystąpił
jako Przewodniczący i stworzył atmosferę, która wprowadziła niepokój wśród
mieszkańców. Że nie będzie tu już szkoły!
Dlaczego tak postąpił? – pyta Barbara
Szczepanik.
Ale czarę goryczy przelała dopiero
sytuacja, jaka miała miejsce podczas
kwietniowej sesji. Spowodowała drastyczny spadek zaufania do Przewodniczącego. Przypomnijmy, przy głosowaniu nad Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Radny Szcześniak zagłosował tak, by Plan nie został przyjęty. To nic złego, miał do tego prawo.
Problem jednak polega na tym, że
z oddaniem głosu – zdaniem większości Radnych – wyczekał do momentu,
kiedy poznał już liczbę głosujących za
przyjęciem, jak i odrzuceniem stosownej Uchwały. I – ich zdaniem – oddał
swój głos po czasie. Na nagraniu wideo z feralnej, kwietniowej sesji, widać
i słychać, jak wiceprzewodniczący podaje liczbę głosów na „tak” (7) oraz na
„nie” (6). Były Przewodniczący podno-
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si dopiero wtedy rękę i słyszymy jego
słowa: „No to jeszcze ja”. Taka decyzja
powodowała, że nowy Plan nie mógł
wejść w życie.
- Zachował się kunktatorsko! – nie
ma wątpliwości Barbara Szczepanik
– I nie miał odwagi przyznać się do
tego. Każdy ma prawo się pomylić, zagapić, zamyślić. Przeszlibyśmy nad tym
do porządku dziennego, ale jeśli wokół
tego zdarzenia organizuje się polityczną
szopkę, to traktuję to jako przekroczenie
granic.
Podobnego zdania była duża grupa Radnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie podczas majowej sesji.
Szcześniak stracił funkcję. Czy teraz
będzie lepiej? Na pewno inaczej, co
zapowiada nowa Przewodnicząca.
- W swojej karierze samorządowej współ-

pracowałam z dwoma Wójtami, widzę
zmiany jakie zachodzą w Gminie i jestem
dumna, że mogę być ich uczestnikiem. –
mówi Barbara Szczepanik – Deklaruję,
że swoją funkcję będę sprawowała mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców. Mieszkańców nie tylko Szczercowa, ale i wszystkich sołectw, każdej
miejscowości.
Na „dzień dobry” nowa Przewodnicząca wyznaczyła dwa dni w tygodniu na
spotkania z interesantami. Jej gabinet
jest otwarty dla każdego, bo – jak podkreśla – to mieszkańcy wynajęli ją do
reprezentowania ich interesów. I nie
chce ich w tym zadaniu zawieść.
- Nie zawsze będę Radną – podkreśla –
Ale zawsze będę tu mieszkać, spotykać
się z ludźmi. Dlatego w mojej pracy dla
naszej społeczności stawiam na uczciwość i bezinteresowność.

A współpraca z Wójtem Kamieniakiem?

To już nasza tradycja - w piątek 23 czerwca obchodzimy "Noc Świętojańską". Festyn z tej okazji odbył się na szczercowskiej Wyspie. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Gminy.

- Z uwagą przyglądam się temu, co dzieje
się w naszej Gminie już od kilkunastu lat.
Ludzie mi ufają, jestem radną już trzecią
kadencję. I widzę, że tak jak ja staram
się być Przewodniczącą całej Rady, tak
Krzysztof Kamieniak jest Wójtem całej
Gminy, bez dzielenia na lepszych i gorszych. To dla mnie bardzo ważne.

Jak co roku – Noc Świętojańska pełna atrakcji

Prywatnie Barbara Szczepanik wspomaga męża w prowadzeniu działalności gospodarczej. Energii mogłoby jej
pozazdrościć wiele osób. Jest dumna
z kierunku, w jakim rozwija się Gmina
Szczerców, podkreśla wyjątkowość,
jaką jest na przykład posiadanie szkoły
średniej (w Polsce są tylko trzy Gminy
wiejskie, prowadzące takie placówki).

Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak przyznał uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jednorazowe stypendia za wyniki w nauce, osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017. Zasada była sprawiedliwa - im
wyższa średnia ocen na świadectwie, tym wyższa nagroda pieniężna!

Wójt nagrodził najlepszych uczniów w Gminie
Ogółem do Referatu Oświaty Urzędu
Gminy w Szczercowie wpłynęło 186
wniosków, w tym: 167 wniosków o
przyznanie stypendium za osiągnięte
wyniki w nauce, 12 wniosków o przyznanie stypendium łącznie za osiągnięte wyniki w nauce i posiadanie
tytułu finalisty lub laureata konkursu
lub olimpiady przedmiotowej oraz 7
wniosków z tytułu posiadania tytułu finalisty lub laureata konkursu lub
olimpiady przedmiotowej.

Wysokość przyznanego stypendium
była uzależniona od uzyskanej średniej. I tak w szkołach podstawowych
uczniowie, którzy uzyskali średnią
ocen powyżej 5,00 otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości
150,00 zł, z kolei uczniowie, którzy
uzyskali średnią ocen z przedziału
4,75-5,00 otrzymali stypendium w
wysokości 90,00 zł.
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- Wśród wszystkich złożonych wniosków
najwięcej było wniosków uczniów szkół
podstawowych – bo 77 wniosków – wyjaśnia Wójt Krzysztof Kamieniak i wylicza dalej – Z gimnazjum 51 wniosków,
szkoły ponadgimnazjalne – 58 wniosków. Niestety nie wszystkie wnioski
spełniały warunki regulaminu przyznawania stypendium.
Ostatecznie stypendium zostało przyznane 182 uczniom.

Uczniowie gimnazjum ze średnią
powyżej 5,00 otrzymali stypendium
w wysokości 220,00 zł, ze średnią
z przedziału 4,75-5,00 stypendium
w wysokości 150,00 zł, natomiast
wszyscy ci, którzy uzyskali średnią
od 4,51 do 4,74 otrzymali po 90,00
zł stypendium.

- Dodatkowo przyznaliśmy stypendium
dla 10 uczniów, którzy byli laureatami
konkursów organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Łódzki
Szkolny Związek Sportowy na szczeblu
wojewódzkim – dodaje Krzysztof Kamieniak. - Łącznie na stypendia została
w tym roku wypłacona kwota w wysokości 35.600 zł.
Wszystkim uczniom gratulujemy, życzymy udanej drugiej połowy wakacji
oraz wielu sukcesów i jak najlepszych
ocen w roku szkolnym 2017/2018.

Ponad setka dzieci wzięła udział
w konkursie na najpiękniejszy wianek
świętojański. Na dzieci czekało też
szereg atrakcji w kąciku animacyjnym,
m.in. malowanie twarzy, warsztaty
zdobienia magnesów, malowania murali, pokaz baniek mydlanych.
Konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański cieszy się co roku wielkim zainteresowaniem. Chętnie biorą
w nim udział całe rodziny, gdyż stworzenie takiego małego działa sztuki to
praca zespołowa. Wybór tego najpiękniejszego zawsze jest arcytrudnym zadaniem, wszystkie wianki są bowiem
piękne i zasługują na 1 miejsce. Puszczanie wianków to „przebudzenie” naszej słowiańskiej duszy. Tym bardziej
cieszy fakt, że tak dużo dzieci podtrzymuje tą piękną tradycję.
Gwiazdami tegorocznej Nocy Świętojańskiej były popularne zespoły: After
Party i Gesek. Do tańca grał DJ Mario. Publiczność miała również okazję
obejrzeć niezwykle widowiskowy pokaz Teatru Tańca z Ogniem "Mantra"
z Makowa Mazowieckiego. Podczas
festynu odbyła się także uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy

Szczerców w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. W 2017 r. laureatami tego wyjątkowego wyróżnienia zostali: Kamila
Brzozowska, Jakub Opaliński, Natalia Stanisławska, Marika Markowiak,
Zofia Sztuk, Lena Kamecka, Amelia
Ziółkowska, Kacper Stanisławski, Julia
Kucharska, Orkiestra Dęta OSP Magdalenów, Orkiestra Dęta OSP Chabie-

lice oraz Kapela "Chłopaki Szczercowiaki".
Zabawa trwała do późnych godzin
nocnych. Dzięki profesjonalnej firmie
ochroniarskiej nie doszło do żadnych
incydentów, co potwierdza fakt, że
festyny w Szczercowie to gwarancja
dobrej zabawy i bezpieczeństwo dla
każdego.

W szkołach ponadgimnazjalnych
uczniowie ze średnią powyżej 5,00
otrzymali stypendium w wysokości 500,00 zł, uczniowie ze średnią
4,75-5,00 stypendium w wysokości
360,00 zł, z kolei uczniowie ze średnią z przedziału 4,51-4,74 stypendium w wysokości 250,00 zł oraz
uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uzyskali średnią ocen
powyżej 4,00 otrzymali stypendium
w wysokości 250,00 zł.
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W czerwcu dobiegł końca, trwający od września ubiegłego roku, Podprogram 2016. Jego celem było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby takie mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. W Gminie Szczerców realizacją projektu zajmowało się Stowarzyszenie „Na skrzydłach marzeń”.

727 osób z Gminy Szczerców objętych pomocą
Przez dziesięć miesięcy Stowarzyszenie „Na skrzydłach marzeń” objęło
swoim wsparciem aż 336 rodzin –
w sumie 727 osób, najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Szczerców. Wsparcie to polegało w głównej
mierze na dystrybucji żywności.
- Żywność została przekazana przez
Bank Żywności w Łodzi, na mocy porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem, w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020–
tłumaczy Anna Kamieniak, prezes Stowarzyszenia – Pomoc kierowana była
do tych osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić
sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Beneficjenci kwalifikowani byli do
pomocy żywnościowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie. Działania prowadzone
przez Stowarzyszenie swym zakresem
obejmowały przyjmowanie transportów żywności, jej rozładunek i przyjęcie do magazynu, a następnie wyda-
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wanie osobom do tego uprawnionym.
- Łącznie zorganizowano 4 transporty
i przywieziono w sumie 39 ton żywności– wylicza prezes Anna Kamieniak
-Wydawane produkty, a było ich łącznie
szesnaście, to: makaron, ryż, herbatniki,
mleko, ser żółty, groszek z marchewką,

fasola biała, koncentrat pomidorowy,
powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier i olej.
Stowarzyszenie prowadziło również
działania towarzyszące, które polegały na aktywizowaniu osób do udziału
w warsztatach organizowanych przy
współpracy z Bankiem Żywności –
warsztaty żywieniowe, kulinarne, dietetyczne.
Warsztaty dietetyczne i kulinarne odbyły się w listopadzie i czerwcu, i obejmowały następujące zagadnienia:
1) Warsztaty kulinarne pt. "Pasta i basta"
2) Dietetyka ogólna,
3) Dietetyka rozszerzona – żywienie
dzieci, psychodietetyka, zdrowe i tanie
odżywianie
4) Warsztaty dietetyczne pt. „Kuchnia
włoska – Buon appetito”.
Stowarzyszenie „Na skrzydłach marzeń” planuje przystąpić do kolejnej
edycji programu, którego realizacja zaplanowana jest w okresie od września
2017 roku do czerwca 2018 roku.

18 lipca w wieku 92 lat zmarł ostatni kombatant powiatu bełchatowskiego - porucznik Stefan Jasionek, weteran walk
z okresu II Wojny Światowej. W roku 1946 walczył z oddziałami UPA w okolicach Przemyśla.

Ostatnie pożegnanie porucznika Stefana Jasionka
Pogrzeb ś.p. Stefana Jasionka odbył
się w sobotę, 22 lipca o godzinie 12.00
w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła
w Restarzewie. Obecne były delegacje
Związku Inwalidów Wojennych RP Zespół w Szczercowie i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Zmarłego 3-krotną salwą pożegnała
Kompania Reprezentacyjna Garnizonu Łask. W imieniu rodziny zmarłego przybyłym podziękował za udział
w uroczystościach pogrzebowych
ks. Zbigniew Dyks, kapelan Związku
Inwalidów Wojennych.
Porucznik Stefan Jasionek urodził się
na Wsi Szczercowskiej 18 grudnia
1925 roku, gdzie mieszkał do wojny.
Podczas okupacji został przez Niemców wywieziony na roboty przymusowe. Udało mu się uciec i wrócić
w rodzinne strony.
Za ucieczkę
z przymusowych robót groziła mu
kara śmierci. Wiele razy uciekał przed
Niemcami, w czym pomagali mu sąsiedzi. Miał swoją kryjówkę w lesie

wcielony do Wojska Polskiego i skierowany do walk z bandami UPA (1946
rok). Później, już po wojnie, zamieszkał
w okolicach Szczecina. W latach
60-tych wrócił w rodzinne strony,
zamieszkał na Dubiu, aby pomóc
w prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego. Na Dubiu pozostał aż do śmierci. Miał dwoje dzieci – syna, który od
lat mieszka w Niemczech w Hamburgu
i córkę mieszkającą również za granicą
- w Szwecji.
Porucznik Stefan Jasionek został uhonorowany licznymi odznaczeniami.
Otrzymał też legitymację weterana,
tym samym będąc zaliczonym jako
jedyny kombatant w powiecie bełchatowskim do Korpusu Weteranów.
w okolicach Szczercowa. Żył dobrze
z okolicznymi ludźmi, którzy zawsze
ostrzegali o zbliżających się żandarmach - wtedy na kilka dni ukrywał
się w lesie, kiedy było już spokojnie
wracał do domu. Gdy w 1945 r. przyszła na te tereny Armia Polska został

Stefan Jasionek był mężem zaufania
Związku Inwalidów Wojennych RP
Zespół w Szczercowie i członkiem
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Szczercowie.

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Janówka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu lokalnego
pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Janówka”.
Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotacja dla Janówki
Całkowita wartość projektu wynosi 4.900,00
zł, natomiast wysokość udzielonej dotacji to
3.626,00 zł.
Projekt realizowany będzie od 4 lipca 2017r. do
30 października 2017 r.
W ramach projektu dla sołectwa zostaną zakupione ławki oraz będzie zorganizowana impreza
integracyjna pn. „Zakończenie lata”, gdzie elementem integracji będzie ognisko dla mieszkańców. Jednakże wymagane jest duże zaangażowanie samych mieszkańców sołectwa, którzy będą
musieli wykonać szereg prac społecznych.
Realizacja powyższych zadań przyczyni się do
wzrostu aktywności wśród mieszkańców sołectwa.
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Bieżący rok to wyjątkowy czas dla druhów z OSP Osiny. To już 50 lat w służbie mieszkańców Gminy Szczerców i zarazem
50 lat z blisko sześciuset lat historii Osin, najstarszej osady w regionie. Miejscowa OSP była i jest gwarantem szybkiej,
specjalistycznej pomocy we wszelkiego rodzaju zdarzeniach losowych.

50 lat OSP w Osinach

dumy. Następnie zgromadzeni na uroczystości mieszkańcy mogli pobawić
się w rytm muzyki zespołu Casino oraz
wspólnie spędzić tą lipcową niedzielę.

Z okazji okrągłego jubileuszu, strażacy z OSP w Osinach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Szczercowie zorganizowali festyn
dla mieszkańców Osin. Uroczystość
rozpoczęła się przemarszem jednostek
strażackich na plac przed siedzibę OSP
w Osinach, gdzie wszyscy wspólnie
wzięli udział w mszy świętej prowadzonej przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja.
Po mszy świętej i poświęceniu nowo
nabytego dla jednostki OSP Osiny
wozu strażackiego przyszedł czas na
wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków OSP Osiny. Uhonorowani zostali
nie tylko weterani jednostki z Osin, ale
również młodzież, która coraz chętniej
wstępuje w szeregi straży pożarnej.
Pamiątkowymi medalami strażacy podziękowali licznie przybyłym radnym
Gminy Szczerców oraz wszystkim,
którzy przyczyniają się do tego, że jednostka z Osin jest dobrze doposażona
i w pełnej gotowości. Medale wręczali:
wójt Krzysztof Kamieniak i Komendant
Gminny OSP druh Andrzej Jędraszek.

Swój okrągły jubileusz obchodzą w
tym roku również strażacy z Borowej. Jednostka OSP w Borowej ma
już 50 lat! 9 lipca mieliśmy okazję
spotkać się z druhami i mieszkańcami na uroczystej mszy odprawionej przez ks. Zbigniewa Dyks
z okazji półwiecza działalności OSP
Borowa oraz poświęcenia nowego
garażu.

Pół wieku straży
w Borowej
Pogoda była wymarzona, dopisali goście, tłumnie stawili się mieszkańcy.
Zdzisław Śnieg przypomniał historię
OSP Borowa i jej dążenia ku rozwijaniu
placówki. Wójt Krzysztof Kamieniak
podziękował strażakom za ich trud
i zaangażowanie. Radę Gminy reprezentował Wiceprzewodniczący Karol
Kucharski. Po mszy świętej tradycyjnie przyszedł moment na wręczenie
medali i odznaczeń dla strażaków
z OSP Borowa. Wśród odznaczonych
nie zabrakło młodzieży, dla której
w ostatnim czasie przynależność do
jednej z jednostek straży pożarnej
w Gminie Szczerców to powód do
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Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, opartej na wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych
oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny to główne założenia inwestycji w Chabielicach. Instalacja fotowoltaiczna na budynku hydroforni pozwoli też ograniczyć emisję CO2.

Fotowoltaika w Chabielicach
Instalacja fotowoltaiczna została dobrana w taki sposób, aby możliwie jak
największą ilość produkowanej energii
wykorzystać na pokrycie potrzeb własnych.
- Zaprojektowana instalacja pracuje
w trybie „on-grid”, czyli bezpośrednio
z siecią elektroenergetyczną. – objaśnia Marek Kowal, kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Szczercowie Moduły fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną
(prąd DC).
Jak to działa w praktyce? Moduły połączone są w poszczególne łańcuchy
szeregowo i wpięte w odpowiedniej
konfiguracji do inwertera. Inwerter
zmienia prąd stały na prąd przemienny
o charakterystyce zgodnej ze standardem sieci elektrycznej.
- Do użycia dopuszczone są jedynie inwertery posiadające odpowiednie deklaracje zgodności i certyfikaty do pracy
w systemie „on-grid”, spełniające podstawowe wymagania. – mówi Marek
Kowal - W Chabielicach zastosowano

zabezpieczenia przetężeniowe oraz przeciwprzepięciowe, dedykowane specjalnie do instalacji fotowoltaicznych.
Warto dodać, że instalacja na chabielickiej hydroforni nie zawiera elementów umożliwiających magazynowanie
energii (akumulatory), zatem nadwyżka energii wyprodukowana w danym
momencie jest oddawana do sieci

energetycznej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 319.075.62 zł brutto. Inwestycja
została dofinansowana środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 146.541.00 zł.
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Wspaniały prezent w samym środku
wakacji - 10 sierpnia na placu zabaw
w Zespole Szkolno-Przedszkolym
w Szczercowie została oddana nowa,
bezpieczna nawierzchnia z tworzywa
sztucznego.

Pani Anna Stępnik z Dubia skończyła w lipcu 100 lat – z tej okazji szanowną Jubilatkę odwiedził Wójt Krzysztof Kamieniak, Kierownik USC Agnieszka
Szubert, Kierownik GOPS Anna Krawczyńska oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Beata Goszcz i i pracownik GOPS-u Małgorzata Papuga. Wszyscy
goście życzyli pani Annie dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radosnych dni, pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych.

Będzie bezpieczniej
na placu zabaw

Anna Stępnik – nasza stuletnia jubilatka z Dubia

Prace zaplanowano kompleksowo,
tak by objęły rozebranie niektórych
urządzeń placu zabaw, roboty pomiarowe, ręczne wykonanie koryt pod
nawierzchnię bezpieczną i wykonanie
rowków pod krawężniki.
- To nie wszystko – dodaje Wójt Krzysztof Kamieniak – Wykonaliśmy tam też
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
bezpiecznej, wykonaliśmy podbudowę i
warstwę górną z kruszywa naturalnego,
montaż obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej i wreszcie montaż nawierzchni bezpiecznej.
Na koniec pozostał już tylko montaż
wcześniej zdemontowanych urządzeń
placu zabaw, wyrównanie i uporządkowanie terenu.Na uwagę zasługuje
fakt, że nie jest to nawierzchnia wylewkowa, tylko układana z elementów z tworzywa sztucznego. Jeżeli
w przyszłości będzie konieczna wymiana zabawki, będzie można swobodnie zdjąć kilka elementów tej
nawierzchni, zamontować zabawkę
i ułożyć ją od nowa. Koszt wykonanych prac to dokładnie 99 857,55 zł
brutto.
Miejmy nadzieję, że nowe, bezpieczne
podłoże przypadnie do gustu wszystkim małym użytkownikom placu zabaw.

12

Radni Uchwalili
XXXI Sesja Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2017 roku.

Podczas majowej sesji radni podjęli decyzję o odwołaniu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców
Zbigniewa Szcześniaka. W tajnym głosowaniu za odwołaniem Przewodniczącego głosowała bezwzględna większość radnych. W kolejnym głosowaniu radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców – Radną Barbarę Szczepanik.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Szczerców na 2017 rok Radni zwiększyli wydatki inwestycyjne o 20.000 zł. Pieniądze
te mają być przeznaczone na przebudowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie. Udzielona została również dotacja
dla SP ZOZ w Szczercowie w kwocie 107.000 zł, z czego 75.000 zł przeznaczone będzie na zakup kolposkopu i bieżni do
wykonywania EKG wysiłkowego serca, pozostałe 32.000 zł pozwoli dokonać prac remontowych, koniecznych do bezpiecznego funkcjonowania SP ZOZ.
Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, Gmina Szczerców pragnie motywować uzdolnionych uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na jej terenie poprzez przyznawanie stypendiów. Dlatego Rada Gminy Szczerców przyjęła na XXXI
Sesji „Gminny Program Wspierania Edukacji”uzdolnionych uczniów oraz Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców. Przyznana pomoc w ramach Programu będzie jednocześnie nagrodą za sukcesy młodych i zdolnych mieszkańców
naszej gminy i stymulatorem do ich dalszego rozwoju.

XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Pani Anna, pomimo swojego sędziwegowieku,jest w dobrej formie, a humor
dopisuje jej każdego dnia. Chętnie
gotuje i zajmuje się ogródkiem. Czyta
bez okularów, nie ma problemu z nawleczeniem igły, często szyje. Mieszka
sama, ale codziennie odwiedza ją synowa i wnuczka.Serdeczne życzenia
i odwiedziny licznych gości wywołały
radość i wzruszenie Pani Anny, która kilkakrotnie podkreśliła jak bardzo
cieszy się z odwiedzin. Pytana o receptę na długowieczność, mówiła, że
lubi zdrowe wiejskie jedzenie, nigdy
niepaliła papierosów i nie piła alkoholu.Podczas spotkania Pani Annie
towarzyszyła synowa Wandaz córką
i wnukami. Oprócz życzeń Jubilatka
otrzymała wiele prezentów od władz
Gminy oraz bukiet kwiatów. Uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej
atmosferze.
Spotkanie było także okazją do opowieści o dawnych latach. Anna Stępnik
oddała się wspomnieniom:
Urodziłam się w Chrząstawie, w trudnych czasach I Wojny Światowej. Gdy
miałam zaledwie rok, do naszego domu
przyszli rosyjscy żołnierze. Jeden z nich

widząc mnie, powiedział do mojej mamy,
że mnie zabiera ze sobą. Moja mama
płakała, całowała go po rękach i prosiła żeby mnie zostawił. W końcu uległ
namowom mamy i odszedł, a ja miałam
szansę żyć dalej z rodzicami. Tą historię
opowiadała mi moja mama, bardzo mnie
kochała.
Okres II Wojny Światowej to ciągłe ukrywanie. Byliśmy dobrze zorganizowani.
Wiedzieliśmy o nadciągających wojskach
nieprzyjaciela i ukrywaliśmy się w lasach.
To samo tyczyło się nalotów. Zawsze
uciekaliśmy do lasu i tamkoczowaliśmy
czekając, aż sytuacja się uspokoi. Wtedy wracaliśmy do naszych codziennych
obowiązków. Żyliśmy z pracy na roli.
Po wojnie, a miałam już 27 lat, pobraliśmy się z moim narzeczonym. Zeswatał
nas mój sąsiad. Mąż miał wtedy 33 lata,
nie byliśmy najmłodsi, ale wojna nie pozwoliła na cieszenie się sobą. Walczyliśmy o przetrwanie. Kupiliśmy działkę
w miejscowości Dubie, pobudowaliśmy
się i mieszkam tu do dnia dzisiejszego.
Mój mąż zmarł w wieku 92 lat. Mam
dwoje kochanych wnuków. Niestety znajomych z czasów mojej młodości już nie
ma na tym świecie.

Najważniejszym punktem XXXII Sesji Rady Gminy Szczerców było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
Z obecnych czternastu Radnych aż dwunastu zagłosowało za przyjęciem absolutorium dla Wójta i tylko jedna osoba była
przeciwnego zdania, jedna też wstrzymała się od głosu. Tym samym Radni wyrazili pozytywną opinię na temat pracy, jaką
wykonuje włodarz naszej Gminy.
Krzysztof Kamieniak podziękował w krótkim przemówieniu zarówno Radnym, jak i Sołtysom. Zdaniem Wójta, udzielenie
absolutorium to wyraz aprobaty dla wytyczonego przez niego kierunku, w jakim rozwijać się ma Gmina Szczerców.
- Staram się realizować potrzeby mieszkańców, i nadal będę to robić najlepiej jak się da. – mówił Wójt Kamieniak. –
Dziękuję Radzie za zaufanie, a Sołtysom obecnym na niemal każdej sesji w komplecie za pomoc, zaangażowanie i pracę
na rzecz naszej społeczności.
Czerwcowa Sesja wprowadziła zmiany w Planie Wydatków Majątkowych na 2017 rok. Zwiększono o kwotę 160.000 zł
środki na budowę kanalizacji Brzezie-Kozłówki, o 2.300.000 zł na budowę kanalizacji Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi oraz o 200.000 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Podklucze. Dotychczasowa kwota 400.000 zł przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków została zwiększona o 50.000 zł i wynosi aktualnie 450.000 zł.
Radni przeznaczyli 50.000 zł na pomoc rzeczową dla starostwa na opracowanie dokumentacji – koncepcji przebudowy
i rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Magdalenów wraz z infrastrukturą techniczną. Na przebudowę drogi gminnej nr G59 w miejscowości Firlej przeznaczono 30.000 zł, a 100.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr G29 w miejscowości Tatar. Radni postanowili również zwiększyć o 30.000 zł kwotę na budowę drogi wewnętrznej Żabczanka – Podżar
dz. nr 958, 1094, 1209 i o 90.000 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Dubie dz. nr 316.
Szkoła Podstawowa w Lubcu wymaga remontu dachu i modernizacji komina, dlatego na ten cel przeznaczono 30.000 zł,
kolejne 30.000 zł na modernizację systemu ogrzewania lokalu komunalnego w Szkole Podstawowej w Lubcu. Na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczercowie radni już wcześniej
przeznaczyli 90.000 zł, jednak podczas czerwcowej sesji trzeba było na ten cel dołożyć jeszcze 20.000 zł, co też radni
uczynili. Na zakup i montaż klimatyzatora w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie przeznaczono 30.000 zł,
a zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie przy ul. Rzecznej kwotę 60.000 zł. Do planów wydatków bieżących wprowadzono kwotę 75.000 zł na remont szatni i podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczercowie.
Ponieważ Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia
niskiej emisji CO2 cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego zwiększono kwotę na ten cel o 300.000 zł.
Radni wyrazili również swoją chęć współpracy ze społecznością lokalną Gminy Borgo Ticino we Włoszech.
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„Dzieci rodzą się powoli.
Kwiaty też wolno rosną.”
Jan Paweł Krasnodębski - polski prozaik
i poeta

W każdym numerze Informatora
Szczercowskiego prezentujemy portrety maluchów, które przyszły na
świat w ostatnich tygodniach. Tegoroczne wakacje to szczęśliwy czas aż
dla trzynastu rodzin z naszej Gminy
– poznajcie Państwo kolejną wesołą
gromadkę.
A wszystkim rodzicom przypominamy
o nowej edycji rządowego programu
Rodzina 500+. Ubiegłoroczny program
kończy się już we wrześniu – od początku sierpnia można zatem składać
nowe wnioski. Jeśli zdążycie Państwo
dopełnić formalności do końca wakacji, nie będzie przerwy w wypłacie
świadczeń. Jednak osoby, które złożą wnioski w następnych miesiącach,
muszą liczyć się z brakiem ciągłości
w otrzymywaniu świadczenia. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie, ul. 3 Maja 6, pod numerem telefonu (44) 631 40 00.

Wojciech Jerzy Rzepkowski
14.05.2017 / 3290g / 55cm
Maja Wróblewska
27.05.2017 / 3600g / 56cm
Alicja Pietrzyk
13.05.2017 / 3000g / 51cm

Hanna Humięcka
13.06.2017 / 3840g / 51cm

Zofia Kukuła
24.05.2017 / 2820g / 51cm
Lena Otylia Masapust
22.06.2017 / 3240g / 56cm

Wojciech Marciniak
23.05.2017 / 3660g / 56cm
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Adam Pędziwiatr
31.05.2017 / 4350g / 60cm

Amelia Kijańska
26.05.2017 / 3300g / 54cm

Aleksandra Sztuk
19.06.2017 / 3290g / 53cm

Karolina Michalina Samek
16.06.2017 / 3600g / 58 cm

Maja Anna Owczarek
22.06.2017 / 2600g / 53cm

Zofia Janina Kubik
31.05.2017 / 3550g / 55cm
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Aby poczuć dreszcz emocji, jaki towarzyszy dalekim i niebezpiecznym wyprawom, zwykle zasiadamy przed telewizorem, aby obejrzeć jeden z wielu programów podróżniczych. Są jednak wśród naszych sąsiadów ludzie, którzy łącząc
pasję ze stawianiem sobie wyzwań, samemu organizują egzotyczne wyprawy. O swojej podróży aż do Murmańska położonego na północy Rosji, nad Morzem Barentsa opowiedział nam Michał Włodarczyk, właściciel firmy DarczykMoto,
prowadzący swoją działalność na Trakcie Puszczańskim.

Motorem prawie na koniec świata
Redakcja: Zacznijmy od motocykla
- co może nam Pan opowiedzieć o
maszynie, na której odbył Pan całą
podróż?
Michał Włodarczyk: To kategoriaenduro. Oznacza to, że nadaje się do
poruszania na drogach, jak i w lekkim
terenie. Motocykl jest tak skonstruowany, że można na nim z powodzeniem podróżować poza utwardzonymi
drogami. Przednie koło ma większą
średnicę niż tylnie, dzięki temu sprzęt
lepiej prowadzi się w terenie. Stosunkowo duży bak paliwa pozwala na
większe przebiegi między tankowaniami. Ponadto łatwo można do niego
doczepić kufry na bagaże.
Red: Czyli to idealne rozwiązanie dla
podróży jaką Pan planował?
MW: Tak, zdecydowanie. Od początku
wiedzieliśmy jakie drogi nas czekają.
Jechaliśmy leśnymi duktami, polnymi
drogami, droga asfaltowa to rarytas,
ale nie chodziło o to żeby było łatwo. Grzęzawiska, piaski, śnieg, błoto,
woda… atrakcji jak widać nie brakowało. Stąd ten wybór.

Red: Czy zdarzały się usterki? To jednak tysiące kilometrów w trudnych
warunkach.
MW: Tak, awarii nie da się wykluczyć, ale byliśmy na to przygotowani.
W jednym z motorów zużyła się zębatka i napęd, w drugim opona wymagała wymiany. Przez 500 km szukaliśmy
odpowiedniego sklepu, żeby kupić
części zapasowe. W końcu się udało,
wymieniliśmy napęd i oponę, ale niestety odpowiedniej zębatki nie mieli

myślą 2 razy, żeby nie powiedzieć czegoś, czego będą żałować. Ogólnie ludzie są bardzo kulturalni, jednak wolą
trzymać się z daleka od nieznajomych
i obserwować przebieg wydarzeń. To
co jest zauważalne w Rosji to to, że na
każdym kroku widać akcenty wojskowe. Pomniki, cmentarze, porzucony
sprzęt wojskowy, poligony, bazy wojskowe, a sami mieszkańcy zazwyczaj
ubrani są w strój moro.
Red: Ile czasu zajęła cała wyprawa?
MW: Wyjechaliśmy ze Szczercowa 14
czerwca, wróciliśmy 1 lipca, więc ponad 2 tygodnie.

MW: Jechaliśmy w trudnym terenie.
Baki mają swoją pojemność, ale musieliśmy uważać, żeby nie wjechać w
taką drogę, która skończy się za kilkadziesiąt kilometrów, z dala od cywilizacji, gdzie powrót do głównej trasy
byłby utrudniony.

Michał i Czarek na krańcu świata (Morze Barentsa)
2013 roku zostałem mistrzem Polski
w kategorii Open B. Jeździłem po Ergo
Arenie, Atlas Arenie jak i zagranicą.
Ten sport nie należy do najbezpieczniejszych, jednak organizatorzy stają
na wysokości zadania, żeby bezpieczeństwo było zachowane w maksymalnym stopniu. Grając w piłkę nożną
w drużynie szczercowskich oldbojów
częściej miałem kontuzje. Żeby jednak
zarabiać jakieś pieniądze w tym sporcie, trzeba być w światowej czołówce
i cyklicznie brać udział w zawodach.

Red: Ile trwało przygotowanie do wyjazdu? Czy koszty są duże, i co wziąć
ze sobą na taką wyprawę?
MW: Najwięcej czasu zabrało zorganizowanie wiz, koszt takiej wizy i
ubezpieczenie to kwota około 600zł,
natomiast przygotowanie samego
sprzętu zajęło kilka dni. Niestety ilość
rzeczy jaką można ze sobą zabrać jest
ograniczona. Najważniejsze to podstawowe narzędzia do naprawy motoru.
Namiot, karimata, śpiwory. Przybory
higieniczne, no i ciepłe ubranie, bez
tego ani rusz!
Red: Proszę przybliżyć jak przebiegała
trasa?

MW: Nie. Razem ze mną był mój przyjaciel Czarek Mysiak, który na co dzień
mieszka poza Szczercowem, ale jest
stąd. Znamy się wiele lat.
Red: Panie Michale, proszę opowiedzieć trochę o sobie. Wiem, że oprócz
naprawy motorów, ściga się Pan na
nich… Czy to bezpieczne? Czy można
z tego uczynić źródło dochodu?

16

MW: Nie. Skoro dojechaliśmy aż tak
daleko, gdzie w czerwcu często grzęźliśmy w śniegu, to zdecydowaliśmy się
dojechać aż nad Morze Barentsa do
Vayda-Guba, małej miejscowości na
granicy Rosji i Finlandii. Śnieg nie był
nam straszny, kiedy byliśmy razem.
Wspólnie można przepchnąć maszynę z trudnego terenu, a w razie dramatycznej sytuacji, zawsze można rozebrać motor na części i przenieść w
dogodny teren i złożyć ponownie.

mentem.

Red: Na co trzeba najbardziej uważać
podczas takiej jazdy?

Red: My… czyli nie podróżował Pan
samotnie?

MW: Tak, wielokrotnie brałem udział
w mistrzostwach naszego kraju. W

Red: Ale Murmańsk to nie był koniec
trasy?

Kirowsk w pełnej krasie

MW: Jechaliśmy przez Litwę, Łotwę i
Estonię gdzie przekroczyliśmy granicę
Federacji Rosyjskiej. Na granicy cofnięto nas kilka kilometrów do ratusza
miasta, jak się później dowiedzieliśmy, jest to zupełnie normalne na tym
przejściu granicznym, że wszystkie
dokumenty są załatwiane w centrum
miasta, a nie na samej granicy. Dalej
już bez komplikacji minęliśmy Sankt
Petersburg, aż do Murmańska.

Red: A zdarzyła się taka sytuacja?

Sprzęt gotowy
Red: Ile to kilometrów od Szczercowa?
MW: Około 3500 km. Cała droga
w dwie strony wyniosła blisko 7100
km. Zużyłem 305 litrów paliwa.
Red: Jak wygląda obozowanie podczas tak długiej wycieczki?
MW: Różnie, zazwyczaj obozowaliśmy
pod namiotem, ale czasami, jak się
udało to korzystaliśmy z hoteli, które
nie zawsze były w przystępnej cenie.
Jednak możliwość spędzenia nocy w
wygodnym łóżku była mocnym argu-

w sklepie, dlatego dalsza droga musiała przebiegać ostrożniej z wadliwym
elementem. Pozostałe usterki usuwaliśmy na bieżąco.
Red: Jakie miasta mijaliście i jak przyjmowali Was mieszkańcy?
MW: Przejeżdżaliśmy przez miasto
Polarnyj, w pobliżu znajduje się duża
baza morska rosyjskiej Floty Północnej
oraz elektrownia atomowa. Inne miasto to Kirowsk, w którym znajdują się
wyciągi i skocznie narciarskie. Zazwyczaj mieszkańcy są nieufni w stosunku
do obcych, tym bardziej tych z Unii Europejskiej. Zanim cokolwiek powiedzą

MW: Tak i to nawet kilka razy! Przejechaliśmy 30-40 km i teren stał się niemożliwy do pokonania motocyklem.
Później zanim decydowaliśmy się na
wjazd na podejrzaną drogę, zasięgaliśmy opinii ludzi, którzy akurat znajdowali się w okolicy. Mieszkańców,
pracowników firm. Często słyszeliśmy,
że droga jest nieprzejezdna, dlatego, że ten rok jest wyjątkowo mokry
i na wielu kilometrach kwadratowych
utworzyły się stawy, grzęzawiska.
Red: Czy są już pomysły na kolejną
wyprawę? Jeżeli tak, to gdzie tym razem?
MW: Chęci są, doświadczenie też już
jest. Gdzie, tego nie wiem, ale wiem,
że w innym kierunku niż Rosja.
Red: W takim razie życzymy powodzenia i czekamy na relację dla Informatora Szczercowskiego po powrocie!
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„Radosne wakacje w Gminie Szczerców”- pod takim hasłem w pierwszej połowie lipca odbył się cykl zajęć i warsztatów
dla najmłodszych. W programie tegorocznych zajęć wakacyjnych, przygotowanych przez szczercowski GOK, znalazły
się m.in. turniej gier europejskich i podwórkowych, spotkanie z dogoterapeutą, warsztaty plastyczne, naukowe, kulinarne oraz wyjazdy edukacyjne. Atrakcji nie brakowało również w Bibliotece Gminnej w Szczercowie.

Dużo radości, ciekawe zajęcia – wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Przygotowanie tak ciekawej i różnorodnej oferty zajęć skierowanej do
dzieci w różnym wieku było możliwe
przede wszystkim dzięki wsparciu
lokalnych przedsiębiorców. Przypomnijmy, fundusz przeznaczony na
wakacyjne atrakcje zasiliły pieniądze,
zebrane podczas II Charytatywnego
Balu Przedsiębiorców. Bal odbył się
w lutym tego roku.
- W ramach zajęć na terenie kompleksu sportowego przy ul. Piłsudskiego
w Szczercowie odbył się turniej gier
i zabaw z całego świata, podczas którego
dzieci miały okazję rywalizować w grach
plenerowych takich jak qubb, bulle, mikado czy krykiet – wylicza Justyna Felisiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie - Najmłodsi wzięli
również udział w „Psich igraszkach” z dogoterapeutką Agnieszką Lech i jej suczką
Fibi.
To nie wszystko - z naukowcami z Laboratorium pana Korka uczestnicy zajęć konstruowali rakiety z wodnym napędem i eksperymentowali z ciekłym
azotem. Były też zajęcia plastyczne
i różnego typu zabawy animacyjne.
Dzieci odwiedziły szczercowską pizzerię, gdzie pod okiem pana Emila Bałdyki nauczyły się samodzielnie robić
prawdziwą pizzę. Uczestniczyły także
w zajęciach strzelectwa sportowego,
które poprowadził Grzegorz Kozubowicz z KSS "Salwa" w Szczercowie.
- Tegoroczny program wakacyjny przy-
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z łuku. Należy podkreślić, że w tym
roku zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu było ogromne,
a w różnego typu zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych wzięła udział rekordowa grupa ponad 50 dzieci z terenu całej Gminy Szczerców.

Dzień Dziecka w deszczu, ale na wesoło!
Dmuchańce, mega piłkarzyki, kula Zorb, przejażdżki
konne, prezentacja wozów strażackich OSP Szczerców,
przedstawienie o przygodach pirata Buciora, zabawy
animacyjne, malowanie twarzy- to tylko część atrakcji, jakie przygotowane zostały na niedzielny piknik
z okazji Dnia Dziecka. Niestety zabawę popsuła nieco
kapryśna, deszczowa aura. Rzęsisty deszcz sprawił , że
bawiliśmy się krócej niż planowaliśmy - za to cały czas
w dobrych humorach!

Wakacje w Bibliotece też
mogą być ciekawe
gotowany przez GOK obejmował także
warsztaty wyjazdowe – dodaje Justyna
Felisiak - Dzieci odwiedziły zagrodę edukacyjną i pasiekę w Lipce, gdzie nie tylko
wysłuchały ciekawych opowieści o życiu
pszczół, ale miały również okazję poczuć
się jak prawdziwi pszczelarze, spróbować miodów i zajrzeć do ula.
Podczas wizyty w „Ceramilandii” czyli oryginalnym, artystycznym parku
rozrywki najmłodsi obejrzeli wystawę ceramiki, a także wzięli udział
w warsztatach, podczas których własnoręcznie wykonali kolorowe figurki
i naczynia. Dzieci odwiedziły także teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
gdzie w Manufakturze Hokus Pokus,
uczyły się samodzielnie robić lizaki,
zwiedziły Muzeum Rzemiosł Dawnych
w Żarkach, uczestniczyły w warsztatach motania zwierząt z siana i miały
okazję wziąć udział w emocjonującej
podróży gazikami po bezdrożach Jury.
- Kolejna atrakcja to wyjazd do Łodzi,
gdzie dzieci odwiedziły Planetarium
EC1. Zwiedziliśmy Skansen Łódzkiej
Architektury Drewnianej i Centralne
Muzeum Włókiennictwa, a w pracowni szycia artystycznego samodzielnie
wykonaliśmy kolorowe przytulanki-skarpeciaki.
Ostatni dzień wakacyjnych zabaw
najmłodsi spędzili w stadninie koni
"Eldorado", gdzie wśród atrakcji znalazły się m.in: przejażdżki w bryczkach,
jazda konna, quady oraz strzelanie

Kolejny już raz Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Szczercowie zorganizowała
cykl zajęć wakacyjnych dla wszystkich
chętnych dzieci z terenu naszej Gminy.
Dwutygodniowe spotkania miały tematykę literacko-plastyczną. Każdy
dzień wypełniony był po brzegi twórczą zabawą. Uczestnicy zajęć stworzyli
akwarium - a w nim zwierzęta morskie,
stonogę, ptaszki w klatce, smoka z bibuły, żółwia z butelek plastikowych,
papugę, uśmiechniętego spinacza.
W programie zajęć znalazło się miejsce na czytanie na głos. Na każdym
spotkaniu dzieci poznawały innego
bohatera książkowego oraz jego przygody.
Spotkania wakacyjne uatrakcyjnił Teatrzyk pt. „Wilk i zając na wakacjach”
oraz pokaz iluzji.
Ogółem w tegorocznych zajęciach
uczestniczyło około 50 dzieci, dla których ten wspólnie spędzony czas był
bardzo radosny.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

"Z Gminą Szczerców bezpiecznie" na targu w Szczercowie
8 czerwca na szczercowskim targu
z mieszkańcami Szczercowa spotkali
się władarze Gminy Szczerców oraz
funkcjonariusze policji: Damian Kucner z posterunku policji w Szczercowie
i Marcin Kucner z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Panowie
rozdawali rowerzystom i dzieciom
kamizelki odblaskowe. Akcja została
bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców. Dzieci z pewną dozą nieufności podchodziły do umundurowanych
funkcjonariuszy policji, jednak ostatecznie chętnie przyjmowały koszulki odblaskowe i z uśmiechem na buzi
przybijały „piątkę” z Wójtem i panami
policjantami.
Akcję zorganizowała Gmina Szczerców
i Posterunek Policji w Szczercowie.
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Puchar Lata 2017 – V runda Pucharu Województwa odbył się 17 czerwca na strzelnicy sportowej klubu „Salwa”
w Szczercowie. W szranki stanęli zawodnicy klubów: Salwa Szczerców, Społem Łódź, Iglica Bełchatów, Sokół Zduńska
Wola, 10-ka Radomsko, Osir Koluszki oraz na specjalnie wydzielonym stanowisku zaproszeni goście (kategoria VIP).

Co wydarzy się u nas latem? Jakie są plany inwestycyjne? – to tylko niektóre z pytań, jakie padły podczas spotkania
władz samorządowych z uczniami ZSP w Szczercowie. Takie spotkanie odbyło się 13 czerwca, a połączone z wycieczką
po Urzędzie Gminy stanowiło okazję do przyjrzenia się pracy gminnego samorządu.

Ostre strzelanie w Szczercowie

Młodzież w Urzędzie Gminy? Czemu nie!

Zawody, które odbywały się pod patronatem Wójta Gminy Szczerców, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oto rezultaty w poszczególnych kategoriach:

13 czerwca w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło
się spotkanie Wójta Gminy Szczerców z uczniami klasy humanistycznej
z naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Tematem spotkania była
rola wójta w strukturach administracyjnych. Uczniowie mieli przygotowanych kilka pytań, między innymi
o jego rolę podczas sesji Rady Gminy,
o relację z Radą Gminy. Młodzież interesowała również praca Wójta w czasie międzysesyjnym.
Ponadto uczniowie chcieli dowiedzieć
się więcej o planach inwestycyjnych
w Gminie Szczerców oraz o planowanych wydarzeniach w okresie letnim.
Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Na koniec spotkania Wójt

Karabin pneumatyczny 30 strzałów – młodzicy:
1. Adamczewski Kacper – Społem Łódź
2. Marosik Wiktor – Społem Łódź
3. Luter Wojciech – Salwa Szczerców
Karabin pneumatyczny 30 strzałów – młodziczki:
1. Urbaniak Julia – Sokół Zduńska Wola
2. Kałuziak Zuzanna – Salwa Szczerców
3. Flakowska Zuzanna – Sokół Zduńska Wola
Karabin pneumatyczny 40 strzałów – juniorki młodsze:
1. Służewska Helena – Społem Łódź
2. Czerwińska Oliwia – Społem Łódź
Karabin Pneumatyczny 40 strzałów – juniorzy młodsi:
1. Sadowski Kacper – Sokół Zduńska Wola
2. Kochelski Emil – Salwa Szczerców
3. Moj Szymon – Sokół Zduńska Wola
Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – młodzicy:
1. Blada Wiktor – 10-ka Radomsko
2. Gal Jakub – 10-ka Radomsko
3. Ratajczyk Hubert – Sokół Zduńska Wola
Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – młodziczki:
1. Kępa Oliwia – Iglica Bełchatów
2. Karasek Wiktoria – 10-ka Radomsko
3. Pawlik Julia – Iglica Bełchatów
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – juniorzy młodsi:
1. Wawrzonowski Grzegorz – Osir Koluszki
Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów – juniorki młodsze:
1. Konarska Izabela – Osir Koluszki
2. Papuga Karolina – Salwa Szczerców
Karabin pneumatyczny 10 strzałów VIP – mężczyźni:
1. Imiński Marcin
2. Piotrowski Jarosław
3. Galuba Grzegorz
Karabin pneumatyczny 10 strzałów VIP – kobiety:
1. Kochelska Aneta
2. Włodarczyk Dorota
3. Imińska Magdalena

W zmaganiach strzelniczych wziął udział również Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, który na zakończenie
zawodów pogratulował zwycięzcom poszczególnych kategorii celnego oka, a organizatorom profesjonalnego przygotowania zawodów.
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wcielił się w rolę przewodnika wycieczki i oprowadził uczniów po wszystkich
referatach w Urzędzie Gminy, charakteryzując rolę ludzi tam pracujących
i ich obowiązki. Cała wizyta trwała
ponad godzinę i przebiegła w bardzo
sympatycznej atmosferze.
- Mam szczerą nadzieję, że tego typu spo-

tkania, chociaż w małym stopniu przybliżą młodym ludziom specyfikę i charakter
pracy Wójta oraz całego Urzędu Gminy –
mówił po spotkaniu Krzysztof Kamieniak - Cieszę się również, że uczniowie
wyszli do mnie z inicjatywą spotkania,
to świadczy, że są żywo zainteresowani
działalnością instytucji Urzędu Gminy.

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
7 maja odbyły się Mistrzostwa Koła
w spinningu - mistrzem Koła został
Wiesław Czaja.
Miesiąc później odbyły się zawody
wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka. Nagrody ufundowane przez
Gminę Szczerców wręczał uczestnikom Wójt Krzysztof Kamieniak.
10 czerwca w zawodach wyjazdowych
o Puchar Wójta Gminy Szczerców na
zbiorniku Rejowskim w Skarżysku
Kamiennej, pierwsze miejsce zdobył
Szmajdziński Sebastian, drugie miejsce zdobył Tadeusz Węglewski, trzecie
Sławomir Kopiński.
W nocy z 22 na 23 lipca na zbiorniku w Szczercowie odbyły się zawody:
„Mistrzostwa koła w gruncie”. W zawodach brało udział ośmiu zawodników. Pierwsze miejsce zajął Wiedeński
Piotr wynikiem 1130 pkt. Drugi był
Czaja Wiesław z wynikiem 880 pkt,
natomiast trzeci był Szmajdziński Sebastian z wynikiem 100 pkt.
Już niebawem, bo 19 sierpnia, podczas II Dni Gminy Szczerców na Wy-

spie świętować będziemy Jubileusz 65
– lecia powstania Koła Nr 29 w Szczercowie PZW. Serdecznie zapraszamy
wszystkich członków Koła na tę uroczystość – początek o godzinie 16.00.
W dniu 3 września odbędą się okręgowe zawody wędkarskie w kategorii
spławikowej na zbiorniku „Szczerców”.
Startować będzie ok. 40 zawodników
z całego okręgu.
Tydzień później na zbiorniku „Szczerców” odbędą się drużynowe i indywidualne zawody wędkarskie w dys-

cyplinie spławikowej. Startować będą
drużyny ze Szczercowa oraz Zelowa.
Zawody te odbędą się pod patronatem
Starosty Powiatu Bełchatowskiego.
W każdej drużynie wystąpi po 10 zawodników, a są to już 21 zawody tych
drużyn.
Serdecznie zapraszamy chętnych
widzów do dopingowania podczas
wszystkich zmagań.
Prezes Koła nr 29 w Szczercowie
Piotr Wiedeński
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O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ

GRALI W PLAŻÓWKĘ

23 czerwca został rozegrany towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy
Samorządowcami i Przedsiębiorcami
o Puchar i Nagrodę Przewodniczącej
Rady Gminy Szczerców. Spotkanie, jak
co roku było zorganizowane w ramach
festynu „Noc Świętojańska”. Mecz
zakończył się zwycięstwem Przedsiębiorców 4:1 (2:0).

W VI-stym Turnieju Plażowej Piłki
Siatkowej rozegranym 15 i 16 lipca
na boisku przy zbiorniku rekreacyjnym w Szczercowie wzięło udział 5
par żeńskich i 9 męskich. Spośród pań
najlepsze okazały się zawodniczki z
Rząśni – Rudzka Patrycja/Rula Sonia,
które wygrały wszystkie swoje mecze
zajmując I miejsce w turnieju. Na II
miejscu rywalizację zakończyły Kałużna Aleksandra/Wawszczak Justyna, a
na najniższym stopniu podium stanęły
Szataniak Kinga/Szustakiewicz Małgorzata.

Samorządowcy – Przedsiębiorcy 1:4
(0:2) – J. Piotrowski – E. Jóźwik 2, M.
Tomczak, S.Piersa
Na zakończenie symboliczne puchary i nagrody dla obu drużyn
wręczyła
Przewodnicząca
Rady
Gminy
p.
Barbara
Szczepanik.
(JP)

TATRY CUP 2017
Podopieczni trenera Łukasza Topolskiego zajęli II miejsce w turnieju Tatry
Cup w Zakopanem w kategorii U14
(r.2003). Astoria była jedyną drużyną z 20 obecnych, która do meczu
finałowego nie straciła gola. W finale
spotkały się drużyny, których mecz w
grupie zakończył się bezbramkowym
remisem.
Ćwierćfinał U14:
Astoria Szczerców – UKS Czarni Rozprza 1:0 (gol: Papuga)
Półfinał U14:
Astoria Szczerców – Sparta Kazimierza Wielka 1:0 (gol: Papuga)
Finał U14:
Astoria Szczerców – Uragan Iwano-Frankiwsk (Ukraina) 1:3 (gol: Papuga)
Najlepszym zawodnikiem turnieju została Natalia Labryszewska.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Mikołaj Papuga.
Skład U14: Natalia Labryszewska, Bartłomiej Kęsy, Bartłomiej Matynia, Bar-
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tosz Rozumek, Weronika Kaczmarek,
Jakub Masłowski, Jakub Grabiszewski,
Maciej Szcześniak, Mikołaj Papuga,
Katarzyna Musiał, Igor Kierasiński,
Szymon Baranowicz, Maria Grenda,
Lidia Płuciennik, Wiktoria Matusik,
Łukasz Topolski – trener.
Astoria brała również udział w turnieju
Tatry Cup w kategorii U12 (r.2005) z
11 dziewczętami i 2 chłopcami w składzie.

Skład U12: Natalia Labryszewska, Maciej Szcześniak, Maria Grenda, Lidia
Płuciennik, Wiktoria Matusik, Miłosz
Boras, Gabriela Chmielewska, Wiktoria Kaczmarek, Joanna Naturalna, Natalia Kośka, Julia Gryś, Nikola Kiereś,
Amelia Rutkowska, Łukasz Topolski –
trener.
Topolski Łukasz

W rywalizacji męskiej do najlepszej
czwórki turnieju awansowały pary:
Mikołajczyk Damian/Woźniak Bartosz, Michalski Damian/Raszewski
Przemysław, Buś Łukasz/Tomczak
Maciej i Kuliński Kamil/Piotr Dworniak. Półfinały: Michalski Damian/Raszewski Przemysław – Kuliński Kamil/
Piotr Dworniak 2:0 Mikołajczyk Damian/Woźniak Bartosz – Buś Łukasz/
Tomczak Maciej 2:1 Mecz o III miejsce:
Buś Łukasz/Tomczak Maciej – Kuliński
Kamil/Piotr Dworniak 1:2
Mecz o I miejsce: Michalski Damian/
Raszewski Przemysław – Mikołajczyk
Damian/Woźniak Bartosz 2:0
(JP)

SUKCESY DZIEWCZĄT ASTORII NA ARENIE
OGÓLNOPOLSKIEJ

Drużyny dziewcząt Astorii Szczerców
z roczników 2004-2005 i 2002-2005
wzięły udział w ogólnopolskich turniejach Ludowych Zespołów Sportowych
„Piłkarska Kadra Czeka”. Młodsze zawodniczki występowały w Zamościu,
a starsze w Siedlcach. Zarówno jedne, jak i drugie wywalczyły III miejsce.
Dodatkowo Angelika Gruszczyńska
została najlepszą strzelczynią z dorobkiem 9-ciu goli (młodsza grupa), a starszy zespół otrzymał nagrodę fair-play.
Jest to spory sukces podopiecznych
Łukasza Topolskiego, gdyż eliminacje
odbywały się dla wszystkich chętnych
i uprawnionych do gry od poziomu
gminnego, poprzez powiatowy i wojewódzki. Najlepsze zespoły w województwie wzięły udział w zawodach
ogólnopolskich.
Półfinał:
Astoria Szczerców – UKS Dubler Opole Lubelskie (województwo lubelskie)
0:1
o III miejsce:
Astoria Szczerców – UKS Ziółka Klęka (wielkopolskie) 5:0 (gole: Angelika
Gruszczyńska x4, Barbara Masapust)

Skład: Wiktoria Markiewicz, Paulina
Dłużak, Angelika Gruszczyńska, Wiktoria Zwierzak, Martyna Dyła, Barbara Masapust, Julia Muszyńska, Zofia
Brząkalik, Martyna Krawczyk, trener
– Łukasz Topolski.
Wyniki rocznik 2002-2005:
Półfinał:
Astoria Szczerców – KSP Kielce (województwo świętokrzyskie) 0:1
o III miejsce:
Astoria Szczerców – KTS-K GOSRiT
Luzino (pomorskie) 1:0 (gol: Barbara
Masapust)
Skład: Paulina Dłużak, Maria Grenda,
Natalia Labryszewska, Wiktoria Matusik, Joanna Naturalna, Julia Gryś,
Barbara Masapust, Angelika Plisiecka,
Nikola Mielczarek, Martyna Krawczyk,
Weronika Kaczmarek, Nikola Góra, Julia Muszyńska, Karina Lubońska, trener – Łukasz Topolski.
(JP)
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