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WOKÓŁ TATR - DLA HARCERZY

SZCZERCOWSKA AKCJA, O KTÓREJ MÓWI SIĘ W CAŁEJ POLSCE

Andrzej Piaseczny
zaśpiewa
w Szczercowie

Nowa kadencja
sołtysów rozpoczęta

Radni udzielili
Wójtowi
absolutorium

Pamięci tych, co polegli za naszą wolność
15 sierpnia w całym kraju obchodzić
będziemy święto Wojska Polskiego. Szczercowskie obchody rozpoczną się mszą, po której delegacje –
w asyście pocztów sztandarowych
oraz orkiestry OSP Szczerców - złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Żołnierzy Września oraz pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców Szczercowa, biorących udział
w walkach z bolszewikami w 1920
roku. Tradycyjnie też podobne nabożeństwo odbędzie się w Chabielicach,
gdzie delegacje złożą wiązanki kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem.
Serdecznie zapraszamy, by w tym
wyjątkowym dniu odwiedzić również
miejsca pamięci w Lubcu oraz w Magdalenowie.
- Znajduje się tam obelisk poświęcony bohaterskim żołnierzom 83 Pułku
Piechoty 30 Poleskiej Dywizji Piechoty

ze składu „Armii Łódź” oraz kaprala Antoniego Stefaniaka „Sępa”, który zginął
w zasadzce UB w maju 1946 roku –
przypomina inicjator patriotycznych
uroczystości, płk Bernard Zboiński.
Już teraz zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Szczerców do
wzięcia udziału w tych uroczystościach, jak i w przygotowywanych na
4 września obchodach 80. Rocznicy

wybuchu II Wojny Światowej oraz
Bitwy szczercowskiej z 4-5 września
1939 roku. W programie, oprócz apelu
i złożenia wiązanek przy obelisku Armii Łódź, przewidziano też zwiedzanie schronów bojowych i okopów. Na
uczestników czekać będzie żołnierska
grochówka, a początek uroczystości
zaplanowano na godzinę 17.00.

19 lipca odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Polowej z Wójtem i Radnymi.

Spotkanie w Polowej
Do KGW w Polowej należą 34 panie,
które zorganizowały się pod koniec
ubiegłego roku. Spotkania odbywają
się raz w tygodniu, a podczas lipcowego zaprezentowały zarówno talent kulinarny, jak i wokalny, wykonując własne przyśpiewki. Warto też pamiętać,
że w Gminie Szczerców funkcjonuje
aż osiem Kół Gospodyń Wiejskich,
z których najliczniejsze jest w Szczercowie (77 osób), choć liczebnością tylko trochę ustępują mu wspomniane już
KGW w Polowej (34 osoby), Borowej
(15 osób), Brzeziu (10 osób), Tatarze
(20 osób), Podkluczu (11 osób), Dubiu
(42 osoby) oraz Załużu (35 osób).
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Najlepiej, kiedy Rada Gminy i Wójt idą jedną drogą – to gwarantuje porozumienie i dobre decyzje, na których korzystają
mieszkańcy. Gmina Szczerców jest tego najlepszym przykładem - mówi w rozmowie z Informatorem Szczercowskim Wójt
Krzysztof Kamieniak.

Pomagamy rolnikom, budujemy dla mieszkańców
Redakcja: Podczas czerwcowej sesji
Rada Gminy dyskutowała nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz wykonaniem budżetu
za rok 2018 – Wójt otrzymał absolutorium. Jak pan przyjął tę decyzję
i co powiedzieć możemy o gminnych
finansach?
Krzysztof Kamieniak: Wszyscy Radni
zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Wójta, co oczywiście przyjmuję z dużym zadowoleniem i zarazem
odbieram jako wyraz zaufania. Jest mi
niezwykle miło, że moja praca została dostrzeżona i pozytywnie oceniona
przez Radę Gminy Szczerców. Z tego
miejsca mogę zapewnić, że i w kolejnych latach będę dokładał wszelkich
starań, by głosowania nad uchwałami
absolutoryjnymi przebiegały w podobnej atmosferze zrozumienia i rzeczowej oceny pracy Wójta.
Red.: Czerwcowe głosowanie to także
dowód na to, że Rada nie ma zastrzeżeń do gospodarowania gminnymi
finansami.
K.K.: Pieniądze wydajemy wspólnie, to
nie jest tak, że wydaję środki na co mi
się żywnie podoba. W trakcie dyskusji
na sesjach, komisjach czy przy innych
okazjach z obu stron padają pomysły
i po analizie kwalifikujemy je do realizacji, bądź rezygnujemy, bo okazują
się za drogie, niepotrzebne, a niektóre
odkładamy też w czasie. Nie wyobrażam sobie rządzenia Gminą w ten sposób, że Rada idzie swoją drogą, a Wójt
zmierza w przeciwnym kierunku. Jeśli
ta współpraca układa się dobrze, to
w krótkim czasie pojawiają się efekty –
i nasza Gmina, Gmina Szczerców, jest
tego najlepszym przykładem.
Red.: Czerwcowa sesja przyniosła
też pewną nowość - po raz pierwszy

przedstawiono „Raport o stanie gminy" – skąd ten obowiązek i co w tym
raporcie się znalazło?
K.K.: Rząd wprowadził nowelizację
ustawy o samorządzie gminnym, dodając punkt obligujący nas do przygotowania takiego zestawienia, swoistego
kompendium wiedzy o danej Gminie.
Intencją ustawodawcy było zapewne
zbiorcze przygotowanie danych, bo

przecież mamy tu informacje o bardzo szerokim spektrum – od finansów, przez oświatę, kulturę, fundusze
sołeckie, inwestycje, na sporcie kończąc. Raporty z poszczególnych gmin
i miast zawierają szczegółowe informacje o ewentualnym zadłużeniu, co
z perspektywy czasu pozwoli na błyskawiczną ocenę, w jaki sposób dany
samorząd był zarządzany. Po prostu
lektura takich raportów z poszczególnych lat od razu wskaże rzeczywistą
kondycję takiej Gminy. W mojej ocenie to dobry zabieg, wpływający na
transparentność i przejrzystość urzędów w całym kraju. Proszę pamiętać,
że Raport jest dokumentem publicznym, udostępniamy go mieszkańcom,
odbyła się nad nim dyskusja podczas
sesji – każdy z zainteresowanych mógł
w takiej dyskusji wziąć udział, zabrać
głos i wyrazić swoje zdanie. Każdy
mieszkaniec ma bowiem prawo do
wypowiedzenia się w sprawach, które
go dotyczą i cieszę się, że mieszkańcy
z tego prawa korzystają.
Red.: Żeby przyszłoroczny Raport
można było wypełnić nowymi danymi, praca w Urzędzie wre, niezależnie
od okresu urlopowego – co ciekawego w inwestycjach?

Tylko dni dzielą nas od uruchomienia szczercowskiej tężni
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K.K.: Kończymy budowę szczercowskiej tężni. Przypomnę, między stadionem a rzeką powstaje tężnia, która
będzie służyła wszystkim mieszkańcom – termin zakończenia budowy
to koniec sierpnia. Przy dobrej pogodzie jeszcze w tym roku będzie można
skorzystać z dobrodziejstwa tej instalacji i podreperować swoje zdrowie.
W zaawansowanej formie jest także

drogi w miejscowości Grudna. Zanim
rozpoczęliśmy modernizację, musieliśmy uregulować stany prawne, z tego
względu, że część prywatnych działek
wchodziła w pas drogowy. Obowiązująca obecnie wykładnia prawna zakłada, że powinniśmy mieć w stu procentach uregulowane stany prawne, żeby
realizować daną inwestycję. Dawniej
było trochę inaczej, część drogi mogła

dziesiąt najbliższych lat…
K.K.: Taki jest nasz zamysł, jeśli wydajemy pieniądze to na mądre, fachowe
prace, których efekt będzie nas cieszył
i będą mogły z niego korzystać całe
pokolenia. Podobnie jak w Osinach,
gdzie przecież budujemy kanalizację
wraz z oczyszczalnią ścieków. Jak państwo pamiętacie, ta inwestycja rozpisana jest na dwa lata i zakończy się
w przyszłym roku.
Red.: Rozmawiamy na półmetku wakacji – to dobry moment, byśmy słów
kilka poświęcili oświacie – jak przygotowania do nowego roku szkolnego,
jakie zmiany czekają w szkołach?

Prace nad modernizacją ulicy Żeromskiego w Szczercowie
remont ulicy Żeromskiego – inwestycja dość kosztowna, ale niezbędna ze
względu na wiek infrastruktury. Jest to
jedna z najstarszych ulic w naszej miejscowości i poprowadzone w tym rejonie instalacje również najlepsze lata
miały już za sobą. Aby pozbyć się więc
coraz częstszych problemów, przeprowadzamy kompleksową modernizację
wszystkich mediów, czyli kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów, ciągów telekomunikacyjnych, chodników oraz samej jezdni.
Ulica zyska nowe oblicze, zrobiona zostanie w wysokim standardzie i będzie
służyć mieszkańcom przez kilkadziesiąt najbliższych lat.
Red.: To może teraz wyruszymy poza
Szczerców?
K.K.: Bardzo proszę, odpowiedni to
moment, by przypomnieć o remoncie
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znajdować się na gruntach prywatnych, teraz nie ma już takiej możliwości, więc siłą rzeczy proces ten trwa
nieco dłużej.
Red.: A po co w ogóle remontujemy
drogę w Grudnej? Czy jej stan tego
wymagał?
K.K.: Niestety tak. Kilka lat temu wykonywana tam była kanalizacja, a przy
tego typu inwestycjach obserwujemy
pogorszenie stanu drogowego, ponieważ osiadanie terenu jest inne, niż
w miejscach, w których nie było prac
ziemnych. Remont jest więc konieczny, robimy tam jezdnię z podbudową,
wykonamy drogę o szerokości pięciu
metrów, co z pewnością mieszkańcy
odbiorą z zadowoleniem.
Red.: To też będzie działanie na kilka-

K.K.: W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy trzy konkursy na stanowiska dyrektorów szkół – w Chabielicach, Osinach i Lubcu. Tylko
w tej pierwszej miejscowości konkurs przebiegł pomyślnie i zakończył
się wybraniem dyrektora placówki.
W Osinach i Lubcu nie zgłosił się żaden kandydat, wobec czego konkurs
nie został rozstrzygnięty. Musiałem
tam, zgodnie z wytycznymi ustawy
oświatowej, powołać osoby, które
będą pełniły funkcję dyrektora na zasadzie powierzenia im obowiązków.
Znalazłem takie osoby wśród nauczycieli z naszej Gminy, posiadają one
odpowiednie kwalifikacje, więc na
najbliższe dziesięć miesięcy sytuacja
w tym zakresie w szkołach zarówno
w Lubcu, jak i Osinach jest opanowana. To oczywiście mniej istotne
z punktu widzenia rodzica czy ucznia,
ale dość ważne dla Urzędu, jako instytucji nadzorującej pracę tych
placówek. Ponadto Gmina musi dostosować się do nowych realiów finansowych, mówię tu o wprowadzanych przez rząd podwyżkach dla
nauczycieli. Do oświaty dokładamy
z budżetu Gminy dodatkowo tyle, ile
wynosi przesyłana przez Ministerstwo
subwencja oświatowa. Takie są koszty utrzymania wszystkich placówek,
w tym szkoły ponadpodstawowej, którą prowadzimy jako jeden z nielicznych
samorządów wiejskich.

Red.: To rzeczywiście ewenement
i powód do dumy – mamy swoje liceum, technikum i szkołę branżową.
K.K.: To nasza wizytówka w regionie,
powód do dumy. Jednak taka placówka nie utrzyma się tylko z pieniędzy
ministerialnych, podobnie jak niektóre szkoły podstawowe, gdzie uczniów
jest kilkudziesięciu. Koszt utrzymania
jednego ucznia w takiej szkole znacznie przekracza kwotę, jaką otrzymujemy z subwencji. Reasumując, jeśli
rząd wprowadza podwyżkę dla nauczycieli, to my jako samorząd gminny
musimy w tym procesie uczestniczyć
i swój ogromny wkład dołożyć. Dlatego nakłady na oświatę systematycznie
rosną, chociażby dlatego, że rośnie
płaca minimalna, rosną ceny energii
elektrycznej itp. co finalnie łączy się
i stanowi o kosztach funkcjonowania
oświaty. Przy okazji dodam jeszcze,
że tradycyjnie okres wakacyjny wykorzystywany jest do przeprowadzenia
niezbędnych prac konserwatorskich
w budynkach szkolnych. W niektórych
placówkach poprawiamy dachy, remontujemy sale gimnastyczne i lekcyjne – wiadomo, że jak są budynki, które pracują, są używane, to tego typu
działania są niezbędne.
Red.: I właśnie po to są wakacje! Oraz
po to, by pozyskiwać dla szkół nowe
środki finansowe.
K.K.: To akurat staramy się robić cały
rok, ale rzeczywiście w ostatnich tygodniach podpisałem umowę z Wojewodą Łódzkim na udzielenie Gminie
Szczerców dotacji celowej w wysokości 42 000 złotych, będzie ona przeznaczona na zakup wybranych pomocy dydaktycznych.

cyjnych, taki projekt nosi nazwę „Aktywna tablica” i prowadzony będzie
we wspomnianych już szkołach podstawowych w Chabielicach, Lubcu
i Osinach. W Szczercowie wprowadziliśmy go już wcześniej.
Red.: Dobry Wójt to taki, który nie
zamyka się we własnej Gminie, tylko szuka przyjaciół i wsparcia na zewnątrz, między innymi w samorządach wyższego szczebla. Dotacje od
Wojewody czy Marszałka są najlepszym przykładem, że potrafimy dogadać się z innymi i mieszkańcy na tym
korzystają.
K.K.: Tak starałem się pracować od
momentu powołania na stanowisko
Wójta – fundusze zewnętrzne są bardzo ważnym elementem w zarządzaniu Gminą. Czasem udaje się pozyskać
ogromne, wielomilionowe dotacje
na poważne inwestycje, czasem są
to mniejsze, ale równie ważne kwoty
i działania. W czerwcu na przykład złożyliśmy wniosek o dotację na szkolenie komputerowe mieszkańców, wartość tego wniosku, pokryta w całości
z pieniędzy zewnętrznych to ok. 150
tysięcy złotych. W ramach projektu kupujemy nowoczesne laptopy do przeprowadzenia szkoleń, które potrwają
do września przyszłego roku. Później
sprzęt przekazany zostanie na potrzeby naszych szkół. Ze szkoleń skorzysta
270 osób, które nauczą się korzystać
z komputera, nowoczesnych technologii i praktyk internetowych. O szczegółach poinformujemy w momencie,
kiedy podpiszemy już stosowną umowę.

Red.: Jakich?

Red.: Powoli szykujemy się do Dożynek, ale zanim podziękujemy za plony,
wsparcia oczekują rolnicy, którym we
znaki dała się czerwcowa susza.

K.K.: Mowa o artykułach niezbędnych
do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunika-

K.K.: Rzeczywiście, na terenie kilku
gmin Powiatu ogłoszono wystąpienie suszy, co potwierdził w swoim
komunikacie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
W związku z tym rolnicy otrzymali informację o możliwości złożenia wniosków o oszacowanie szkód…

Red.: Przypomnijmy, takie wnioski są
niezbędne by uzyskać zadośćuczynienie.
K.K.: Bardzo małe opady deszczu
w maju i czerwcu skutkowały niedoborem wody, a to odbiło się na
uprawach. W Gminie Szczerców również przyjmowaliśmy takie wnioski,
zajmował się tym personel Urzędu,
wspomagany przez pracowników
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego.
Rolnicy mogli więc skorzystać z fachowej pomocy, porady w zakresie
wypełniania wniosku i stosownych
procedur. Wpłynęło 156 wniosków
o oszacowanie szkód, a najwięcej
dotyczyło łąk oraz zbóż podstawowych, czyli żyta, pszenżyta, pszenicy,
owsa oraz upraw porzeczki czerwonej
i czarnej.
Red.: A za te dary szczercowskiej ziemi podziękujemy już 18 sierpnia.
K.K.: Dzień wcześniej, w sobotę,
17 sierpnia, zapraszam wszystkich
mieszkańców na czwartą już edycję Dni Gminy, podczas których wyróżnimy naszych młodych artystów,
a gwiazdą wieczoru będzie popularny
Czadoman. W niedzielę spotykamy
się wszyscy na mszy świętej, podczas
której podziękujemy za plony i trud
rolników. Po nabożeństwie tradycyjnie przemaszerujemy z dożynkowymi
wieńcami na Wyspę, gdzie odbędzie
się część oficjalna Dożynek. Miło mi
państwa poinformować, że tegoroczną imprezę objął patronatem Prezydent Andrzej Duda, Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Schreiber, co z pewnością wpłynie na rangę
naszych uroczystości. Wiem, że wiele
sołectw przygotowuje wieńce dożynkowe, będzie więc czym cieszyć oczy,
a o walory muzyczne też jestem spokojny, bo swoje przeboje zaprezentuje
Andrzej Piaseczny. Zapraszam zatem
do Szczercowa, na Wyspę, na dobrą
zabawę.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.
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Absolutorium dla Wójta i kwestia wykonania budżetu za 2018 rok – to najważniejsze punkty czerwcowej sesji Rady
Gminy Szczerców. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe, zaaprobowali wykonanie budżetu za ubiegły rok i udzielili
absolutorium Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi.

Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi
Program czerwcowej Sesji przewidywał ponad dwadzieścia punktów,
w tym - po raz pierwszy w historii – debatę nad „Raportem o stanie Gminy".
Dokument zawiera informacje m.in.
geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, kulturalne (Gminny Ośrodek
Kultury), społeczne (dotyczące chociażby działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz dotyczące
oświaty czy gminnych finansów. (więcej na ten temat w rozmowie z Wójtem
Krzysztofem Kamieniakiem na str. 2).
Rada Gminy Szczerców udzieliła
Wójtowi wotum zaufania (14 głosów
„za” przy jednej osobie nieobecnej).
W dalszej części obrad Radni przyjęli
sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za 2018 rok. Wcześniej
pozytywnie zaopiniowała je, sprawująca nadzór nad działalnością samorządów w zakresie finansów, Regionalna Izba Obrachunkowa.
Rok 2018 zakończył się realizacją
dochodów na poziomie 69 mln 921

tys. 973 złotych (100,98%) i realizacją
wydatków w wysokości 76 mln 261
tys. 228 złotych (93,46 proc.).
Przypomnijmy - do przyjęcia
uchwały absolutoryjnej wymagana

WYMIANA POJEMNIKÓW NA
SUROWCE SUCHE
Wójt Gminy Szczerców uprzejmie informuje, że na
terenie Gminy Szczerców odbędzie się wymiana
pojemników na surowce suche z zielonych z żółtą
klapą na całe żółte.
Proszę udostępnić pojemniki w dniu odbioru
odpadów i po opróżnieniu nie chować na posesję
do czasu wymiany pojemników, która nastąpi w
ciągu 3-4 dni. W przypadku, gdy pojemniki nie zostaną wymienione, nastąpi to w kolejnym terminie
odbioru odpadów.
Pojemniki będą wymieniane sprzed posesji
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów:
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jest bezwzględna większość głosów,
to znaczy 50 proc. plus przynajmniej
jeden głos. Absolutorium dla Wójta
Krzysztofa Kamieniaka udzielone zostało jednogłośnie.

W połowie listopada ubiegłego roku piotrkowskie media obwieściły: Piotrków Trybunalski ma kolejnego posła. Odniosły
się w ten sposób do objęcia mandatu w parlamencie przez Grzegorza Lorka, prawnika, który wszedł do Sejmu w miejsce
wicemarszałka województwa łódzkiego, Grzegorza Wojciechowskiego. Kolejne miesiące pokazały, że na zaangażowanie
tego wieloletniego samorządowca w ważne dla lokalnych społeczności sprawy mogą liczyć nie tylko mieszkańcy byłego
miasta wojewódzkiego, ale też samorządy całego regionu, w tym Gminy Szczerców. Mandat posła to coś więcej niż częste
wizyty w Warszawie, to bycie blisko ludzi w terenie – mówi w rozmowie z Informatorem Szczercowskim Poseł na Sejm
RP, Grzegorz Lorek.

Wspólnymi siłami osiągniemy więcej
zanie. Wszędzie trzeba umieć znaleźć
nie tylko sposób, ale i partnerów do
sprawnego procedowania. Dlatego
odpowiadając na pytanie, od którego
zaczęliśmy rozmowę, mogę powiedzieć, że w każdym z wymienionych
miejsc ja musiałem dawać z siebie
maksymalnie dużo energii, zaangażowania i wiedzy. Nie umiem inaczej.
Red.: Od kilku miesięcy zasiada pan
w Sejmie – mandat objął pan jednak
w okolicznościach niezwyczajnych.

Redakcja: Ma pan znakomitą skalę do
przeprowadzenia porównania – pracował pan przecież w samorządzie na
szczeblu gminnym, miejskim i wojewódzkim. Teraz Izba Ustawodawcza,
wcześniej jeszcze długa aktywność
w europarlamencie – w którym z tych
miejsc pracowało się najciężej?
Grzegorz Lorek: Na dobrą sprawę tego
nie da się porównać, choć z pewnością
wspólnym mianownikiem w każdej z
tych instytucji jest stanowienie prawa
dla dobra mieszkańców, czy szerzej –
obywateli jakiejś wspólnoty. Niezależnie jednak od tego, gdzie akurat spełnia się człowiek zawodowo, podstawą

jest rzetelna i uczciwa praca. Bo to ona
daje wymierne efekty, za które można
rozliczyć radnego, posła, senatora czy
eurodeputowanego.
Red.: Zmienia się tylko wymiar zagadnienia?
G.L.: Raz jest to naprawiony chodnik czy załatana dziura w jezdni na
małym osiedlu, w innym przypadku
unijna dyrektywa regulująca ważne,
międzynarodowe ustalenia w handlu,
transporcie czy ekologii. Nawet najdrobniejsze z pozoru problemy wymagają chęci i dobrej woli wszystkich
stron zaangażowanych w ich rozwią-

G.L.: Rzeczywiście, w ubiegłorocznych
wyborach samorządowych startowałem jako kandydat na prezydenta
Piotrkowa Trybunalskiego, chcąc niejako kontynuować pracę w samorządzie miejskim – byłem już przecież
piotrkowskim radnym. Jednak kiedy
z mandatu poselskiego zrezygnował
pan poseł Grzegorz Wojciechowski,
obejmując funkcję wicemarszałka
województwa Łódzkiego, jego miejsce w parlamencie przypadło właśnie
mi, ponieważ w wyborach w 2015
roku uzyskałem drugi wynik na liście
Prawa i Sprawiedliwości. Darzę pana
marszałka dużym szacunkiem, od
lat współpracujemy blisko na rzecz
mieszkańców regionu łódzkiego, więc
z przyjemnością przejąłem po nim
schedę i podjąłem się pracy na nowym
dla mnie terenie.
Red.: To siłą rzeczy, co wynika z kalendarza wyborczego, dość krótka, bo
niespełna roczna kadencja, ale i przez
ten czas można zrobić naprawdę wiele.
G.L.: Ja do swojej pracy podchodzę
bardzo poważnie. Chciałbym służyć
mieszkańcom całego regionu i mam
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nadzieję, że z mojej działalności będą
mogli czerpać wymierne korzyści. Dlatego też w swoich działaniach podkreślam, że mandat posła to coś więcej
niż częste wizyty w Warszawie. Dla
mnie to przede wszystkim praca w terenie, blisko ludzi.
Red.: A na takim zaangażowaniu parlamentarzystów skorzystać mogą
mieszkańcy Gminy Szczerców. Wsparł
pan Wójta Krzysztofa Kamieniaka w
dążeniach do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu…
G.L.: To ważna kwestia, przykład tego,
że samorządy wszystkich szczebli powinny się łączyć i działać ramię w ramię, z pożytkiem dla każdego z nas.
Na początku maja spotkaliśmy się
w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich z panem Wójtem i dyrektorem
Mirosławem Kuklińskim, który reprezentował Zarząd Dróg. To była robocza narada, podczas której omówiliśmy
stan dróg wojewódzkich Łask – Częstochowa i Szczerców – Widawa.
Red.: Jaka konkluzja po spotkaniu?
G.L.: W zgodnej ocenie każdego
z nas zachodzi pilna potrzeba napra-

wy i przeprowadzenia remontów na
poszczególnych odcinkach. Bazując
na informacjach przygotowanych
przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka
uznaliśmy, że w pierwszej kolejności
niezbędny jest remont odcinka Łask
– Częstochowa, zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Grudnej
oraz budowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w samym Szczercowie.

Dołożę wszelkich starań, by każda
z tych inwestycji była sprawnie realizowana, wspólnymi siłami można osiągnąć więcej.
Red.: Serdecznie dziękujemy za rozmowę, zachęcając jednocześnie do
częstych odwiedzin gościnnej ziemi
szczercowskiej.

Wójt Krzysztof Kamieniak podpisał na początku lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowy na dofinansowanie
projektów, realizowanych przez trzy sołectwa naszej Gminy.

Trójka z dofinansowaniem
Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lubiec”
kosztować będzie 13 250 złotych
i objęte zostało dofinansowaniem
w wysokości 74% (9 805 zł) - pozostałą część pokryje Gmina. W skład zadania wchodzi zakup i montaż dwóch
altan z wyposażeniem, grilla gazowego
oraz artykułów spożywczych i przemysłowych.
Zadanie pod nazwą „Wymiana
doświadczeń międzypokoleniowych
w sołectwie Podklucze” o końcowej
wartości 13 515 złotych uzyskało
dofinansowanie na poziomie 73,99%
(10 000 zł). Kwoty te przeznaczono
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na zakup dziesięciu zestawów obejmujących ławki i stoły, grilla, namiotu.
Ponadto w ramach projektu znalazły
się również środki na zakup usługi rekreacyjnej, animacji dla najmłodszych
oraz nagród dla uczestników.

„Wspólnie jest wesoło i bezpiecznie – organizacja pikniku w sołectwie
Niwy” – to nazwa trzeciego projektu, współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski. Dotacja obejmuje
w tym przypadku 73,99% kosztów całkowitych, skalkulowanych na 13 515
złotych, pozostałą część – jak i we
wcześniejszych – pokryje Gmina. Niwy
zakupią trzy ławki, grill gazowy, opaski odblaskowe, sprzęt sportowy oraz
usługę rekreacyjną i animację dla dzieci.
Realizacja każdego z trzech projektów przewidziana jest w terminie od 10
lipca do 15 listopada bieżącego roku.

Wyrazami uznania od Wójta Krzysztofa Kamieniaka i Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Szczepanik rozpoczęła się
uroczysta inauguracja nowej kadencji naszych sołtysów. Spotkanie zorganizowano w szczercowskim Urzędzie Gminy 18
czerwca 2019 roku.

Dobry sołtys to skarb!

Wśród sołtysów z Gminy Szczerców są
debiutanci, ale nie brakuje też prawdziwych weteranów pracy w samorządzie – na przykład Marian Papuga,
sołtys ze Zbyszka, rozpoczął właśnie
11 kadencję. Część sołtysów łączy też
swoje obowiązki z mandatem Radnego Rady Gminy Szczerców.
- Proszę przyjąć serdeczne gratulacje
z okazji wyboru na Sołtysa. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom
Gminy Szczerców będzie zawsze nadrzędnym celem Państwa pracy – mówił
do zgromadzonych w imieniu swoim
i Przewodniczącej Rady, Barbary
Szczepanik, Wójt Krzysztof Kamieniak.
- Życzymy wytrwałości w wypełnianiu
powierzonej misji oraz wielu sukcesów
w tworzeniu sołeckiej wspólnoty.
Przypomnijmy, w odbywających
się w ostatnich miesiącach wyborach
mieszkańcy Gminy Szczerców wybrali
21 sołtysów; w sołectwach Leśniaki
i Kuźnica Lubiecka takich rozstrzygnięć dokonano już wcześniej, odpowiednio w 2017 i 2018 roku.

Podczas inauguracji nowej kadencji każdy z sołtysów otrzymał własny kawałek
"gminnego" tortu
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Tej akcji kibicowała cała Gmina – mowa o rowerowej wyprawie „Wokół Tatr – dla harcerzy”, w którą w drugiej połowie lipca
wyruszyło dwóch naszych sąsiadów. Niecodziennego zadania podjęli się Kazimierz Grabowski i Bogdan Trzciński, którzy ze
Szczercowa popedałowali na rowerach na południe kraju, okrążyli Tatry i szczęśliwi, choć zmęczeni, wrócili do domu.

Wokół Tatr – dla harcerzy
Kazimierz Grabowski ma 53 lata, jest
emerytem. Mówi o sobie, że jest entuzjastą jazdy na rowerze, pływania
i wędrówek po górach. Poprzedniego
lata uczestniczył w charytatywnej wyprawie na rzecz niepełnosprawnego
Franka i dojechał szczęśliwie rowerem
z Bełchatowa na Hel. Obecnie, pedałując wokół Tatr wraz z Bogdanem Trzcińskim, pozyskują od sponsorów środki na
działalność szczercowskich harcerzy.
Bogdan Trzciński ma 46 lat, jest żonaty, a dwójka jego dzieci to harcerze. Wraz z rodziną mieszka w miejscowości Kościuszki, pracuje w KPP
Bełchatów; wcześniej przez 13 lat
był dzielnicowym Posterunku Policji
w Szczercowie. Wśród zainteresowań
wymienia sport, historię oraz wędrówki po górskich szlakach.
- Trasa wyprawy przewiduje noclegi
u zaprzyjaźnionych rodzin w Piotrowicach koło Zatora i w Łapszach Wyżnych
za Nowym Targiem. Na Słowacji przerwa
noclegowa będzie zależała od kondycji
i nie jest jeszcze ustalona – mówili przed
wyjazdem, ostrożnie szacując swoje siły.
Pierwsza część trasy biegła przez:
Szczerców – Radomsko – Gidle – Lelów – Podzamcze (Ogrodzieniec) –
Zator – Piotrowice (187 km). Z kolei
druga część obejmowała: Piotrowice
– Wadowice – Maków Podhalański
– Jordanów – Nowy Targ – Łapsze
Wyżne (110 km). Tam ogłoszono dzień
przerwy, który Bogdan z Kazikiem poświęcili na regenerację sił i penetrację
okolicy. W Niedzicy zwiedzili zamek
i zaporę na Dunajcu. Następnego dnia,
skoro świt, ruszyli na Słowację. Łapsze
Wyżne opuścili przy pięknej pogodzie.
Aura dopisywała im wybornie przez
pierwsze godziny jazdy. Pedałowali po
rowerowym Szlaku Wokół Tatr, częściowo oddanym już do użytku. Granicę ze Słowacją przekroczyli w pełnym
słońcu. Około godziny 15 pogoda się
popsuła, panowie jechali w deszczu
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i zrobili długą przerwę pod autobusową wiatą, kiedy ulewa uniemożliwiła
im podróż i sytuacja stała się naprawdę poważna. W sumie przejechali
159 km, wśród których było też kilka
srogich górskich podjazdów. Zanim
znaleźli nocleg, zrobiło się późno. Po
szybkim prysznicu nasi rowerzyści wyskoczyli na ciepły posiłek, uznając kolejny dzień w siodełku za zaliczony. Po
noclegu w Wyżnym Smokowcu Bogdan z Kazikiem spokojnie ruszyli przez
Spiską Magurę do Niedzicy i dalej na
Łapsze Wyżne. Jeden podjazd bardzo
dał się im we znaki, ale pogoda była doskonała i obaj czuli bliski koniec trasy.
Po drodze przedstawiciele Gminy

Szczerców spotkali wielu rowerzystów z całej Polski i z zagranicy. Na
postojach ludzie pytali skąd i dokąd
jadą, czytali napisy na koszulkach.
- Cieszymy się ze szczęśliwego zakończenia wyprawy, to była super przygoda. Po odpoczynku zaczniemy planować nowe wyzwania – mówią zgodnie
Bogdan z Kazikiem i dodają - Dziękujemy wszystkim, którzy kibicowali
i wspierali nasze wysiłki. Naszym przyjaciołom z Piotrowic i Łapsz Wyżnych,
którzy nas przenocowali i smacznie karmili. Sponsorom i Wójtowi Gminy Szczerców za okazane wsparcie i zaufanie dla
dwóch amatorów, zapalonych entuzjastów rowerów. Zadanie wykonane!
Wójt Gminy Szczerców Krzysztof
Kamieniak ufundował specjalne stroje
kolarskie, w których podróżowali nasi
cykliści, a relację z ich przejazdu wokół Tatr mieszkańcy Gminy Szczerców
uważnie śledzili na gminnym profilu
fejsbukowym. Akcja miała na celu nie
tylko promocję Gminy Szczerców, ale
też zbiórkę pieniędzy dla 18 DH ze
Szczercowa. Jej uczestnicy podróżowali bowiem przez Polskę w oznakowanej odzieży, reklamując w ten sposób nie tylko ziemię szczercowską, ale
i naszą drużynę.

Pod koniec maja, w Sali 100-lecia Niepodległości Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie promes
na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej województwa
łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak oraz Zenon Gruszczyński, reprezentujący OSP w Chabielicach.

Nowy wóz dla OSP Chabielice
Promesy na zakup aut to odpowiedź
na wyrażone we wnioskach jednostek
OSP zapotrzebowanie na nowy sprzęt
ratowniczo-gaśniczy. Wnioskom tym
zostało przyznane dofinansowanie na
poziomie 66% (pozostała część kwoty
to wkład własny Gmin). Wparcie rządowe pochodzi w 56% z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 39% z Krajowego Funduszu Ratowniczo-Gaśniczego,
a 4% to środki z ubezpieczeń. Koszt
zakupu jednego wozu ratowniczo-gaśniczego typu GBA wyniesie 760 tys.
zł. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau
oraz zastępca łódzkiego komendanta
łódzkiego PSP Marek Jankowski wręczyli zgromadzonym promesy o łącznej wartości 11 382 000 zł.
– Z tej wiadomości ucieszą się
nie tylko druhowie z Chabielic, ale
i mieszkańcy całej Gminy Szczerców –
zauważa Wójt Krzysztof Kamieniak
i dodaje – Nasze jednostki OSP miały okazję wykazać się już przy różnych
zdarzeniach, zawsze jest to działanie

profesjonalne, ale i ofiarne. To dobrze,
że nasz wniosek został dostrzeżony
i pieniądze trafią do Chabielic.
Oprócz Gminy Szczerców, podobne promesy trafią też do strażaków
w miejscowościach: Bedlno, Bełchatów,

Brzeziny, Brzeźnio, Dobroń, Domaniewice, Działoszyn, Galewice, Głowno,
Gorzkowice, Konstantynów Łódzki,
Łódź, Łyszkowice, Mniszków, Sieradz,
Skierniewice, Świnice Warckie, Wieruszów, Zduńska Wola oraz Żarnów.

W niedzielę, 9 czerwca, przemarszem z placu Narutowicza pod pomnik św. Jana Pawła II rozpoczął się w Bełchatowie
festyn połączony z przeglądem orkiestr dętych. Reprezentacja Gminy Szczerców wróciła ze stolicy powiatu z tarczą – spośród pięciu orkiestr najlepsi okazali się muzycy z Magdalenowa!

Orkiestra OSP Magdalenów najlepsza w powiecie!
Oprócz druhów z Magdalenowa swój
muzyczny kunszt zaprezentowały: Orkiestra Dęta OSP z Zelowa, Miejska
Orkiestra Dęta Bełchatów-Grocholice,
Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego z Ruśca oraz Orkiestra Dęta
OSP Dobrzelów.
W skład jury wchodzili dyrygenci
wszystkich orkiestr dętych. Podobnie
jak w latach poprzednich, każdy zespół
otrzymał vouchery w wysokości 800 zł
na zakup instrumentów i potrzebnego
sprzętu.
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W Fabryce Mebli Banasiak w Zagadkach, w jednej z hal magazynowych, pojawił się ogień. O pożarze niezwłocznie powiadomiono Straż Pożarną. Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawili się druhowie z OSP Szczerców i OSP Magdalenów,
którzy przystąpili do akcji gaśniczej.

Na szczęście to tylko ćwiczenia

W międzyczasie na miejsce dotarły kolejne wozy pożarnicze z OSP Borowa,
OSP Chabielice i OSP Osiny. Po opanowaniu ognia strażacy w aparatach powietrznych przystąpili do przeszukania
hali. Zadymienie było bardzo duże i widoczność bardzo ograniczona.
- Wewnątrz strażacy znaleźli dwie
osoby podtrute dymem, którym po wy-

niesieniu na zewnątrz udzielono pierwszej pomocy – relacjonował Witold Banasiak, właściciel zakładu. - W czasie
akcji ucierpiał także jeden ze strażaków,
któremu natychmiast udzielono pomocy.
To na szczęście nie był prawdziwy pożar, tylko akcja ćwiczebna jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu Gminy Szczerców. Za zgodą

właściciela zakładu na terenie fabryki
odbywały się ćwiczenia strażackie. Na
miejscu obecny był również Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak,
który na zakończenie podziękował
strażakom za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń i pogratulował wysokiej
gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

W czwartek, 27 czerwca, Wójt Krzysztof Kamieniak podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na udzielenie Gminie Szczerców
dotacji celowej w wysokości 42 000 złotych – dotacja przeznaczona jest na zakup wybranych pomocy dydaktycznych.

Dotacje na pomoce dydaktyczne
Mowa o artykułach niezbędnych do
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach
Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
W tegorocznej ostatniej już edycji
tego programu wnioski złożyły trzy
szkoły podstawowe z naszej Gminy –
SP w Chabielicach, SP w Lubcu oraz SP
w Osinach. Szkoła ze Szczercowa takie
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dofinansowanie otrzymała już wcześniej.
– Gmina Szczerców dofinansuje 20%
wartości planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych, co stanowi kwotę
10 500 złotych i jest wymaganym wkładem własnym organu prowadzącego –
tłumaczy Wójt Krzysztof Kamieniak.
W ramach Programu zakupić można
pomoce dydaktyczne wymienione
w §2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów: tablice interaktywne z projektorem
ultrakrótkoogniskowym,
projektory, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

lub interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu co najmniej 55
cali.
Zakupione pomoce w ramach programu „Aktywna tablica” pozwolą
uczniom naszych szkół podstawowych
na naukę z dostępem do nagrań wideo,
dodatkowych materiałów oraz do szerokiego zakresu źródeł przydatnych
do zdobywania informacji również
z wykorzystaniem Internetu, a technologia ta pozwoli nauczycielom tworzyć
bardziej spersonalizowane warunki do
przekazywania wiedzy.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia za wyniki w nauce osiągnięte
w roku szkolnym 2018/2019. Ogółem do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęły 204 wnioski o przyznanie takich wyróżnień.

Wymierne korzyści z nauki
Jak co roku Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak przyznał
jednorazowe stypendia za wyniki
w nauce osiągnięte w roku szkolnym
2018/2019 – przyznaje się je uczniom
szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem
do Referatu Oświaty Urzędu Gminy
w Szczercowie wpłynęły 204 wnioski, w tym: 189 o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce, 14
o przyznanie stypendium łącznie za
osiągnięte wyniki w nauce i posiadanie
tytułu finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej oraz
1 z tytułu posiadania tytułu finalisty
lub laureata konkursu lub olimpiady
przedmiotowej.
- Wśród wszystkich złożonych wniosków najwięcej było uczniów szkół podstawowych, bo aż 135 – wylicza Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Dalej mamy
gimnazjum z 24 wnioskiami I szkoły ponadgimnazjalne, które złożyły
45 wniosków. Niestety nie wszystkie
spełniały warunki regulaminu przyznawania stypendium.
Ostatecznie stypendium zostało przyznane 202 uczniom, w tym:
134 uczniom szkół podstawowych:
SP Lubiec – 1 uczeń, SP Osiny –
8
uczniów,
SP Chabielice
–
19 uczniów, SP Szczerców – 106
uczniów 24 uczniom Oddziału
Gimnazjalnego
w
Szkole
Podstawowej im. Ks. J. Baranowicza
w Szczercowie, 44 uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych:
ZSP
w Szczercowie – 24 uczniów, I LO im.
W. Broniewskiego w Bełchatowie –
6 uczniów, II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie – 2 uczniów, ZSP
Nr 3 w Bełchatowie – 2 uczniów, ZSP
Nr 4 w Bełchatowie – 3 uczniów, LO
w Kleszczowie – 1 uczennica, Zespół
Szkół
Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku – 1 uczeń, VII LO im.
J. Słowackiego w Warszawie –

Uczniowie liceum, technikum i szkoły branżowej zlożyli ponad 150 wniosków
o stypendia
1 uczeń, II LO im. Jana Pawła II
w Zduńskiej Woli – 1 uczennica, Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie
– 3 uczniów.
- Wysokość przyznanego stypendium była uzależniona od uzyskanej
średniej – tłumaczy Teresa Rosiak,
Kierownik Referatu Oświaty szczercowskiego Urzędu Gminy. - I tak
w szkołach podstawowych uczniowie,
którzy uzyskali średnią ocen powyżej
5,00 otrzymali jednorazowe stypendium
w wysokości 160,00 zł, z kolei uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z przedziału 4,75-5,00 otrzymali stypendium
w wysokości 100,00 zł. Gimnazjaliści ze
średnią powyżej 5,00 otrzymali stypendium w wysokości 230,00 zł, ze średnią
z przedziału 4,75-5,00 stypendium
w wysokości 160,00 zł, natomiast wszyscy Ci, którzy uzyskali średnią od 4,51 do
4,74 otrzymali po 100,00 zł stypendium.
W szkołach ponadgimnazjalnych
uczniowie ze średnią powyżej 5,00
otrzymali stypendium w wysokości

510,00 zł, uczniowie ze średnią 4,755,00 stypendium w wysokości 370,00
zł, z kolei uczniowie ze średnią z przedziału 4,51-4,74 stypendium w wysokości 260,00 zł oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia, kórzy uzyskali
średnią ocen powyżej 4,00 orzymali
stypendium w wysokości 260,00 zł.
- Na stypendia dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce
osiągnięte w roku szkolnym 2018/2019
została wypłacona kwota w wysokości
37.410,00 zł – podkreśla Wójt Krzysztof Kamieniak. - Z tego dla uczniów szkół
podstawowych przypadło 17.4800,00
zł, dla gimnazjalistów 4.370,00 zł oraz
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
15.560,00 zł.
Wszystkim uczniom gratulujemy
osiągniętych wyników, życzymy wspaniałej drugiej połowy wakacji oraz
wielu sukcesów i jak najlepszych ocen
w roku szkolnym 2019/2020.
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Dzień Dziecka na szczercowskiej wyspie

Pogoda dopisała, a organizatorzy przygotowali dla najmłodszych szereg atrakcji – były gry
i zabawy ruchowe, dmuchańce, skoki na bungee oraz przejażdżki motorówką. Mogliśmy
też podziwiać wokalne popisy
naszych uzdolnionych dzieci,
a wisienką na torcie okazała się
– jak zwykle – kąpiel w pianie,
obficie serwowanej przez gminne jednostki OSP.

14

15

Z dumą prezentujemy Państwu
kolejną rozbrykaną gromadę nowych mieszkańców naszej Gminy.
Jak widać na załączonych
zdjęciach bohaterowie Galerii Malucha zajmują się swoimi
sprawami, rosnąc jak na drożdżach, poznając otoczenie i dostarczając mnóstwo uśmiechów
swoim rodzicom, dziadkom i rodzeństwu. I nawet nie zasmuca
ich to, że wakacje są już na półmetku – bo czym się tu martwić,
kiedy mama przytula, a tata nuci
do snu…
Ada Beśka, ur. 18 marca 2019;
waga 3350 g - wzrost 56 cm

Alicja Jędras, ur. 6 kwietnia 2019;
waga 3380 g – wzrost 55 cm

Hanna Lena Malinowska, ur. 23 marca 2019; waga 3500 g - wzrost 54 cm
Ewa Papuga, ur. 22 marca 2019;
waga 3250 g – wzrost 60 cm

Konstanty Jan Rogut, ur. 19 kwietnia
2019; waga 3700 g – wzrost 56 cm
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Filip Kostrzewa, ur. 23 maja 2019;
waga 3600 g – wzrost 58 cm

Oskar Sobala, ur. 13 maja 2019; waga
3380 g – wzrost 56cm

Laura Kawecka, ur. 15 kwietnia 2019;
waga 5150 g - wzrost 62 cm

Mieszko Muszyński, ur. 15 maja 2019;
waga 3200 g - wzrost 50 cm

Mikołaj Dziedzic, ur. 18 kwietnia 2019; waga 3230 g – wzrost 62 cm
Tamara Cyran, ur. 22 czerwca 2019;
waga 3500 g - wzrost 56 cm

Mia Jadwiga Rzepkowska, ur. 21 maja
2019; waga 3500 g – wzrost 53 cm

Tymon Bzdon, ur. 8 kwietnia 2019; waga 3000 g - wzrost 53 cm
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Za nami wakacyjne zajęcia dla dzieci, które zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie. Przez kilkanaście dni
uczestnicy półkolonii byli na wycieczkach lub spędzali czas na ciekawych warsztatach, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Radosne wakacje w Gminie Szczerców

W Radosnych Wakacjach
wzięło
udział czterdzieścioro dzieci objętych
opieką GOPS. Plan zajęć, finansowanych między innymi ze sprzedaży cegiełek podczas Charytatywnego Balu
Przedsiębiorców Gminy Szczerców
(zebrano wtedy 27 tys. zł), był w tym
roku wyjątkowo bogaty. Uczestnicy
zajęć zgodnie podkreślali, że o nudzie
nie mogło być mowy.
Wakacje rozpoczął Superbohater
w Super-Szczercowie, czyli blok gier
i animacji. Kolejnego dnia na uczestników czekał wyjazd do ZOO SAFARI
w Borysewie. Później przewidziano
wyjazd do Cosmoparku w Postękalicach oraz do kręgielni w Kleszczowie.
4 lipca to wyjście na strzelnice "Salwa" Szczerców i zajęcia artystyczne
w GOK, dzień później wyjazd do Juraparku w Krasiejowie.
Kolejny tydzień przedstawiał się
nie mniej interesująco – w poniedziałek Mali Konstruktorzy, czyli blok
animacji oraz gry, zabawy i budowle
w GOK. Następnego dnia przygotowano wyjazd do Zamku w Ogrodzieńcu, zwiedzanie zamku oraz wizytę w
parku doświadczeń fizycznych i park
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miniatur. Dzieci „zaliczyły” też szlak
Orlich Gniazd i park strachu. Po tych
wyjazdowych atrakcjach, w środę zaplanowano zajęcia artystyczne i sportowe w GOK. Kolejny dzień i nowa
wycieczka – tym razem do kina HELIOS w Bełchatowie na film pt. "Sekretne życie zwierzaków domowych
2". W piątek Radosne wakacje w Gminie Szczerców zakończyło ognisko na
Górach Junga wraz z zabawami sportowymi i pokazem w wykonaniu strażaków z OSP Szczerców.

Za nam kolejna edycja V Międzygminnego Konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej, którego organizatorem było
„Koło Sprawnych Rąk” Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie. Koło działa pod opieką Justyny Stykały,
a honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak.

Piękne prace na konkursie „Igłą malowane”

W połowie maja w auli Szkoły Podstawowej im. ks. J. Baranowicza odbyła
się uroczystość ogłoszenia wyników,
wręczenia nagród laureatom oraz
otwarcie wystawy.
Przypomnijmy – w konkursie
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów terapii
zajęciowej, placówek oświatowo–
wychowawczych oraz osoby dorosłe
z Gminy Szczerców, Gminy Rząśnia,
Gminy Bełchatów, Gminy Kluki, Gminy Widawa, Gminy Rusiec oraz Gminy
Sędziejowice.
Celem konkursu jest rozwijanie
wrażliwości i myślenia plastycznego, prezentacja dorobku twórczego
uczniów i osób dorosłych, wymiana

doświadczeń, a także upowszechnienie inicjatyw twórczych.
W skład jury V Międzygminnego
Konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow
Kudelskiej weszli Agnieszka Kaczmar-

ska (przewodnicząca), Elżbieta Barbara
Kotyla, Monika Wyszatycka, Krzysztof
Gosławski, Iza Hofman, Marta Dragon
i Beata Olejniczak.
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Świętowaliśmy w naszej Gminie Noc Kupały

Iza Cieślak i Bartek Rośniak
w zgodnej ocenie jury zostali
Królem i Królową Wianków podczas tegorocznych obchodów
Nocy Świętojańskiej. Na scenie
królowała za to muzyka do tańca, którą przy żywiołowej reakcji publiczności prezentowały
zaproszone gwiazdy – zespoły
Skaner i Redlin. Impreza tradycyjnie odbyła się na szczercowskiej Wyspie, gromadząc całe
rodziny mieszkańców naszej
Gminy. Konkurs wianków i koncerty to oczywiście nie wszystkie atrakcje, bowiem na uczestników czekał jeszcze spektakl
teatru ognia. Warto wspomnieć
też o popisach młodych tancerzy z Centrum Tańca UP Studio,
a jeśli komuś i tego było mało,
to do dyspozycji pozostawały
dmuchańce i cały szereg animacji dla najmłodszych. Tegoroczna
Noc Kupały dostarczyła wszystkim obecnym na Wyspie dobrej
zabawy, teraz pozostaje czekać
na spełnienie się świętojańskich
przepowiedni…
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Polski Związek Wędkarski – Koło nr 29
w Szczercowie informuje:

►
W dniach13-14 lipca odbyły się zawody
„Mistrzostwa koła  w gruncie”. W zawodach
wzięło udział 15 zawodników. Pierwsze
miejsce z wynikiem 4530 pkt. zajął Mariusz
Zamolski, drugi był Adam Galis z wynikiem
3330 pkt, na trzeciej pozycji uplasował się
Tadeusz Węglewski z wynikiem 1450 pkt.
W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Sławomir Kopiński i Wojciech Ressel. Gratulujemy!

W połowie czerwca odbyła się wycieczka wędkarska organizowana przez koło PZW 29 Szczerców oraz Gminę
Szczerców na zbiornik Cieszanowice. Wzięło w niej udział
osiemnastu wędkarzy. Podczas wycieczki zostały rozegrane zawody wędkarskie „O puchar Wójta Gminy Szczerców”,
Najlepszy okazał się Adam Galis, który z wynikiem 9300
pkt. zajął pierwsze miejsce. Podium uzupełnili kolejno Wiesław Czaja z wynikiem 6480 pkt. i Adam Pęciak z wynikiem
5630 pkt. Zwycięzcom, w imieniu Wójta Gminy Szczerców,
puchary wręczyli Radni Wojciech Pacholak oraz Krzysztof
Drzazga. Podczas całej wycieczki dopisała zarówno pogoda
jak i ryby. Łowione były głównie płocie, ale też inne gatunki.
Można było się zrelaksować, opalać i zająć wędkowaniem w
najlepszej możliwej formie.

►

28 lipca odbyły się Międzygminne Zawody Wędkarskie
Szczerców-Zelów w dyscyplinie spławikowej. Z każdej
drużyny brało udział po dziesięciu zawodników. Zawody
rozgrywane były w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
Warto wspomnieć, że lipcowa edycja zawodów była już 23
międzygminną rozgrywką, w której po latach dominacji Zelowa palmę pierwszeństwa w obu grupach odzyskał w tym
roku Szczerców.
Bogusław Kałużny zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej,
drugi był Marcin Kopiński – obaj to reprezentanci naszej
Gminy, a trzecie miejsce zajął Grzegorz Cieniewski , prezes
zelowskiego koła wędkarskiego.
W klasyfikacji drużynowej puchar przechodni zdobyło koło
ze Szczercowa, uzyskując 100 punktów. Puchar pozostaje
więc w tym roku u nas, ale aby został w Szczercowie na stałe, potrzebne są zwycięstwa w dwóch kolejnych edycjach
zawodów. Puchary wręczał zwycięzcom Wójt Krzysztof
Kamieniak.

►
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GMINA SZCZERCÓW POBIEGŁA PO RAZ XI
W sobotnie przedpołudnie 18 maja,
tuż po godzinie 10.00, krótkim przemówieniem zagrzewającym biegaczy
do sportowej rywalizacji, Wójt Krzysztof Kamieniak rozpoczął tegoroczną
edycję imprezy rekreacyjnej „Gmina
Szczerców Biega”. Jak zwykle wystartowała silna reprezentacja biegaczy
w kategoriach dziecięcych, ale i dorośli
stawili się na starcie w licznej grupie.
Łącznie wzięło udział ok. 350 zawodników i zawodniczek. Pogoda dopisała, posiłki regeneracyjne smakowały,
a głośny doping kibiców pomagał przezwyciężyć chwile kryzysu, zwłaszcza
na dłuższych dystansach. Jak co roku
organizatorzy zadbali o pamiątkowe
medale dla wszystkich oraz gadżety
promocyjne. Serdecznie gratulujemy
wszystkim, którzy wystartowali, pobiegli lub przemaszerowali wspomagając się kijkami do nordic walking.

WYNIKI BIEGÓW:
Rocznik 2016 i mł. – 30 m chłopcy:
I miejsce: Chorzewski Wiktor – Szczerców
II miejsce: Figlus Szymon – Stanisławów
Pierwszy
III miejsce: Piersa Jan – Warszawa
dziewczynki:
I miejsce: Domańska Martyna – Kozłówki
II miejsce: Mesjasz Marcelina – Trakt
Puszczański
III miejsce: Szmajdzińska Ada – Szczerców
Rocznik 2015 – 50 m
chłopcy:
I miejsce: Jon Miłosz – Kieruzele
II miejsce: Godek Adrian – Chabielice
III miejsce: Drabek Aleksander –
Szczerców
dziewczynki:
I miejsce: Jędraszek Emilia – Szczerców
II miejsce: Kozuba Julia – Stanisławów
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Drugi
III miejsce: Latosińska Anna – Załuże
Rocznik 2014 – 50 m
chłopcy:
I miejsce: Skiberowski Jan – Chabielice
II miejsce: Śmietański Piotr – Szczerców
III miejsce: Dyła Antoni – Szczerców
dziewczynki:
I miejsce: Kulka Hanna – Szczerców

II miejsce: Kulka Ewa – Stanisławów
Pierwszy
III miejsce: Sztuk Emilia – Szczerców
Rocznik 2013 – 70 m
chłopcy:
I miejsce: Maskulak Bartek – Szczerców
II miejsce: Pęciak Kacper – Szczerców
III miejsce: Maciejewski Paweł – Niwy
dziewczynki:
I miejsce: Studzińska Oliwia – Załuże

II miejsce: Wojcieszek Sylwia – Józefina
III miejsce: Borowiecka Wiktoria – Tatar
Rocznik 2012 – 100 m
chłopcy:
I miejsce: Gąsiorowski Adrian -Tatar
II miejsce: Bzdon Igor – Trakt Puszczański
III miejsce: Prockiw Oskar

dziewczynki:
I miejsce: Lipińska Maja – Trakt Puszczański
II miejsce: Ocińska Aleksandra –
Szczerców
III miejsce: Buś Ewa – Szczerców

III miejsce: Podpłomyk Ewelina –
Stanisławów Drugi
Rocznik 2005 – 800 m
chłopcy:

Rocznik 2008 – 500 m

I miejsce: Soboń Jan – Trakt Puszczański
II miejsce: Michalski Piotr – Dubie

dziewczynki:
I miejsce: Kowalczyk Julia – Rudzisko
II miejsce: Stykała Julia – Szczerców
III miejsce: Kurasiewicz Oliwia –
Szczerców

chłopcy:

dziewczynki:

I miejsce: Kotas Alan – Lubiec
II miejsce: Łuczywek Tobiasz – Szczerców
III miejsce: Kurzynoga Mateusz – Osiny

I miejsce: Cyran Kinga – Szczerców

Rocznik 2011 – 200 m

dziewczynki:

mężczyźni:

chłopcy:
I miejsce: Balcerzak Igor – Chabielice
II miejsce: Włodarczyk Kacper –
Szczerców
III miejsce: Skiberowski Piotr – Chabielice

I miejsce: Czachorowska Antonina –
Rembieszów
II miejsce: Malinowska Zuzanna –
Szczerców
III miejsce: Grzelak Patrycja – Szczerców

I miejsce: Felisiak Marcin – Bełchatów
II miejsce: Gosławski Krzysztof –
Szczerców
III miejsce: Dyła Zbigniew – Szczerców

dziewczynki:
I miejsce: Rusek Patrycja – Magdalenów
II miejsce: Małecka Michalina –
Szczerców
III miejsce: Godek Nikola – Chabielice,
Jędraszek Lena – Szczerców

Rocznik 2007 – 600 m
chłopcy:

Rocznik 2010 – 300 m

I miejsce: Cyran Jakub – Szczerców
II miejsce: Langkamer Mateusz –
Szczerców
III miejsce: Matuszak Wiktor – Osiny

chłopcy:

dziewczynki:

I miejsce: Bednarkiewicz Krzysztof –
Szczerców, Gościński Oliwier – Załuże
II miejsce: Dyła Filip – Szczerców
III miejsce: Brzeziński Marcel – Grudna,
Storczyk Filip – Szczerców

I miejsce: Wieczorek Alicja – Szczercowska Wieś
II miejsce: Rojewska Ola – Lubiec
III miejsce: Kieruzel Alicja – Szczerców

dziewczynki:
I miejsce: Limanowska Lena – Szczerców
II miejsce: Dyła Lena – Kieruzele
III miejsce: Mesjasz Amelia – Trakt
Puszczański

Rocznik 2006 – 800 m
chłopcy:

Rocznik 2009 – 400 m

I miejsce: Pietruszka Bartosz – Załuże
II miejsce: Kamieniak Mateusz –
Szczerców
III miejsce: Kołodziejczyk Kacper –
Lubiec

chłopcy:

dziewczynki:

I miejsce: Stępień Łukasz – Stanisławów
Pierwszy
II miejsce: Stawowczyk Kacper – Załuże
III miejsce: Gosławski Piotr – Szczerców

I miejsce: Dyła Martyna – Stanisławów
Pierwszy
II miejsce: Malinowska Natalia –
Szczerców

BIEG REKREACYJNY – 1500 m

kobiety:
I miejsce: Olczak Katarzyna – Szczerców
II miejsce: Cieślak Anna – Szczerców
III miejsce: Kałuziak Ewelina – Rusiec,
Malinowska Natalia – Szczerców
MARSZ NORDIC WALKING – 1500 m
mężczyźni:
I miejsce: Drabek Wojciech – Szczerców
kobiety:
I miejsce: Muras Wanda – Szczerców
II miejsce: Małecka Marzena – Trakt
Puszczański
III miejsce: Kata Barbara, Szczepanik
Barbara – Szczerców
BIEG GŁÓWNY kategoria open 5000 m
mężczyźni:
I miejsce: Owczarek Tomasz – Bełchatów
II miejsce: Kamiński Marek – Chabielice
III miejsce: Krysiak Jarosław – Szczerców
kobiety:
I miejsce: Olejnik Renata – Kozłówki
II miejsce: Beśka Violetta – Kieruzele
III miejsce: Czachorowska Antonina –
Rembieszów
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DOBRY START BADMINTONISTÓW
W IV Wiosennym Turnieju Badmintona, który został
zorganizowany w Radomsku wzięło udział ponad 70
zawodników grających w ośmiu kategoriach. Wystąpili
między innymi zawodnicy z Sieradza, Piotrkowa, Łodzi,
Tomaszowa, Pabianic, Gorzkowic, Blachowni i Radomska. Z dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy
„GLKS Szczerców” zajmując czołowe miejsca:
singiel mężczyzn: III miejsce – Marek Rózik
XVIII miejsce – Marcel Ciura
XXI miejsce – Arkadiusz Ciechalski
singiel kobiet: II miejsce – Marta Niewiadomska
debel mężczyzn: II miejsce – Marcel Ciura/Marek Rózik
mikst: I miejsce – Marta Niewiadomska/Marek Rózik

PUCHAR STAROSTY DLA GMINY SZCZERCÓW

Gmina Szczerców najlepsza w III Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców
o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Zawody rozegrano na stadionie
Powiatowego Centrum Sportu, a
wzięło w nich udział siedem drużyn.
Rywalizacja toczyła się systemem ligowym, każdy zagrał z każdym, co
zapewniło solidną porcję grania dla
każdej z drużyn. Już od początku zawodów najlepszą formę prezentowała
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drużyna Gminy Szczerców, która ostatecznie okazała się najlepsza w całym
turnieju. Drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie. Podium drużyn uzupełnił zespół Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
Ostateczna klasyfikacja turnieju wygląda następująco:
1. Gmina Szczerców

2. Straż Pożarna
3. Policja
4. CKP
5. Powiat Bełchatowski / PCS
6. Urząd Miejski w Zelowie
7. Gmina Bełchatów
Najlepszym bramkarzem turnieju został Tomasz Rusek z Gminy Szczerców,
który w sześciu meczach puścił jedynie dwa gole.

WYGRANY FINAŁ KOMBAJNU W MALS ŁASK
Po ponad dwumiesięcznej rywalizacji w Miejskiej Amatorskiej
Lidze Siatkówki w Łasku szczercowska drużyna „Kombajn” po
raz drugi zdobyła tytuł mistrzowski! W wielkim finale tych rozgrywek nasi siatkarze pokonali miejscowy zespół „Gryf” 3-1.
Warto dodać, że dla kombajnistów było to 4 kolejne starcie
o pierwsze miejsce w łaskiej lidze. Gracze Kombajnu zostali
docenieni przez organizatorów i otrzymali aż 4 nagrody indywidualne: najlepszym zawodnikiem – MVP całej ligi został rozgrywający Kombajnu, Przemysław Raszewski, najlepszym atakującym Łukasz Jakubowski, najlepszym blokującym Krzysztof
Bartkiewicz, a najlepszym przyjmującym Daniel Buczkowski.
(JP)

SAMORZĄDOWCY Z PRZEDSIĘBIORCAMI NA REMIS

W sobotę 22 czerwca po raz kolejny
został rozegrany towarzyski mecz piłki
nożnej pomiędzy Samorządowcami i
Przedsiębiorcami o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Szczerców. Spotkanie było zorganizowane w ramach
festynu „Noc Świętojańska”.
Mecz był bardzo wyrównany i zacięty,
ale prowadzony w przyjaznej atmos-

ferze i w duchu walki fair-play. Wynik
spotkania otworzył Mateusz Siewiera
strzelając gola dla Przedsiębiorców. W
końcówce I połowy na 2-0 podwyższył Piotr Pęciak. W drugiej odsłonie
spotkania to Samorządowcy strzelili 2
gole. Bramkarza biznesmenów dwukrotnie pokonał Jarosław Piotrowski.
Mecz zakończył się remisem, a na za-

kończenie symboliczne puchary i nagrody dla obu drużyn wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Barbara
Szczepanik.
Samorządowcy – Przedsiębiorcy 2:2
(0:2) J.Piotrowski 2 – M.Siewiera,
P.Pęciak.
(JP)
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VIII TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
13-stego i 14-stego lipca odbył się VIII
turniej plażowej piłki siatkowej.
Pierwszego dnia rywalizowały panie,
a dzień później została rozegrana kategoria mężczyzn. Zawody dostarczyły dużo emocji i zaciętych spotkań stojących na wysokim poziomie.
W kategorii kobiet zwyciężyła para
Jabłoniak Angelika/Dłubak Katarzyna, która wszystkie swoje 3 spotkania
wygrała 2-0. Na II miejscu rywalizację
zakończyły Kałużna Aleksandra/Kowalska Karolina, a najniższy stopień
podium przypadł Wawszczak Justynie
i Kotas Klaudii.
W rywalizacji męskiej wzięło udział
11 par podzielonych na 4 grupy, z których awans do ćwierćfinałów uzyskiwały po dwa najlepsze zespoły.
Grupa A
1.Gościański Damian/Czajkowski
Krzysztof – 2 pkt.
2. Pawlikowski Robert/Gąsiorowski
Konrad – 1 pkt.
3. Sobiech Grzegorz/Brożyński Dawid
– 0 pkt.
Grupa B
1.Raszewski Przemysław/Michalski
Damian – 2 pkt.
2. Tomczak Maciej/Buś Łukasz – 1 pkt.
3. Wawszczak Kamil/Sopala Mateusz
- 0 pkt.
Grupa C
1.Janas Jarosław/Ostrowski Szymon
- 2 pkt.
2. Pawlikowski Adam/Dziechciński
Mateusz - 1 pkt.
3. Gontarz Lars/Gontarz Dominik - 0 pkt.
Grupa D
1.Mikołajczyk Damian/Gumiński - 1 pkt.
2.Brzeski Paweł/Kubik Mariusz - 0 pkt.
Ćwierćfinały:
Gościański Damian/Czajkowski
Krzysztof – Pawlikowski Adam/Dziechciński Mateusz 2-0
Janas Jarosław/Ostrowski Szymon
– . Pawlikowski Robert/Gąsiorowski
Konrad 2-0
Raszewski Przemysław/Michalski Damian – Mikołajczyk Damian/Gumiński
Igor 2-0
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Brzeski Paweł/Kubik Mariusz – Tomczak Maciej/Buś Łukasz 2-1
Półfinały:
Gościański Damian/Czajkowski
Krzysztof – Raszewski Przemysław/
Michalski Damian 2-1
Janas Jarosław/Ostrowski Szymon –
Brzeski Paweł/Kubik Mariusz 2-0
o III miejsce:
Raszewski Przemysław/Michalski Damian – Brzeski Paweł/Kubik Mariusz
2-1
o I miejsce:
Janas Jarosław/Ostrowski Szymon
– Gościański Damian/Czajkowski
Krzysztof 2-0
Finał należał do zawodników z Bełchatowa, a nasza, od kilku lat niepokonana para Raszewski Przemysław/

Michalski Damian tym razem zajęła
III miejsce pokonując w małym finale
łódzkich zawodników.
(JP)

PODSUMOWANIE SEZONU ASTORII

Przez 26 meczów seniorzy grający w lidze okręgowej zdobyli 35 punktów, 10
(zwycięstw, 5 remisów i 11 porażek).
Nasza drużyna strzeliła 45 goli, tracąc
42. Na koniec sezonu uplasowała się
na 8 miejscu. Najlepszym strzelcem
w drużynie został Bartosz Wilkoszewski z 11-stoma bramkami na swoim
koncie. Zakończony sezon nie był
w pełni zadowalający zarówno dla kibiców, Zarządu Klubu, jak i samych
zawodników.
Spotkania
rozegrane na dobrym sportowym poziomie
(wygrane z Polonia Piotrków, Świt
Kamieńsk) przeplatane zostały remisami, bądź przegranymi z drużynami
z dołu tabeli (LKS Czarnocin, Czarni Rozprza, Olimpia Wola Załężna).
13 lipca drużyna seniorów rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, którego inauguracja nastąpi 17
sierpnia wyjazdowym spotkaniem do
beniaminka ligi okręgowej - Skalnika
Sulejów. Do tego czasu Astoria ma
zaplanowane 4 spotkania sparingowe:
Pogoń Zduńska Wola, Słowian Dworszowice, Włókniarz Pabianice oraz
mecz z rezerwami GKS - u Bełchatów.
Sezon 2019/20 w opinii wielu kibiców,
trenerów i samych zawodników ma
być jeszcze bardziej wymagający dla

naszej drużyny. Mocni beniaminkowie KS Paradyż, Skalnik Sulejów oraz
Gaik Niedośpielin, spadkowicze z IV
ligi - Pilica Przedbórz, Stal Niewiadów
oraz pozostałe drużyny występujące
w lidze spowodują, iż każdy zdobyty
punkt będzie bardzo istotny w ostatecznym, końcowym układzie tabeli.
Drużyny
młodzieżowe
uczyły
się
piłkarskich
umiejętności, uczestnicząc w poszczególnych ligach prowadzonych przez
OZPN w Piotrkowie Trybunalskim.
Drużyna B1 Junior Młodszy r. 2002
- 2004 zajęła w swoich rozgrywkach
5 miejsce, zdobywając zaledwie 3 pkt.
Z pewnością jest to wynik rozczarowujący dla wszystkich. Jednak mała
liczebnie kadra, rezygnacja bez powodu wielu zdolnych chłopców w tym
roczniku oraz liczne kontuzje, miały
znaczący wpływ na końcowe miejsce
w tabeli.
Drużyna trampkarz C1 r. 2005 2006 na wiosnę awansowała do I ligi
okręgowej trampkarzy. W 10-ciu spotkaniach w wyższej klasie rozgrywkowej Astoria zdobyła 14 pkt, strzelając 36 bramek, a tracąc 32. Młodzi
zawodnicy Astorii zajęli ostatecznie
4 miejsce, co pozwoli im rywalizować

ponownie w pierwszej lidze. Od 2 lipca do 8 lipca drużyna przebywała na
obozie sportowym w Głuchołazach.
Grupa 15 chłopców trenowała 2 razy
dziennie, rozegrała 2 mecze sparingowe oraz brała udział w integracyjnych
imprezach sportowych.
Bardzo udany sezon miała grupa
chłopców r. 2007 - 2008 D2 Młodzik.
Na koniec sezonu 2018/2019 uplasowała się na 3 miejscu zdobywając
w 10-ciu spotkaniach 16 pkt, strzelając 27 bramek, tracąc 24. Drużyna,
która liczy blisko 30 zawodników zrobiła bardzo duży progres piłkarski, co
z pewnością mogą potwierdzić liczni
kibice przychodzący na mecze. Należy tutaj podziękować trenerowi grupy
- Kamilowi Sadzińskiemu za 3,5 roku
ciężkiej, ale owocnej pracy. Trener ze
względu na występy w III lidze (RKS
Radomsko) musiał niestety "zawiesić"
swoją pracę trenerską w klubie. Życzymy powodzenia i jesteśmy dumni,
iż wychowanek LKS Astoria Szczerców
będzie grał na takim wysokim poziomie rozgrywek.
Najmłodsze grupy r. 2009-2010
oraz 2011 i młodsi reprezentowali
Klub poprzez udział w rozgrywkach
turniejowych.
Prezes Klubu – Piotr Sadziński
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