Wszystkim mieszkańcom, przyjaciołom i gościom
odwiedzającym Gminę Szczerców
życzymy wielu radości ze wspólnego przeżywania
narodzin Chrystusa Pana.
Nadchodzące Święta niech upłyną nam w zgodzie
i rodzinnym cieple, bądźmy pełni serdeczności
oraz wiary w coroczny cud narodzin Bożego Syna.
Niech nadchodzący rok 2020 będzie dla wszystkich nas
czasem spełnienia marzeń i planów,
a każdy kolejny dzień przynosi satysfakcję i dostatek.
Przewodnicząca Rady
Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Społeczna lodówka:
by pomóc potrzebującym

Zosia Sztuk
najlepsza na OPALu

Wójt
Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak

Tłumy na świątecznym
jarmarku

27 listopada doszło do zmiany na stanowisku komendanta powiatowej policji
w Bełchatowie. Insp. Grzegorz Czubakowski, stojący do tej pory na czele komendy w Pajęcznie, został szefem policji w stolicy naszego powiatu.

Zmiany w powiatowej policji

Za nami XIII edycja Forum Promocji
Województwa Łódzkiego, inicjatywy
skierowanej do przedstawicieli samorządów lokalnych regionu łódzkiego,
w tym beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy przyczyniają się bezpośrednio do budowania przewagi
konkurencyjnej marki regionalnej.

Łódzkie się promuje,
Chiny zapraszają

W uroczystej inauguracji i zarazem
pożegnaniu poprzedniego komendanta, Karola Mielczarka, wziął udział
Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof
Kamieniak.
– Życzę wielu sukcesów przy wykonywaniu powierzonych panu zadań, do
których należą między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,
ochrona bezpieczeństwa i porządku
czy wykrywanie i ściganie sprawców
przestępstw i wykroczeń. Ze swej stro-

ny zapewniam o otwartości społeczności Gminy Szczerców na inicjatywy
oraz działania podejmowane przez KPP
w Bełchatowie. Mam nadzieję, że nasza
współpraca będzie dla pana źródłem
satysfakcji – mówił Wójt Krzysztof
Kamieniak, zwracając się do nowego
komendanta.
Inspektor Grzegorz Czubakowski
przychodzi do Bełchatowa z Pajęczna, gdzie pełnił funkcję Komendanta
Powiatowego Policji od 2013 roku.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji imprezy była delegacja z chińskiego Syczuanu, prowincji partnerskiej
regionu łódzkiego. Syczuan zamieszkuje blisko 91 milionów ludzi, położony w centralnej części Chin region
oferuje szeroką ofertę współpracy
biznesowej, z której nasi przedsiębiorcy mogą korzystać dzięki pomocy
biura przy łódzkim Urzędzie Marszałkowskim, ułatwiającym te kontakty.
Imprezę uświetniała obecność tegorocznej Miss Polonia, pochodzącej
z Łodzi Karoliny Bielawskiej. W Forum, reprezentując Gminę Szczerców,
uczestniczył Wójt Krzysztof Kamieniak.

4 grudnia w Bełchatowie odbyły się centralne obchody Barbórki, zorganizowane przez PGE GiEK S.A. – święto górników było okazją do wręczenia kilkudziesięciu odznaczeń zasłużonym pracownikom koncernu. Wśród wyróżnionych znaleźli się górnicy z KWB Bełchatów oraz KWB Turów.

Szczęść Boże górniczej braci!
Wcześniej – zgodnie z wieloletnią
tradycją – górnicy przemaszerowali
w towarzystwie orkiestry dętej ulicami stolicy Powiatu. Po mszy i części
oficjalnej górnicza brać bawiła się
przy występie Izabeli Trojanowskiej.
Samorząd Gminy Szczerców reprezentował podczas uroczystości Wójt
Krzysztof Kamieniak.

INFORMATOR SZCZERCOWSKI
Miesięcznik Gminy Szczerców, nakład 2900 egzemplarzy
Adres Redakcji: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Redakcja: Beata Goszcz, Justyna Felisiak, Jarosław Piotrowski
Druk: db PRINT POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów i zmian w nadesłanych tekstach
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

2

Żegnamy 2019 rok, który kończymy zamknięciem dwóch ważnych inwestycji – remontu ulicy Żeromskiego i drogi
w Grudnej. Powoli krystalizuje się też kwestia przebudowy drogi wojewódzkiej 483, więc szansa na chodnik przy ulicy
Częstochowskiej jest coraz bardziej realna. Ale przed nami Święta, dlatego pozwólmy sobie na chwilę oddechu - mówi
Wójt Krzysztof Kamieniak w rozmowie z Informatorem Szczercowskim.

Spokojnych Świąt dla nas wszystkich
Redakcja: Media regionu łódzkiego
poświęciły w ostatnich dniach sporo
uwagi kwestii hałasu, na jaki skarżą
się mieszkańcy niektórych miejscowości w Gminie Szczerców. Co możemy powiedzieć w tej sprawie?
Krzysztof Kamieniak: Sąsiedztwo
kopalni z pewnością nie należy do
najbardziej komfortowych, a praca
górniczych maszyn wiąże się właśnie
z hałasem i zapyleniem. Sygnały
o tych niedogodnościach docierały
do nas i były systematycznie przekazywane do PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, wraz z prośbami o podjęcie
działań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia niekorzystnych czynników. O całej sytuacji
pisemnie informowaliśmy także piotrkowską delegaturę Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Red.: Jaki był efekt tych działań?
K.K.: W 2018 roku, występując w interesie mieszkańców Gminy Szczerców
zleciłem niezależnej firmie, wyspecjalizowanej w tym zakresie, przeprowadzenie badań hałasu w okolicach
Janówki. Wykonana ekspertyza potwierdziła wskazania mieszkańców
i ujawniła, że normy przekraczane są
przez kopalniane taśmociągi zarówno
w dzień, jak i w nocy. Wyniki badań
przesłaliśmy do WIOŚ w Piotrkowie
oraz do PGE w Bełchatowie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedział, że nasze badania
nie mogą być przez niego brane pod
uwagę i zadeklarował, że zleci własne
w roku 2019 i poinformuje nas o ich
wynikach. Do tej pory ich nie otrzymaliśmy, ale z doniesień prasowych
wiem, że badania te przeniesione zostały na przyszły rok, nie pozostaje
nam więc nic innego jak czekać.
Red.: Rzeczywiście tak jest, WIOŚ
w Piotrkowie Trybunalskim tłumaczy ten fakt nawałem innych zadań.
Warto jednak pamiętać, że sąsiedztwo kopalni ma oprócz minusów

także dodatnie strony – mowa oczywiście o pieniądzach, które zasilają
gminny budżet i pozwalają na szereg
inwestycji.
K.K.: Te pieniądze są potrzebne, bo
przecież wciąż prowadzimy działania
inwestycyjne, które pochłaniają środki finansowe. Kilka dni temu rozmawiałem z dyrekcją Wojewódzkiego
Zarządu Dróg w Łodzi na temat remontu drogi 483, a więc między innymi interesującej nas wszystkich ulicy
Częstochowskiej w Szczercowie. We
wstępnym projekcie budżetu województwa łódzkiego na przyszły rok
zabezpieczono na ten cel około trzech
milionów złotych – my jako Gmina
również deklarujemy przeznaczyć na
te roboty podobną kwotę. Koszt tego
zadania oszacowano na 6,5 miliona,
ale jaka kwota ostatecznie będzie do
zapłacenia, okaże się po zakończeniu
postępowania przetargowego. Mimo,
że jest to droga wojewódzka, to w
dużej części leży na terenie Gminy
Szczerców, a nasz odcinek jest szczególnie niebezpieczny, dlatego w 2016
roku podpisaliśmy porozumienie z
Zarządem Województwa, że dołożymy jako Gmina połowę środków i
słowa tego dotrzymamy.
Red.: To ogromne pieniądze, mowa
przecież o trzech milionach złotych…
K.K.: To prawda, ale taka jest potrzeba i takie są oczekiwania mieszkań-

ców, którzy bardzo zdecydowanie
wyrażają swoje oczekiwania w tym
zakresie. Trzeba tę drogę naprawić,
bo to poprawi bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych czy rowerzystów poruszających się w kierunku miejscowości
Kozłówki, Brzezie czy innych w tym
rejonie. Zresztą, pamiętacie państwo
doskonale, że jako Gmina od wielu
lat staramy się o remont tej drogi nie
tylko w kierunku na Chabielice, ale
i w przeciwną stronę – na Łask.
Red.: Przypominamy sobie nawet akcję zbierania podpisów pod petycją
w tej sprawie.
K.K.: Głosy mieszkańców trafiły
i do Zarządu Dróg i do Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzi były do
tej pory bardzo lakoniczne i mówiły
po prostu, że zadania inwestycyjne
przewidziane na dany rok nie obejmują przebudowy tej drogi. Dla mnie
głos mieszkańców jest jednak ważny
i dlatego w styczniu zorganizujemy
spotkanie z odpowiednimi organami, a więc przedstawicielami wojewódzkiego zarządu dróg, Urzędu
Marszałkowskiego i policji oraz zainteresowanymi mieszkańcami Gminy
Szczerców, którzy będą mogli przedstawić swoje racje i wskazać konkretne potrzeby. Remontuje się inne
drogi, jak chociażby Pabianice – Bełchatów czy Bełchatów – Kamieńsk,
nic więc nie stoi na przeszkodzie, by
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i u nas ruszyły niezbędne prace. Tym
bardziej, że w efekcie prac prowadzonych na drogach krajowych, ruch
na drogach wiodących przez Gminę
Szczerców zwiększył się kilkukrotnie
i to też daje nam się we znaki.

lat będzie służyła mieszkańcom Gminy. Podobnie jest w Grudnej, droga
prowadząca przez miejscowość została wykonana w wysokim standardzie i z pewnością poprawi nie tylko

wadzenia dodatkowych ustaleń technicznych, co nie tylko pochłonęło
dodatkowe środki, ale i zabrało sporo
czasu.
Red.: Odłóżmy na jakiś czas tema-

Red.: Tym samym droga 483, o której
mówimy, staje się z dnia na dzień coraz bardziej uczęszczana i coraz bardziej niebezpieczna.
K.K.: Nierówności są na niej bardzo
duże, a kiedy przyjdą prawdziwe
mrozy i zrobi się ślisko, to można
spodziewać się, że wzrośnie dramatycznie liczba wypadków. To jest jednak sprawa na najbliższą przyszłość
i będziemy do niej wracać po Nowym
Roku, a teraz chciałbym wspomnieć
o tym, że zakończyły się prace oraz
odbyły odbiory innych, wyremontowanych już dróg.
Red.: Ulica Żeromskiego w Szczercowie zmieniła się nie do poznania!
K.K.: Rzeczywiście, jedna z najstar-

Droga w Grudnej po remoncie
ty inwestycyjne i pochwalmy się
inicjatywą, której zazdroszczą nam
sąsiednie Gminy – mamy pierwszą
w Powiecie lodówkę społeczną!

Ulica Żeromskiego - szerokie chodniki, gładka jezdnia, nowe oświetlenie
szych dróg w Szczercowie przeobraziła się bardzo mocno. Wymieniliśmy
tu wszystkie media, a więc powstała
nowa kanalizacja, deszczówka. Mamy
nowe oświetlenie, jezdnia jest szeroka, podobnie jak i chodniki dla pieszych. Całość ładnie komponuje się
z pobliskim deptakiem nad rzeką Widawką i tworzy nowoczesną całość,
która przez kilkadziesiąt najbliższych
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komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników. Nie obyło się jednak bez
kłopotów, ponieważ w trakcie roku
weszło w życie ministerialne rozporządzenie zwiększające wymogi, jakie spełniać muszą drogi budowane
w klasie dróg gminnych i wyższych –
chodzi o obowiązek doprojektowania
kanałów technologicznych. To z kolei
wiązało się z koniecznością przepro-

K.K.: Świetny pomysł, który jest znakomitym uzupełnieniem pomocy,
jaką organizujemy od lat w naszej
Gminie przy udziale Banku Żywności
i Stowarzyszenia „Na Skrzydłach Marzeń”. Teraz mamy narzędzie, które
pozwoli uniknąć marnowania jedzenia, którego przecież czasem zdarza
się nam wszystkim kupić, wytworzyć
po prostu za dużo. Nie wyrzucamy
więc, a dzielimy się nią z innymi, właśnie za sprawą społecznej lodówki.
Cieszę się, że znów nadajemy ton
i jesteśmy w tej materii pierwsi w
powiecie bełchatowskim oraz trzeci
w regionie łódzkim.
Red.: Ciekawe, czy do lodówki społecznej trafiły przysmaki przygotowane na Jarmark Bożonarodzeniowy?
K.K.: Na to nie możemy liczyć, ponieważ doskonale wiemy, że potrawy
przygotowywane przez nasze stowarzyszenia i sołectwa są wyjątkową
atrakcją, a frekwencja na imprezie
sprawia, że niewiele z nich pozosta-

nie na drugi dzień. W tym roku jarmark od początku zapowiadał się
wyjątkowo smacznie, bo do dotychczasowego grona dołączyły liczne
koła gospodyń wiejskich, a więc oferta była jeszcze większa. Serdecznie
dziękuję za obecność tak dużej grupy
mieszkańców i zainteresowanie naszą inicjatywą, która staje się już powoli lokalną tradycją. Ukłony i wyrazy
uznania kieruję w stronę wszystkich
wystawców, a przede wszystkim reprezentacji poszczególnych sołectw,
stowarzyszeń i kół, które stanęły
w konkursowe szranki i przygotowały

nie tylko potrawy, ale i ozdoby świątecznego stołu. Wasza pomysłowość,
inwencja i dobry smak zasługują na
podkreślenie również dlatego, że pozwalają nam poczuć świąteczny klimat i wprawić się w błogi nastrój nieco wcześniej niż przy wigilijnym stole.
Red.: A skoro doszliśmy w rozmowie
do wigilijnego stołu, to…
K.K. To kilka ciepłych słów skierować
chciałbym do każdego mieszkańca
Gminy Szczerców. Życzę Państwu,
by zbliżający się czas Świąt wiązał

się ze spokojem i atmosferą radości.
Ograniczmy swary i nieporozumienia, spójrzmy na siebie przychylniej,
z uśmiechem i wyrozumiałością.
Chciałbym, by pamięć o tych wyjątkowych dniach towarzyszyła nam
jak najdłużej w 2020 roku. W tym
miejscu zapraszam też do wspólnego
powitania Nowego Roku – spotkajmy się w Sylwestra przed północą
na placu świętego Floriana i życzmy
sobie szczęścia. Gdyby ktoś miał inne
plany, niech przyjmie moje serdeczne
życzenia już teraz. Wesołych Świąt!

W asyście Krzysztofa Ciecióry – Wicewojewody Łódzkiego, Marioli Czechowskiej – Prezydenta Miasta Bełchatowa
oraz Krzysztofa Kamieniaka – Wójta Gminy Szczerców 5 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy rzeźby Bernarda Zboińskiego, mieszkańca Gminy Szczerców.

Prace pułkownika trafiły do muzeum
Wystawa zatytułowana Kraina „Kapliczkowo” przedstawia
niewielki wycinek z ponad 350
prac, jakie na terenie swojej
posesji w Dubiu zgromadził płk
Bernard Zboiński. Jego kapliczki wykonane są między innymi
z nieprzydatnych już przedmiotów codziennego użytku, które
dzięki inwencji artysty uzyskują
szansę na „drugie życie”.
Wystawę można oglądać
w bełchatowskim Muzeum Regionalnym do końca stycznia
2020 roku.
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Od końca listopada w Szczercowie działa społeczna lodówka. Każdy mieszkaniec może do tego urządzenia włożyć te
artykuły spożywcze, których ma w nadmiarze. Z zawartości lodówki skorzystają wszyscy potrzebujący.

Pierwsza taka lodówka w powiecie
– Samorząd Gminy Szczerców w pełni
popiera inicjatywy, które nawet w małym stopniu rozwiązują problem marnowania jedzenia – mówił podczas
inauguracji tego charytatywnego
przedsięwzięcia Wójt Krzysztof Kamieniak. – Nasza lodówka, zgodnie z
jej ideą jest ogólnodostępna, wspomoże
osoby potrzebujące, o niższym statusie
materialnym oraz dodatkowo zaktywizuje mieszkańców i przedsiębiorców, bo
przecież to właśnie my zadbać musimy
o jej regularne zaopatrzenie.
Społeczna lodówka w Szczercowie to trzecie takie urządzenie
w regionie łódzkim oraz pierwsze
w powiecie bełchatowskim. Daliśmy
się wyprzedzić tylko przez duże miasta – Łódź i Piotrków Trybunalski.
– Podczas wakacyjnych podróży po
Polsce zauważyłam w różnych miastach lodówki ustawione w miejscach
publicznych – wyjaśnia Radna Monika Wyszatycka, pomysłodawczyni
uruchomienia lodówki w naszej gminie. – Zainteresowałam się tematem,
a efekty mojego „śledztwa” przedstawiłam Radzie Gminy.
Pomysł zyskał akceptację Komisji
Zdrowia, a później całej Rady, która
jednomyślnie podjęła decyzję o uruchomieniu przedsięwzięcia w naszej
gminie. Do opieki nad społeczną lodówką Wójt Krzysztof Kamieniak
wskazał Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
– Wrocławska fundacja „Weź pomóż” jest partnerem i dobrym duchem
całej akcji – tłumaczy Anna Krawczyńska, Dyrektor GOPS w Szczercowie.
– Otrzymaliśmy od niej nie tylko lodówkę, ale też szereg podpowiedzi, jak
działać, by wypracowane dobro trafiło
do jak największej grupy osób.
„Weź pomóż” z Wrocławia to doświadczony partner w działaniach
prospołecznych i charytatywnych.
Fundacja uruchomiła już 40 lodówek
w całej Polsce, a liczba kolejnych będzie się stale zwiększać.
– Jesteśmy przeciwni marnowaniu żywności, dlatego zbieramy ją
z największych sklepów i przekazujemy
potrzebującym – mówi Jan Piontek
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z „Weź pomóż” – Wydaliśmy już ponad 30 tysięcy paczek z żywnością,
a na ubiegłoroczną wigilię dla potrzebujących przyszło ponad tysiąc osób. Te
liczby wskazują, że pomoc jest potrzebna i jeszcze dużo pracy przed nami.
Właścicieli sklepów, przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Szczerców
serdecznie zachęcamy do zaopatrywania naszej społecznej lodówki
w żywność. Osobom potrzebującym
– zwłaszcza w okresie zimowym –
przyda się także odzież czy środki
czystości; wszystkie artykuły można
przekazywać do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczercowie,
ul. 3 Maja 6.

We wrześniu minął rok od uruchomienia rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Szczerców jest jednym
z tych samorządów, które wspierają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w realizacji założeń programu – umowę o współpracy w tym zakresie podpisano w ostatnich dniach listopada. Pomoc przy wypełnieniu wniosków mieszkańcy otrzymają już po Nowym Roku.

Wnioski na „Czyste powietrze” również na miejscu,
w Gminie Szczerców
Rozpisany na dekadę, bo do 2029
roku projekt, umożliwia uzyskanie
dofinansowania na termomodernizację oraz wymiany przestarzałych
źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Już na starcie rząd przeznaczył
na ten cel aż 103 mld zł, z czego 63,3
mld zł miało trafić na dotacje, zaś
39,7 mld zł na pożyczki zwrotne.
- Chcemy ułatwić mieszkańcom
skorzystanie z rządowego programu,
więc już niebawem wnioski na dofinansowanie będzie można sporządzić przy
pomocy pracownika urzędu – wyjaśnia
Wójt Krzysztof Kamieniak. – Pozwoli to uniknąć ewentualnych pomyłek
i z pewnością przyspieszy całą procedurę.
Do tej pory beneficjenci gromadzili dokumenty i wypełniali wnioski
we własnym zakresie. Komplet dokumentów należało przesłać przez
witrynę WFOŚiGW w Łodzi, co było
sporym utrudnieniem zwłaszcza dla
osób mniej sprawnie poruszających
się w internecie.
- Teraz będzie łatwiej – dodaje Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Nasza pomoc
będzie polegała na podpowiedziach jak
prawidłowo wypełnieć wniosek oraz
na dalszej jego obsłudze. Będziemy też
umożliwiali złożenie ewentualnych ko-

rekt w dokumentacji dotyczącej dotacji.
Przypomnijmy, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się
o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu
energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość
zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska
naturalnego, dzięki ograniczeniu

emisji zanieczyszczeń gazowych oraz
pyłowych do powietrza. Program
Priorytetowy Czyste Powietrze to
możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na
ocieplenie domu, wymianę okien czy
na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
W grudniu trwają szkolenia pracowników, odpowiedzialnych za realizację programu w Gminie Szczerców. Z pomocy urzędnika mieszkańcy
skorzystać będą mogli od stycznia
2020 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do
dodatku pielęgnacyjnego!

Zasiłek – tak, ale bez dodatku
Jeżeli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i uzyskałeś uprawnienia do dodatku
pielęgnacyjnego przy rencie lub emeryturze z ZUS bądź
KRUS, to koniecznie zgłoś ten fakt w GOPS.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacony za okres pobierania dodatku pielęgnacyjnego będzie świadczeniem nienależnie
pobranym i będzie podlegał zwrotowi.
Wykluczone jest pobieranie obu świadczeń jednocześnie.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie w pokoju nr 6 bądź pod
numerem telefonu 44 6314000.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o możliwości domówienia elektronicznej wersji Karty
Dużej Rodziny. Do końca 2019 r. można to zrobić bezpłatnie.

Domów bezpłatnie Kartę Dużej Rodziny
O elektroniczną wersję dokumentu mogą ubiegać się osoby, które
o Kartę Dużej Rodziny zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r. Po nowym
roku za elektroniczną wersję karty
trzeba będzie zapłacić.
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały
przed 1 stycznia 2018 r., do końca
tego roku mogą bezpłatnie domówić
drugą, elektroniczną formę tej Karty.
Później będzie się to wiązało z opłatą
9,21 zł. W przypadku wnioskowania
o duplikat karty również warto zaznaczyć obie formy karty, niezależnie od
tego, jaką formę KDR miał wcześniej
jej posiadacz. Wnioskodawca poniesie jedynie opłatę za duplikat – 9,56
zł, tak samo, jak w przypadku wnioskowania o tylko jedną formę karty.
Karta Dużej Rodziny to bogaty
system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach

prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy
do parków narodowych, niższe opła-

ty paszportowe, a także zniżki na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Szczerców, a dzięki porozumieniu Ministrów Sprawa Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska, jednostce OSP z Chabielic przyznano dofinansowanie na zakup nowego wozu. Auto trafiło do naszych
strażaków pod koniec listopada.

OSP Chabielice z nowym wozem
W tym roku Mikołaj przyszedł do strażaków
z Chabielic dużo wcześniej – druhowie pochwalić się mogli nowym autem już w listopadzie. Wyczekiwany od dawna zakup to średni
samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.
- Posiada beczkę do trzech tysięcy litrów,
świetnie się sprawdza w różnych warunkach i jest
bardzo wygodny w środku – cieszy się Zenon
Gruszczyński, Prezes OSP Chabielice. – Auto
zastąpi wysłużonego Stara 244 z 1985 roku.
Jednostka na stanie ma jeszcze dziesięcioletni samochód marki Mercedes, z beczką
o pojemności pięć tysięcy litrów oraz wysłużony, trzynastoletni lekki samochód pożarniczy
marki Ford.
Zakup umożliwiła dotacja z budżetu Gminy Szczerców (200 tysięcy), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (210 tysięcy) oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (350 tysięcy).
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W Olsztynie odbyło się spotkanie laureatów XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Strażackich – już po raz czwarty
w gronie najlepszych kronikarzy znaleźli się autorzy księgi opisującej historię i codzienność OSP Szczerców.

Kronika OSP ze Szczercowa w gronie najlepszych w kraju
Efekt pracy kronikarza seniora Jana
Klareckiego oraz druha Sławomira Kociołka i jego córki Amelii i tym
razem uhonorowano laurem „kroniki
wzorowej”.
– Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia, ponieważ konkurencja była
ogromna. To nie jest wcale proste zadanie, kronikarstwo wymaga systematyczności, obowiązkowości i dobrego
pomysłu – mówi Jan Klarecki, który
pracę nad kroniką szczercowskiej
jednostki OSP rozpoczął w 2006
roku. Prowadził ją przez dziesięć lat,
do momentu kiedy w 2016 roku pałeczkę przejął młodszy wiekiem, ale
równy zaangażowaniem Sławomir
Kociołek.
– W wojsku, na kompanii, pełniłem
funkcje pisarza. Ręka do dziś pozostała wyrobiona, więc umieszczanie kolejnych wpisów nie stanowi problemu
– tłumaczy Sławek. – A nawet, gdybym miał z tym kłopot, to z marszu zastępuje mnie córka. I nikt nie zauważy
różnicy – dodaje ze śmiechem.
To prawda, Amelia Kociołek poszła w ślady ojca i nie tylko asystuje mu przy prowadzeniu kroniki, ale
i wstąpiła do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z tego też powodu
rodzina Kociołków nie mogła osobiście odebrać wyróżnienia; w tym
samym czasie w Zelowie odbywały
się powiatowe zawody strażackie,
w których obecność zarówno ojca,
jak i córki była niezbędna. Szczercowskich kronikarzy reprezentował
w Olsztynie senior Jan Klarecki.
Przypomnijmy, na XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik zgłoszono aż
78 kronik strażackich w 118 tomach,
tj.: 65 OSP, w tym 2 Zakładowe,
8 MDP, 3 ZOP ZOSP RP, 2 ZOG
ZOSP RP. 31 kronik brało udział
w ogólnopolskim konkursie po raz
pierwszy. Na konkurs zgłoszono:
1 kronikę z województwa opolskiego, 3 kroniki z województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego,
4 kroniki z województwa śląskiego,
6 kronik z województwa lubelskiego,
7 kronik z województwa mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego,

9 kronik z województwa kujawsko-pomorskiego, 13 kronik z województwa łódzkiego i 18 kronik
z województwa wielkopolskiego.
Warto podkreślić, że w tym roku z
nadesłanych prac jury oceniło: 17

kronik wzorowych, 27 kronik wyróżniających, 29 kronik poprawnych,
a 5 kronik pozostało bez oceny ze
względu na udział w zeszłorocznym
Ogólnopolskim Konkursie Kronik.

Kroniki wzorowe XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nieżywięciu woj. kujawsko-pomorskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli woj. łódzkie
Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy woj. łódzkie
Zarząd Oddziału Powiatowego w Sieradzu woj. łódzkie
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie woj. łódzkie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Malcu woj. małopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie woj. mazowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku woj. opolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Koniecpolu woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce woj. śląskie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czerminie woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabonogu woj. wielkopolskie
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Kleczewie woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu woj. wielkopolskie
Kronikarzom ze Szczercowa serdecznie gratulujemy!

9

11 listopada w całym kraju hucznie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości, przypadające w 101 rocznicę
powrotu Polski na mapę Europy. Gmina Szczerców pamiętała o poległych obrońcach wolności – były msze w intencji
Ojczyzny oraz programy artystyczne.

Pamięci tych, co przelali krew za wolną Polskę
Do uroczystych obchodów tej pięknej rocznicy włączyła się społeczność
Gminy Szczerców. O godz. 10.00
w Kościele Parafialnym w Szczercowie odbyła się msza św. w intencji
Ojczyzny i Narodu Polskiego, po której zaprezentowano krótki program
artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Szczercowie. Szczercowskie obchody zakończyło złożenie kwiatów
w miejscach pamięci narodowej na
pl. św. Floriana i ul. 3 Maja.
Świętowano także w Chabielicach – w samo południe odbyła się
msza św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego w Kościele Parafialnym,
po której grupa artystyczna z parafii
w Stróży przedstawiła montaż literacko-muzyczny,
przywołujący
najważniejsze fakty z historii naszego kraju. Następnie władze Gminy
i przedstawiciele organizacji społecznych złożyli kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości Narodowej w naszej
Gminie zakończyło złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej
w okolicach Lubca przy mogile Polaków bestialsko rozstrzelanych przez
Gestapo, a następnie przy obelisku
w Magdalenowie.
Przypomnijmy, 11 listopada 1918
roku zawarto rozejm w Compiègne,
pieczętujący ostateczną klęskę Niemiec i kończący I Wojnę Światową.
Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch
dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni
odzyskanie niepodległości, a nastrój
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu
ogarnął kraj – po 123 latach Polska
znów była wolna.
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Uroczystym złożeniem przyrzeczenia rywalizacji w duchu fair play rozpoczęła się XIII Paraolimpiada Międzyszkolna
Dzieci i Młodzieży, do której w tym roku przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczercowie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.

Trzynastka nie była pechowa

Igrzyska organizowane w Szczercowie łączą zawodników z różnych
szkół, w różnym wieku i o różnych
stopniach sprawności. Warto też
podkreślić udział uczniów SP im.
księdza Józefa Baranowicza, którzy
wcielili się dziś w rolę organizatorów,
sędziów i opiekunów. Impreza organizowana jest w ramach programu:
Pomagając niepełnosprawnym lepiej
rozumiemy sens naszego życia, a jej
myślą przewodnią jest hasło: Sport
daje nam siłę.
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Niepełnosprawni uczniowie oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu bełchatowskiego byli
w Mikołajki uczestnikami sportowej zabawy. Sukces ubiegłorocznej OLIMPIADY W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH, przychylność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie oraz doskonale układająca się
współpraca z nauczycielami oraz wolontariuszami, uczniami tej szkoły, już na starcie gwarantowały doskonałą zabawę.

Olimpiada po raz trzeci
Uczestnikami tegorocznej, trzeciej
edycji olimpiady byli: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława
Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana
Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, uczniowie Szkoły
Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
TPD w Bełchatowie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzysze-
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nia „Kuźnia Życzliwości”.
Jak to w Mikołajki być powinno,
na uczestników imprezy czekało wiele niespodzianek. Na początek wspólny występ uczestników WTZ-tu
w Dąbrowie Rusieckiej oraz chóru
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Szczercowie. Po którym ceremonii
oficjalnego otwarcia „III OLIMPIADY
W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH” dokonały Anna Krawczyk
– reprezentująca Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oraz
Dorota Włodarczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy
Społecznej Rady Gminy Szczerców.
Jak na sportową imprezę przystało była rozgrzewka, po której przyszedł czas na sportowe zmagania,
których celem nie była rywalizacja,
ale doskonała wspólna zabawa oparta na współpracy, wzajemnej pomocy oraz zrozumieniu i akceptacji.
W trakcie imprezy był czas na sportowe wyzwania, ale nie zapomniano
również o słodkim poczęstunku, który pozwolił uzupełnić utracone kalorie, po czym miała miejsce wspólna
zabawa, o którą w tym roku zadbał
DJ Manki – Michał Rzeszowski. Jakby
wrażeń było mało uczestnicy olimpiady mieli okazję zrobić tatuaż, pomalować twarz, a także zapozować
do wyjątkowego zdjęcia w świątecznej aranżacji.

A kiedy wspólna zabawa dobiegła
końca wszystkim uczestnikom olimpiady wręczono pamiątkowe medale oraz puchary. Na zakończenie III
OLIMPIADY W KONKURENCJACH
NIEOLIMPIJSKICH w imieniu Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości”
oraz wszystkich niepełnosprawnych
uczestników i ich opiekunów gromkimi brawami podziękowano dyrekcji,
wolontariuszom oraz nauczycielom

ZSP w Szczercowie za ich ogromne
zaangażowanie, serdeczność i bezinteresowną pomoc, bez której impreza nie miałaby szansy powodzenia.
Tuż przed oficjalnym zamknięciem
olimpiady w świątecznym repertuarze
wystąpił chór ZSP w Szczercowie.
I tak olimpiada przeszła do historii
i trochę żal, że kolejna dopiero za
rok…
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W Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzony jest 8 listopada, organizowane są pokazy,
degustacje, kampanie informacyjne. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w tym niecodziennym dniu zorganizował spotkanie
kulinarne pod hasłem „NIE DO WIARY W KUCHNI CZARY”.

Czary na talerzu
Zaproszenie do udziału w tej wyjątkowej
imprezie
integracyjnej
przyjęli uczniowie ze Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. gen. Janusza Głuchowskiego
w Bełchatowie, podopieczni Domu
Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
Towarzystwa Pomocy Dzieciom w
Bełchatowie. Ich kulinarnym zmaganiom przyglądało się jury w składzie
Anna Kamieniak – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz

Dorota Włodarczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Gminy Szczerców.
Zadaniem zespołów było przygotowanie dwóch potraw – sałatki
zgodnie z otrzymanym przepisem
oraz deseru wg własnego pomysłu,
którego motywem przewodnim były
wafle. Całości kulinarnych zmagań
dopełnił pokaz carvingu, czyli dekoracji z warzyw i owoców. Niełatwemu zadaniu musiało sprostać jury,
bo zarówno sałatki, jak i desery były
wyjątkowe pod każdym względem.
Po burzliwych naradach udało się
uzgodnić werdykt, po czym wręczono dyplomy i upominki.
Spotkanie zakończyła degustacja
przystawki, czyli sałatki z kaszy gryczanej, zupy a la pizza – dania głów-
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nego przygotowanego przez pracownię gospodarstwa domowego oraz
popisowego deseru z wafli.
Wydarzeniem
zainaugurowano
cykl spotkań kulinarnych pod hasłem
„NIE DO WIARY W KUCHNI CZA-

RY”, które jak podkreślali uczestnicy,
okazało się doskonałą sposobnością
do prezentacji kulinarnych uzdolnień,
a wspólnie spędzony czas sprzyjał
wzajemnemu poznaniu, czyli integracji.

6 grudnia w Dobieszkowie koło Strykowa odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Łódzkie dla seniorów plus”.
Wzięła w nim udział grupa ze Szczercowa, która systematycznie uczestniczy w zajęciach organizowanych w hali sportowej na ul. Piłsudskiego.

Aktywny senior ze Szczercowa

Na spotkaniu miały miejsce wykłady nt. aktywności ruchowej seniorów, rehabilitacji oraz choroby zwyrodnieniowej,
a także odbywały się zajęcia praktyczne z rehabilitantem i instruktorem yogi. Projekt, w którym nasza Gmina bierze
udział od kilku lat, jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i potrwa do czerwca 2020 roku.
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców obchodzili swoje święto
w Sali Bankietowej „Nad Zalewem”. Najserdeczniejsze życzenia seniorom złożyli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Jan Kempiński, a władz samorządowych - zaproszony Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak.

Wielkie święto emerytów
Podczas tego spotkania kolejni członkowie stowarzyszenia otrzymali dyplomy
uznania i upominki za długoletnią działalność i zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia. Byli to: Kazimierz Dylak,
Anastazja Janic, Krystyna Jędrzejczak,
Cecylia Kaczmarska, Jan Klarecki, Ludwik Kozubowicz, Teresa Maćkowiak,
Halina Majchrzak, Danuta Mateusiak,
Sabina Ochocka, Jan Pluta, Teresa Rogaczewska, Ewa Storczyk, Halina Stępniowska, Halina Szymczyńska i Henryka Zwierzak. Nie zabrakło symbolicznej
lampki szampana, były śpiewy, tańce
i konkursy - oczywiście z nagrodami.
Wieczór upłynął w bardzo miłej atmosferze, a uczestnicy ubolewali, że dobra
zabawa kończy się tak szybko. Warto
nadmienić, iż w bieżącym roku w siedzibie stowarzyszenia odbyły się cykliczne
spotkania towarzyskie takie jak: Dzień
Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa,
Tłusty czwartek i Andrzejki. A już niebawem odbędzie się też spotkanie wigilijne i Sylwester.
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6 listopada w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia honorowych
wyróżnień w postaci medalu i tytułu "Nauczyciel Kraju Ojczystego". W gronie 23 wyróżnionych nauczycieli znalazła się
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Szczercowie – Elżbieta Barbara Kotyla.

„Nauczyciel kraju ojczystego 2019” również w Szczercowie
Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym roku zostało wręczone przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona.
- Ja sam z PTTK wędrowałem i wiem, że jest to doskonała okazja,
aby poznać swój kraj - powiedział podczas uroczystości Minister
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.
Uczestnicy gali - czynni zawodowo nauczyciele i pedagodzy,
otrzymali list gratulacyjny oraz medal w uznaniu za zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie
turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży. Elżbieta
Kotyla jest nauczycielką języka niemieckiego i członkiem PTTK od
2001 r. Wraz z koleżanką Beatą Olejniczak jest opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Szkole Podstawowej
w Szczercowie. Od kilkunastu lat systematycznie pracuje na rzecz
dzieci i młodzieży, działając na niwie turystyki i krajoznawstwa w
środowisku. Jest współorganizatorką wielu imprez turystycznych.
Za swoją wcześniejszą działalność uhonorowana została m.in.
Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Złotą
Honorową Odznaką PTTK oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nasi harcerze po raz drugi zwyciężyli na OPALu! Wcześniejszy sukces powtórzyła w tym roku Zosia Sztuk w kategorii
solistów, przepięknie wykonując wiersz Adama Asnyka pt. "Miejcie nadzieję". Gratulujemy!

Zosia Sztuk najlepsza na harcerskim OPALu
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OPAL to Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny, który co roku odbywa się w Radomsku. Trzeba w tym
miejscu przypomnieć, że stawaliśmy
już tam na wszystkich stopniach podium. Od wyróżnienia do pierwszego
miejsca, które w 2014 roku zajął nasz
zespół harcerek.
Zosia Sztuk jest w Szczepie 18 Drużyn Harcerskich już od zuchów. Była
Harcerką Młodszą, a obecnie należy
do 18 Drużyny Harcerek Starszych
"Zyngra". Zosia bierze udział w zbiórkach i biwakach. Tak, jak na Harcerkę
Starszą przystało, na obozach buduje
prycze i półki, robi zaciosy na żerdziach i pomaga młodszym harcerzom i zuchom.
Na OPALu Zosia zaprezentowała swój talent wokalny wykonując
dwie piosenki. Pierwsze wykonanie
to wiersz Adama Asnyka pt. "Miejcie
nadzieję". Drugie wykonanie to piosenka autorstwa Jana Babczyszyna
pt. "Z jesieni". Zosia przygotowywała
się do OPAlu pod kierunkiem Siostry
Anny ze Zgromadzenia Franciszkanek
Misjonarek Maryi.

Szanowni Mieszkańcy,
od 01.01.2020 roku opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy wpłacać
na konto Gminy Szczerców o numerze

12 8973 0003 0100 0500 0101 0221

17

Każdy z nas lubi otrzymywać
prezenty, a te świąteczne mają
chyba największą wartość. Dlatego tym razem, z bożonarodzeniowymi pozdrowieniami, przesyłamy Wam wyjątkową grupę
bohaterów Galerii Malucha. Nie
wszyscy mieli ochotę na długie
pozowanie, a niektórzy nawet
nie zauważyli obecności naszego fotografa ;-)
Ale każde z tych maleństw świątecznie się do Was uśmiecha.
Zobaczcie sami!

Adrianna Berłowska, ur. 28 09 2019;
waga 3680 g – wzrost 55 cm

Anastazja Wagner, ur. 23 05 2019;
waga 3280 g – wzrost 53 cm

Jadwiga Trała, ur. 09 09 2019;
waga 3530 g – wzrost 57 cm
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Jaś Kotyla, ur. 17 10 2019;
waga 4090 g – wzrost 57 cm

Amelia Beśka, ur. 19 09 2019;
waga 3060 g – wzrost 51 cm

Bartłomiej Siewiera, ur. 06 09 2019;
waga 3650 g – wzrost 57 cm

Jakub Rzepkowski, ur. 22 09 2019;
waga 3000 g – wzrost 54 cm

Julia Trojnar, ur. 09 09 2019;
waga 2460 g – wzrost 51 cm

Laura Sakrajda, ur. 25 10 2019;
waga 4010 g – wzrost 58 cm

Oliwier Kieras, ur. 05 09 2019;
waga 3080 g – wzrost 53 cm
Nadia Sędzicka, ur. 08 08 2019;
waga 3500 g – wzrost 53 cm

Nina Woźniak, ur. 25 09 2019;
waga 3700 g – wzrost 57 cm

Zuzanna Ochocka, ur. 29 10 2019;
waga 3890 g – wzrost 59 cm
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Wielkie emocje podczas VIII Turnieju Badmintona

Przez 11 godzin zostało rozegranych blisko 150 meczów, w których
wyłonieni zostali mistrzowie 6-ciu
kategorii. Jako pierwsi do rywalizacji stanęły dzieci z roczników 2005
i młodsze. Spośród dziewczynek
najlepszą okazała się Oliwia Jagoda
z Olsztyna, która pokonała w finale
Anię Ciężką (Pabianice) 2-0, a III miejsce zajęła Weronika Romek z Sieradza.
W kategorii chłopców zwyciężył
Sepioło Grzegorz z Częstochowy,
II miejsce zajął Mateusz Wojnowicz
z Sieradza, a na najniższym stopniu
podium stanął Kacper Cygan z Piotrkowa Tryb. Najlepsi nasi zawodnicy
zajęli miejsca: VI – Mateusz Peczka
i VIII – Piotr Gosławski. W grze pojedynczej panów wystartowało 23
badmintonistów. Po długiej drodze
do finału, znaleźli się w nim szczercowianin Marek Rózik i Paweł Korbel
z Blachowni. Po zaciętym spotkaniu
triumfował M.Rózik (2-0), dla którego było to już siódme zwycięstwo
w singlu na osiem edycji tego turnieju! Mecz o III miejsce Tomasz Jackowski (Olsztyn) wygrał ze Zbigniewem Skórą (Praszki) 2-0. Spośród pań
zwyciężyła Natalia Korbel z Blachowni pokonując w meczu finałowym
Justynę Warwas z Częstochowy 2-0.
Na najniższym stopniu podium stanę-
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ła nasza zawodniczka Marta Niewiadomska. W grze deblowej mężczyzn
finał należał do pary Paweł Korbel/
Grzegorz Maciejewski, która wygrała go 2-1 z dwójką Tomasz Jackowski/Krzysztof Sepioło. W spotkaniu
o III miejsce nasza para Marek Rózik/
Jarosław Zawodziński uległa zawodnikom Michał Warwas/Tomasz Jędrzejczyk 1-2 i zajęła IV miejsce.
W ostatniej kategorii par mieszanych Natalia Korbel/Paweł Maciejewski w meczu o I miejsce zwyciężyła
parę Justyna Warwas/Michał War-

was 2-0. Na III miejscu zameldowała
się nasza para mikstowa Marta Niewiadomska/Marek Rózik wygrywając
z Katarzyną i Piotrem Jagoda. Najlepszym uczestnikom wręczano pamiątkowe statuetki i puchary oraz upominki ufundowane przez sponsorów
– firmy Wirex i Apteki „Dar zdrowia”.
Organizatorem zawodów była Gmina
Szczerców i badmintoniści z GLKS
Szczerców.
(JP)

Szczerców Cup 2019
27 października odbył się
turniej siatkówki dziewcząt
z udziałem ośmiu zespołów,
w tym naszej młodej drużyny CZARNI Szczerców.
W spotkaniach grupowych
nasze zawodniczki wygrały z ACTIVE Opoczno 2-0
i uległy GUKS Gorzkowice 0-2 oraz START Lgota Wielka 0-2. III miejsce
w grupie dało prawo gry
o V miejsce w turnieju. Po
zaciętym i wyrównanym meczu szczercowianki przegrały
z FUKS Witów 1-2 zajmując
ostatecznie VI-tą lokatę.
o VII miejsce
CZARNI Rząśnia – ACTIVE Opoczno
2-1 (15-10, 14-16, 8-15)
o V miejsce
CZARNI Szczerców – FUKS Witów
1-2 (13-15, 15-8, 10-15)
o III miejsce
START Lgota Wielka – SKRA Bełchatów 2-0 (15-11, 15-6)
o I miejsce
FUKS Sulejów – GUKS Gorzkowice
2-0 (15-6, 15-6)

(JP)

O Puchar Prezesa
7 grudnia w Szczercowie odbył
się turniej halowej piłki nożnej
o Puchar Prezesa LKS ”Astoria”,
zorganizowany dla chłopców z
roczników 2005 i mł. W zawodach wzięło udział 7 zespołów. I
miejsce zajęła Omega Kleszczów
wyprzedzając nieznacznie nasz
zespół Astorii. III-cią lokatę zajęli
chłopcy z MULKS Łask. Najlepszym strzelcem turnieju został
Hubert Stasiak z Łasku, najlepszym zawodnikiem Janek Soboń
z Astorii, a najlepszym bramkarzem Hubert Zawadzki z Omegi
Kleszczów.
(JP)
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14 grudnia mogliśmy poczuć przedsmak Bożego Narodzenia – szczercowska hala po raz kolejny wypełniła się świątecznym klimatem. A to za sprawą jarmarku, na którym swoją ofertę prezentowało ponad czterdziestu rękodzielników
i aż trzynastu wystawców, stających w szranki konkursu kulinarnego.

Świąteczne cuda na Jarmarku

Mieszkańcy Gminy Szczerców mieli
z czego wybierać – na jarmarku bożonarodzeniowym królowały stoiska
ze świątecznymi akcentami, były
przepiękne stroiki, ręcznie wykonane
naczynia i ozdoby z ceramiki, przepiękna biżuteria i wiele innych prac
rękodzielniczych. Zakupić też mogliśmy ekologiczne miody, nalewki,
a nawet kosmetyki.
- Z dumą patrzę jak ta impreza się z
roku na rok rozrasta – mówi Krzysztof
Kamieniak, Wójt Gminy Szczerców. –
Mamy tu znakomity przykład sąsiedzkiej integracji, bo przecież każde z tych
stoisk trzeba było wymyślić, zaopatrzyć
i stworzyć. Zrobili to mieszkańcy, a my
na Jarmarku możemy podziwiać ich zapał i pomysłowość.
Hala szybko wypełniła się zapachem świątecznych potraw przygotowanych przez działające na terenie
gminy stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i niektóre sołectwa.
Nie brakowało odwołań do zapo-
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mnianej tradycji polskiej kuchni, pojawiły się więc nawet potrawy ze ślimaka, ale na stołach królowały kapusta,
śledź i pierogi. Efekty pracy każdej z
trzynastu reprezentacji konkursowe
jury poddawało wnikliwej ocenie i po
naradzie wydało werdykt: na miejscu
trzecim uplasowały się Koło Gospodyń Wiejskich z Podklucza i sołectwo Magdalenów, na miejscu drugim
KGW w Tatarze, a zwyciężyło debiutujące w konkursie sołectwo Szczerców.
- Wszystkie potrawy były pyszne,
każde ze stoisk zaś pięknie przystrojone
i zaaranżowane. Ale gigantyczny łosoś
w Szczercowie zrobił na nas największe
wrażenie – tłumaczył takie rozstrzygnięcie Poseł Grzegorz Lorek, jeden
z członków jury.
Konkursowymi potrawami oczywiście częstowano każdego odwiedzającego Jarmark Bożnarodzeniowy, i najwyraźniej wszystkie potrawy
przypadły mieszkańcom do gustu, bo
szybko znikały ze stołów. Kto się na

imprezę spóźnił, musiał obejść się
smakiem.
Jak zawsze organizatorzy zadbali
o najmłodszych - dzieci oblegały stoły, przy których dekorowano pierniki,
przed fotobudką nie zmniejszała się
kolejka, a animatorzy przygotowali
dla maluchów gry i zabawy. Kulminacyjnym momentem było pojawienie
się Mikołaja, z którym – co oczywiste
– każdy chciał zrobić sobie zdjęcie.
Na finał odbył się konkurs na najpiękniejszego aniołka, do którego
zaproszono między innymi gminnych
radnych, Wójta i kierownika szczercowskiego posterunku policji – tu,
dzięki głosom mieszkańców, zwyciężyła Anna Kamieniak, wspierana
w pracach plastycznych przez syna,
Mateusza.
Jarmark Bożonarodzeniowy w zgodnej ocenie wszystkich wystawców
uznać można nie tylko za udany, ale
i potrzebny. A skoro tak – już szykujemy pomysły na kolejny rok!
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dubiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu

Koło Gospodyń Wiejskich w Tatarze
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Koło Gospodyń Wiejskich w Polowej

Sołectwo Magdalenów

Sołectwo Osiny
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Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Kuźnia Życzliwości

26

Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń

Sołectwo Niwy

Koło Gospodyń Wiejskich w Podkluczu

Sołectwo Borowa

Sołectwo Szczerców
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