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Osoby, które są zainteresowane Stowarzyszeniem „ODNOWA”, popierają taką formę
działania lub sympatyzują z nami prosimy
o kontakt (dane kontakt. na ostatniej str.).
Wasze nowatorskie pomysły, spostrzeżenia,
uwagi, podpowiedzi będziemy mogli wspólnie
z Wami skonsultować przy kolejnych wydaniach oraz działaniach, które chcielibyście
realizować. Pozdrawiamy, Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Społecznych „ODNOWA”

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „ODNOWA” w związku ze swoją
działalnością wypełnia postulaty oraz cele
zapisane we własnym statucie. Czynnie
uczestniczymy w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Szczerców, staramy się wsłuchać w głosy, które do nas
docierają od mieszkańców, te nieanonimowe.
Nikt nam nie może zarzucić, abyśmy kogokolwiek lekceważyli lub obrażali, działamy
zgodnie z prawem. Jak wiemy nic nie bierze
się z niczego. Zwykłe życie codzienne to nie
wszystko, a społeczeństwo oraz mieszkańcy
Gminy Szczerców powinni wiedzieć co dzieje się w gminie, na sesjach, komisjach itp.
Informator szczercowski, którego wydawcą
jest Urząd Gminy w Szczercowie nie opisuje
wszystkich zdarzeń, które mają miejsce. Więc
my musimy te pracę wykonać i uzupełnić. Na
terenie naszej gminy nie ma stowarzyszenia,
które pisze i kolportuje własną gazetkę za
własne środki finansowe. Stowarzyszenie nie
ubiega się dotacji od gminy o dofinansowanie
na jakikolwiek cel np. statutowy, wycieczkowy,
sportowy, imprezowy. Generalnie jesteśmy
niezależni.

05.09.2016 r. Magdalenów

Sposób na promowanie się.
Szanowni Państwo należy się kilka słów wyjaśnień. A mianowicie Stowarzyszenie istniejące w Szczercowie pn. „Na Skrzydłach
Marzeń”, którego szefową jest P. Anna Kamieniak „działa”. Cel stowarzyszenia jak napisano w marcowym wydaniu informatora szczercowskiego to „przede wszystkim aktywizacja
lokalnej społeczności i wypracowanie takiej
formuły działania, która pozwoli nam oprócz
twórczego spędzenia wolnego czasu również
czynić dobro”. Oczywiście nikt nie podważa
czynienia dobra dla innych, ale sposób na
to jest ciekawy jaki obrało stowarzyszenie.
Otóż pewnego wiosennego dnia 2016 r. około
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godziny 20 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Niewygodne pytania i reakcja
Społecznej w Szczercowie pojawiły się pryRadnego W. Pacholaka.
watne samochody P. Kamieniak Anny, P. Fidyki Sylwestra.......... (tatusia Pani Ani), oraz
inne osoby. Zainteresowało to nas, ponieważ
o tej porze GOPS powinien być nieczynny.
Postanowiliśmy sprawdzić co robią prywatne
auta przy placówce gminnej. Okazało się, że
pakują i rozwożą żywność. Nie ukrywamy
zaskoczenia przebywających tam osób naszą
obecnością z kamerą, gdzie poinformowano
nas, iż Stowarzyszenie ma podpisaną umowę
z łódzkim Bankiem Żywności i to działanie
ma charakter prywatny. A więc skoro nie ma
to związku z Urzędem Gminy Szczerców to „droga” na Załużu
nasuwa się pytanie, dlaczego magazynowaDyskusja nad zmianami w budżecie gminy
nie odbywa się w GOPS, a nie na ul. Piotrna sesji w dniu 28.06.2016 roku była ostra
kowska 1 zgodnie z siedzibą statutową sto(zobacz film „niewygodne pytania i reakcja
warzyszenia? Należy domniemać, że jest to
Radnego W. Pacholaka”) którą postanowił
wykorzystywanie pomieszczeń GOPS do
wreszcie zakończyć Radny W. Pacholak wniocelów prywatnych. Pikanterii dodają fakty,
skiem formalnym o jej zamknięcie. Chyba taki
że w składzie stowarzyszenia jest P. Beata
wniosek był oczekiwany przez niektórych
Goszcz Wiceprezes zarządu obecnie praradnych oraz Wójta który nie wniósł sprzecownik Urzędu Gminy, P. Krzysztof Paweł
ciwu i zaraz radni go przegłosowali. Potrafi
Kamieniak Członek komisji rewizyjnej, oraz
Pan, Panie Radny wyczuć skąd „wiatr wieje”
P. Joanna Sokół Członek komisji rewizyjnej.
nieprawdaż? Zmiany w budżecie zaproponoReasumując, nie wszystko jest oczywiste,
wał Wójt Gminy K. Kamieniak i według Pana
bo kto od tyłu GOPS-u działa w pośpiechu,
W. Pacholaka radni powinni przyjąć je bez
myśląc, że nikt nie zobaczy i około 20.00.
dyskusji. A co może się stać gdy W. Pacholak
Dobrze, że są życzliwi, którym też się to nie
postanowi być Wójtem Gminy? Panie Radny,
podoba. Są inne stowarzyszenia, które też
demokracja ma w sobie taki mechanizm który
obserwują te zachowania.
nazywa się DYSKUSJA czyli wolność zadaP.S. Być może żona Wójta ma przyzwolenie wania i takich pytań, które zablokował Pan
od męża na takie działania dot. wykorzysty- swoim wnioskiem formalnym. Proszę abyście
wania pomieszczeń GOPS, ale społeczeń- Państwo stwierdzili po obejrzeniu filmu czy
stwo też ma prawo o tym wiedzieć. Sugeru- kogoś one obrażały. Niech Pan Radny robi
jemy, aby kolejny towar zmagazynować na tak częściej, a sesje będą krótkie. Może Pan
ul. Piotrkowskiej nr 1 zgodnie ze statutem nie chce wiedzieć na co wydawane są Pana
pieniądze, ale większość mieszkańców tak,
stowarzyszenia i będzie ok.
a postępując w ten sposób Pan Ich lekceważy.
Dodał Wójt naszej ulubionej Radnej D.W.
(Dorocie Włodarczyk) czterdzieści tysięcy
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złotych. z Panią Radną D.W. zaistniała na Żona Cezara powinna być poza
sesji taka oto ciekawa sytuacja. Kiedy chciała
wszelkim podejrzeniem
aby przyznano Jej owe 40 tys. zł to została pouczona przez Przewodniczącego Rady „Podnoszone informacje
Gminy, że zmian w uchwalonym budżecie ww. piśmie są nieprawdziwe
może dokonywać tylko Wójt. Pani Radna za- i postronne”.
pytała więc Wójta czy Jej da, Wójt odpowie„Transport osobowy Sylwester Fidyka” to nadział że da. Dla malkontentów, cały czas
zwa firmy z którą Gmina Szczerców podchodzi o 40 tys. zł. Ten film powinni z uwagą
pisała umowy na przewóz osób niepełnoobejrzeć mieszańcy Chabielic. Wyrobicie sosprawnych zamieszkałych na jej terenach.
bie po nim zdanie dlaczego brakuje dla Was
Pierwsza umowa, która obowiązuje według
funduszy. Pan Radny Z. Śnieg zabiera Wam
Pana Kierownika ZOPO od 06.11.2015 roku
część środków na swoje potrzeby. Panie Radpodaje, że rozpoczęcie usługi nastąpi od dnia
ny, Pan to chce budować właściwie garaż na
26.10.2015 roku, czyli umowa działa wstecz,
samochód czy też całą remizę?, bo apetyt
jak to możliwe? Jest w niej też taki dopisek
to ma Pan wielki. A może do tego jeszcze
że oferta przewoźnika była niekompletna, ale
jakaś „kurna chata” za marne pięćset tysięcy
została uzupełniona. W dniu 07.01.2016 roku
złotych, postaw Pan taki wniosek na sesji, Pan J. Kuliński przedstawia drugą ofertę na
a gwarancja, że przejdzie. Dziwicie się na podobną usługę (dotyczy ona innej osoby
pewno co to za zdjęcia na górze i jakie też niepełnosprawnej), a data rozpoczęcia usługi
dziwy (przepraszam zamiast „dziwy” powinno 07.01.2016 rok, jak to możliwe? Czyżby tą
być „Szanowne Panie”) znajdują się na nich? umowę podpisywał Pan w dniu 07.01.2016
To nic innego jak droga na Załużu, o którą tak roku do godziny szóstej rano? I znów wid„walczyła” Radna D. Włodarczyk. Miała oczy- nieje w niej dopisek że oferta przewoźnika
wiście nie uzasadnione pretensje i marne niekompletna, ale uzupełniona. Panie Janużale do urzędników oraz byłego Wójta, iż ta szu K. skoro przewoźnik uzupełnił pierwszą
„droga” to priorytet. Pytanie dokąd? Tak teraz ofertę to co uzupełniał w drugiej? Czyżby
wygląda – 31.06.2016 rok – czyli po roku uzupełniał „uzupełnienie”? I te wsteczne
od jej wysypania kruszywem (widać chwa- daty rozpoczęcia przewozów. Do tej umosty górą, marnotrawstwo kruszywa), a była wy został sporządzony w dniu 15.01.2016
potrzebna Pani Radnej wprost jak powietrze roku przez Kierownika ZOPO aneks, który
do oddychania bo tam ma swoją działkę. wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem
Widać tutaj, nadmiar pieniędzy sołeckich dla firmy Pana S. Fidyki. Pisze Pan w tym
oraz niegospodarność i brak nadzoru nad aneksie że Gmina Szczerców będzie dopławydawaniem naszych publicznych pieniędzy. cała przewoźnikowi 64 zł 80 groszy za każdy
dzień w który przewóz osoby nie odbędzie
Na koniec cytat z wywiadu przedwyborczego się z winy mieszkańca lub jego opiekuna.
Pana Wójta Krzysztofa Kamieniaka. „Gmina Taki aneks zmienia treść umowy ofertowej.
Szczerców musi rozwijać się równomier- Pytanie do Wójta Pana Krzysztofa Pawła Kanie, jesteśmy jedną rodziną i podziały na mieniaka; gdyby w gminie było np. 10 osób
lepszych i gorszych nie wchodzą w ra- które chciałyby skorzystać z takich przewochubę”. A mówią, że z rodziną to najlepiej zów to czy polecił by Pan aby sporządzić 10
wychodzi się na zdjęciu.
takich zapytań ofertowych? I jaka to by mogła
być ogólna suma za takie przewozy? Wszak
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za dwie powyższe usługi które przypadły
w udziale Panu Sylwestrowi Fidyce gmina
przelewa na Jego konto – jako właścicielowi
firmy – dziennie około 290,00 złotych.
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Pan powierzone sobie obowiązki. Chyba że
są to też nagrania „postronne”?
I taka uwaga. Można być teściem, dziadkiem,
synem, lub wnuczkiem wójta, ale wszystkie
wymienione wyżej osoby mają takie same
prawa i obowiązki jak pozostali mieszkańcy gminy. Nie większe i nie mniejsze. A na
własny wizerunek to już trzeba – niestety –
samemu sobie zapracować.

W dniu 01.12.2015 roku Kierownik ZOPO
zwraca się z pismem do Pana S. Fidyki aby
wyjaśnił; – dlaczego nie odprowadza osoby
za którą ponosi odpowiedzialność do opiekuna, tylko zostawia tuż za furtką, – dlaczego zmienia samochód na inny niż podał
w ofercie, – dlaczego brak odpowiednich Przewóz osób niepełnosprawnych a tym baroznakowań na samochodzie, – dlaczego ktoś dziej osób niepełnoletnich jest ujęty odrębinny, sam bez opiekuna, pojawia się po daną nymi przepisami.
osobę nie przedstawiając się nawet kim jest, P.S. Firma Pana Sylwestra Fidyki już nie
– oraz dlaczego Pan S. Fidyka grozi piszą- przewozi osoby z pierwszego zapytania ofercym skargę że „poda ich do sądu i załatwi towego. Materiały są bardzo interesujące. Ot
wszystkich bo ma zięcia wójta”. Skąd my te ciekawe, co to? wielo ..........................ek:)
groźby Pana S. Fidyki znamy? Dopisek: to
nie kierowca czyli S. Fidyka ma odprowadzać takie osoby tylko opiekun. Obejrzyjcie Jak i dlaczego utajnia
Państwo film na naszej stronie pod tytułem się Komisję Rewizyjną
„Kto grozi P. Eli”. Odpowiedź na zarzuty Pana
w Szczercowie, nowe „prawo”
S. Fidyki jest krótka i treściwa: „Podnoszone
informacje ww. piśmie są nieprawdziwe w gminie.
i postronne”. Jak widać żadnych konkretów. W dniu 18.03.2016 roku Radny Krzysztof
Co tam będzie teść wójta głowę sobie za- Drzazga wpadł na genialny pomysł. Przed
wracał jakimiś bzdurami które ktoś na niego budynkiem szkoły w którym miała się odbyć
wypisuje. Dopisek, a w jakim to znaczeniu Komisja Rewizyjna stwierdził, że ją utajni.
użył Pan w odpowiedzi słowa „postronne” Dlaczego tajna, tego już nie umiał wytłumaPanie S. Fidyka?
czyć. Mieszkańcowi gminy, którego skarga
miała być na niej rozpatrywana, powiedział
Na dalsze zarzuty o niewłaściwe wykonyże jego komisja nie będzie się nią (tą skargą)
wanie przewozów Pan S. Fidyka odpowiada
zajmować. W porządku obrad komisji jest
podobnie – wszystko jest wykonywane zgodnatomiast taki punkt w którym napisano: roznie z przepisami i basta. A guzik prawda
patrzenie skargi na bezczynność Kierownika
Panie Sylwestrze Fidyka. Są inne nagrania
ZOPO, oraz na bezczynność Wójta, czytał
dokumentujące Pana nieprawidłowości, za
więc porządek posiedzenia „swojej” komisji
zrobienie których też Pan na listopadowej Przewodniczący K. Drzazga czy nie? Czytał,
Sesji Rady Gminy w 2015 roku groził pro- bo skarga dotyczyła przewozów osób niekuratorem. A co z nagraniami monitoringu pełnosprawnych, które wykonuje firma Pana
z danej placówki Panie przewoźniku? Też nie Sylwestra Fidyki. Dlaczego więc radny mósą dla Pana pozytywne. Na tej samej sesji wił nieprawdę? Bez komentarza. Dobrze że
opowiadał Pan podobne bajki z jakim to po- Pan K. Drzazga z rozpędu nie utajnił całej
święceniem i odpowiedzialnością wykonuje szkoły, bo jak widać radny dużo może. Na
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sesji w dniu 23.03.2016 r. tak tłumaczy to
utajnienie: że gdyby nikt na nią „nie przyszedł”?, a tym bardziej nie brano Go jeszcze
„kamerą z zaskoczenia”?, to być może byłaby
jawna. Co do tego „nie przyjścia” to widocznie Pan Radny może utajnić swoją komisję
przed samym sobą. Absurd, ale kto wie czy
na pewno. Dodaje jeszcze, że o obecności
na Jego komisji innych osób, każdy członek
komisji powinien Go poprosić. A gdzież to
jest zapisane Panie K. Drzazga? Pan Radny
Wojciech Pacholak dzielnie mu w tym pomaga
mówiąc że tego wymaga „dobre wychowanie”.
Obaj Panowie za nic mają przepisy, a nawet
artykuł 61 Konstytucji R.P. Dobre wychowanie
natomiast Panie W. Pacholak, wymaga aby te
przepisy przestrzegać, a jeszcze tym bardziej
jako radny.
Od dnia 04.06.2016 r. rozpoczyna się następna Komisja Rewizyjna która odbywa się na
raty to znaczy przez kilka dni. Jednak w tym
dniu Przewodniczący jej nie utajnia. Omawiany na niej temat to: czy przewoźnik (Sylwester
Fidyka) wywiązuje się prawidłowo z umowy
która ma podpisaną z Gminą na przewóz
osób niepełnosprawnych. I od tego dnia dla
K. Drzazgi nastają trudne czasy. Podaje on
dane osobowe osoby, która pisała skargi na
przewoźnika, do wiadomości wszystkim, którzy są obecni na komisji mimo, że nie powinien. Taka jest tajność według Pana K. Drzazgi. Przerywa też co parę minut posiedzenie,
aby gdzieś – do kogoś – dzwonić. W jakiej
sprawie to Jego tajemnica. Chyba sytuacja
jaka się wytworzyła przerosła Pana Radnego.
Fakt nie miał lekko, (zaczął kręcić).
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która nagrywała komisję, a kamera nie jest
osobą tylko rzeczą, to dlaczego wypraszał
Pan Panie K. Drzazga także kamerę? Przecież tej komisji Pan nie utajniał? Następne
terminy i następne problemy K. Drzazgi. Zamiast zajmować się porządkiem obrad swojej
komisji i rozpatrywać merytorycznie punkty
jakie w tym porządku się znajdują, to Przewodniczący robi wszystko aby wyprosić inne
osoby. Aż nawet na Sesji Rady Gminy sam
Pan Wójt K. Kamieniak zadał pytanie Radnemu K. Drzazdze, dlaczego to aż tak długo
trwało? Odpowiedź jest taka Panie Wójcie:
otóż, jak to zauważyła Pani Radna Barbara
Szczepanik, inne osoby przeszkadzały w pracach tejże komisji swoją obecnością. Pan
Radny K. Drzazga mówi jeszcze że osoba (y)
które pisały skargi na firmę Pana S. Fidyki
miały już dosyć nieprzyjemności. A jakie i od
kogo Panie Przewodniczący? Tego to Pan już
nie powiedział. Redakcja wie, bo jest w posiadaniu różnych interesujących dokumentów
w powyższej sprawie. I naprawdę włos się
jeży gdy wszystkie się czyta. Pytanie Panie
K. Drzazga: a gdzie jest pana zainteresowanie osobą (osobami) niepełnosprawnymi?
Widocznie zapomniał Pan o tak drobnym
szczególe, a źle to świadczy o pracy komisji
której Pan jesteś Przewodniczącym.
P.S. Jedyną osobą która dążyła, aby na komisjach wyjaśnić prawdę wątpliwego wygranego przetargu przez firmę S. Fidyki, to Pan
Radny Stanisław Wiedeński. Nie za wiele
samemu można, ale dzielnie bronił prawdy,
przy sprzeciwie pozostałych członków komisji
B. Szczepanik, B. Materaca, K. Drzazgi.

W dniu 06.04.2016 r. na następnym ratal- Tak swoim dopytywaniem zdenerwował Pan
nym posiedzeniu „swojej komisji” K. Drzazga K. Drzazgę, że ten na sesji powiedział Radneprzedstawił opinię prawną sporządzoną przez mu S. Wiedeńskiemu, że odpowiedzi S. FidyRadcę Prawnego Gminy, która według Niego ki na skargi, które wpłynęły na niego to może
„nie zezwala na przebywanie w czasie obrad i są, ale może ich nie ma, bo właściwie Pan
komisji osobom trzecim”. Redakcja ma zdanie S. Fidyka jako przewoźnik to nie musi na nie
odmienne (film na naszej stronie). Nie ma odpowiadać! Tak to działa drodzy czytelnicy!
w tej opinii natomiast ani słowa o kamerze,
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Ukryte wymiary dróg
w gminie Szczerców.

wytuczniowanie dróg ma wynosić: 10 cm kruszywa cienkiego i 5 cm kruszywa grubego
co daje razem 15 cm grubości. Natomiast
szerokość do wysypania to 3,5 metra. A jak
jest to pokazują zdjęcia. Panie Wójcie, mówi
Pan że za małe środki nie można zrobić
nic porządnie, przecież miał Pan dowód na
to przy przewozie osób niepełnosprawnych
gdzie wygrał Pana teść S. Fidyka też za
bardzo niską cenę, co było koronnym atutem
przy tamtym zapytaniu ofertowym. Wyszło
jak wyszło, a podobno nauka nie idzie w las.

Pod tym samym tytułem jest jest film na YOU
TUB-ie, który warto dobrze i z uwagą obejrzeć, aby – być może – można samemu się
rozeznać o co z tymi drogami chodzi. Na
zbitce filmowej widzicie Państwo kto i co ma
w tej sprawie do powiedzenia. I komu należy
wierzyć. Czy słowom, które padają na Sesji
Rady Gminy w dniu 19.05.2016 r., czy materiałowi utrwalonemu na nagraniu w dniu
20.06.2016 r.? Bo jak wynika z wypowiedzi
na sesji, to od odbioru minął już miesiąc
i drogi się „rozjechały”.Taki powód stanu dróg
podają między innymi Wójt K. Kamieniak
oraz Radny Zdzisław Śnieg. Szkoda, że nie
dopowiedziano w którą stronę (może kamień
wyparował?). Fizycy twierdzą, że wszystkich
wymiarów we wszechświecie jest podobno
jedenaście, tylko nie można ich ani ujrzeć
ani doświadczyć bo są ukryte. Widocznie to
czego na tych drogach nie można się doszukać, być może znalazło się w jednym z tych
wymiarów, a może – w naszej gminie jest to
prawdopodobne – we wszystkich. Gdzie więc
tej zguby szukać?, oto jest pytanie. Na całej
długości dróg tuczniowanych zginęło około
70 cm szerokości tucznia, a do umownej
grubości 15 cm zguba wyniosła około 7 cm,
a zapłatę za ich wykonanie gmina przelała
100% kwoty umownej na konto firmy „Zakład Usług Sprzętowych OSTRÓWEK” Paweł
Włodarczyk Załuże 23. W umowie z wyżej
wymienionym wykonawcą jest zapisane, że

I niech ktoś powie, że w naszej gminie jest
monotonnie.
Komisja powołana do odbioru dróg przez
Wójta to; Paweł Włodarczyk – wykonawca,
Mariusz Grzybek pracownik urzędu oraz
sołtys danego sołectwa. Jak wynika z przeprowadzonych wyjaśnień protokoły sołtysi
podpisali, ale nie widząc wykonania dróg.
P. Paweł Włodarczyk dosypuje tuczeń na
drogi po nagraniu TV, czego się wystraszył,
Komisji Rolnictwa? Mieszkańców?, iż nie
wykonał starannie warunków umowy, a dostał
kasę. Jak można przelać z Urzędu Gminy na
konto wykonawcy 100% kwoty z umowy, za
wykonanie 60% usługi? To jest śmierdząca
sprawa, której woń pozostanie.
Tak apropo to małe pytanko, czy mąż Radnej
D. Włodarczyk, który pracuje w ZGK Urzędu
Gminy Szczerców może brać udział w zapytaniach ofertowych organizowanych przez
gminę, wygrywać je i realizować nie zgodnie
z umową?

Udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Szczerców.
Na sesji w dniu 28.06.2016 roku radni naszej
gminy udzielili Panu K. Kamieniakowi
Wójtowi Gminy Szczerców absolutorium, czyli przegłosowali że dobrze zarządza gminą
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i powinien dalej pełnić swoją funkcje jako i ręka wysoko w górę. Bo gdyby nie Radny
Wójt. Co prawda były wśród radnych głosy Z. Śnieg który liczył głosy, to trudno byłoby
wstrzymujące się, ale to kto był za, kto prze- dojrzeć czy Pan jest „za” czy „przeciw” lub
ciw, a kto się wstrzymał, trzeba pozostawić czy „wstrzymał” się Pan od głosu. Można zobez komentarza bo są to osobiste decyzje baczyć w jaki sposób głosuje radny na filmie.
radnych. Zastanawia natomiast co innego Radny J. Wlazłowski był „za” absolutorium.
w postępowaniu niektórych radnych. Jak to Szanowni mieszkańcy jak można wybrać
się stało że akurat na tak ważnej sesji aż radnego, który nie potrafi się wypowiedzieć
dwóch było nieobecnych. Cóż to za niemoc oraz nie ma swego zdania, lub je zmienia
czy też inna przypadłość Ich w tym dniu jak rękawiczki. Nietrafione wybory były, ale
dopadła, albo jakie to pilne „obowiązki” unie- jest szansa za dwa lata postawić na lepszych,
możliwiły Im przybycie? Jest to następna lojalniejszych!
zagadka. Tych dwoje radnych to; Pan K. Kucharski i B. Materac którzy wzięli sobie wolne.
Przecież szkoła ogłosiła już wcześniej waka- Trochę ciekawostek z historii
cje, nieprawdaż Panie Karolu Kucharski?, to i nie tylko.
co zatrzymało Pana tak mocno, że nie mógł Świetlica w Polowej po otwarciu. Pracę nad
się Pan akurat w tym dniu pojawić w budynku kanalizacją w miejscowościach Polowa – Bogminnym?paraliż głosowania. Jeszcze więk- rowa ruszyły pełną parą. W „Informatorze
szą zagadką jest nieobecność na tej samej Szczercowskim” z dnia 10 czerwca 2016
sesji następnego Radnego Pana Bogdana roku jest artykuł, że podpisano już stosowną
Materaca. Wszak Pan Radny jest osobą nie- umowę na wykonanie tej kanalizacji. Ale piepracującą i nie potrzebuje zwolnienia z za- niądze na to zadanie były już zabezpieczone
kładu aby być na sesji, czyżby więc nagle w budżecie gminy w roku 2015. Dlaczego
i niespodziewanie zachorował? Obaj Pano- Pan Wójt czekał aż tyle czasu z jej realizacją?
wie byli jednak widziani w dniu 30.06.2016 I co stało do tej pory na przeszkodzie aby
roku – czwartek – na rynku w Szczercowie rozpocząć pracę na tym odcinku? Propozycja
i poruszali się po nim krokiem dość dziarskim, do tytułu w Informatorze jest taka: „Umowa
który nie wskazywał na jakieś dolegliwości. na kanalizację sanitarną Polowa – Borowa
Można się jednak mylić, bo niejeden tak ma, podpisana! – już po półtora roku”. Odnośnie
że na zewnątrz powaga i smutek, a w środku świetlicy u radnego, to środki na jej budowę
to ho ho – filutek. Przez te nieobecności obu też były zabezpieczone w 2015 roku. Mało
Panów to i ja do rymu gadam jak ten Mic- to się naprosił radny Jan W. obecnego Wójta
kiewicz Adam. I jeszcze jedna uwaga co do by „coś drgnęło” w tej sprawie, nawet składał
Panów B. Materaca oraz J. Wlazłowskiego. podanie i nic. Niech Pan sobie przypomni
Czyż to Wam mówić na sesjach zakazano? Panie Radny, który to Wójt Panu te podaJeśli tak, to z jakiego powodu? Wszak trze- nia pisał. Cytujemy słowa Wójta K. Kamieba mieć w sobie niezwykle silną wolę aby niaka z tego samego „Informatora” – „Mam
milczeć jak te głazy przez tyle godzin. Nie wrażenie, że nie wszystkie decyzje radnych
samą swoją osobą radny się reprezentuje, ale są podyktowane zdrowym rozsądkiem i nie
i tym o czym mówi. Podobno tylko ryby głosu wszystkie leżą w interesie reprezentowanych
nie mają, a kto idzie w „politykę” to powinien przez nich mieszkańców”. To kto i kiedy miał
umieć chociaż coś powiedzieć. Panie Radny ten zdrowy rozsądek, czy radni w 2015 roku
Wlazłowski taka mała prośba do Pana, jak czy wójt w roku 2016?
Pan za czymś głosujesz to ordery na pierś
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A teraz trochę wypowiedzi na różne tema- prawę bezpieczeństwa. Ile jeszcze musi się
ty. Pan Radny W. Pacholak proponuje, aby wydarzyć, aby odpowiedzialne służby nanioobecność sołtysów na sesjach była dla Nich sły na jezdni drogi wojewódzkiej 480 pasy
obowiązkiem bo inaczej – tu rzuca taki po- grubowarstwowe, ostrzegające o zbliżaniu się
mysł – można by pomyśleć nad Ich dietami. do niebezpiecznego skrzyżowania z drogą
Albo inna propozycja tego samego radnego. krajową 74, która posiada pierwszeństwo
Dyrektorzy lub Wicedyrektorzy powinni być przejazdu. Czas zweryfikuje podejmowane
obecni na komisjach, które dotyczą szkół. Już decyzje, a być może wtedy okaże się kto miał
Panu Radnemu sam Kierownik ZOPO J. Ku- rację… Nie przeliczajmy życia ludzkiego na
liński nie wystarcza. A co może powiedzieć złotówki.
np. o przewozach osób niepełnosprawnych
Pani czy Pan Dyrektor? Chyba tylko to, że są.
Sołtysi to chyba powinni działać w terenie
bo tam są potrzebniejsi, czyż nie tak Panie
Informacja
Radny? Cóż mogło by być gdyby to Wojciech Osoby, które do nas przesyłają jakiekolwiek wiadomości
Pacholak był wójtem i gdyby jakieś jeszcze celem ich opublikowania prosimy o podpis. Nigdy
obowiązki ponakładał na wszystkich miesz- i nikomu nie udzielamy żadnych informacji o danych
Podpis może być np. w środku listu. Za
kańców gminy? Tutaj samej wyobraźni nawet osobowych.
otrzymane wiadomości dziękujemy.
nie wystarcza. Już kiedyś „nasza ulubiona”
Pani Radna D.W. (Dorota Włodarczyk) chciała karać osobę za nadpalenie trawy. Podobno Nasza Gmina Szczerców
to radni mają działać w interesie mieszkań- Czasopismo informacyjne mieszkańców
ców gminy, ale co prawda interesy radnych Gminy Szczerców
i mieszkańców mogą być różne. Może tak Wydawca: SWIS „Odnowa”
Radny W. Pacholak odpowie na sesji na py- Adres Redakcji: Zagadki 19 A, 97-420 Szczerców
tanie, ile to już pieniędzy kosztuje podatników Redaktor naczelny: Tadeusz Ćwiek
naszej gminy utrzymanie Kancelarii Prawnej, Kontakt: poczta@naszagminaszczercow.pl
kontakt@naszagminaszczercow.pl
którą wynajął Wójt K. Kamieniak? Wszak to
W. Pacholak jest szefem Komisji Budżetowej Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonywania
skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach. Materiałów
i może jednak odpowie? Jak widać dwa etaty nie zamówionych redakcja nie zwraca.
radców prawnych w gminie to za mało, trzeba
płaci Kancelarii. Tak wygląda gospodarność Szanowni Państwo osoby, które mają życzenie
naszego włodarza o czym nie wszyscy wie- współpracy z naszym stowarzyszeniem mogą to
uczynić w formie wsparcia finansowego na podane
dzą.
konto bankowe. Z góry dziękujemy.

Skrzyżowanie nadal
niebezpieczne.
Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło
w lipcu br. na skrzyżowaniu dróg 74–480
kierunek Dubie–Widawa. Nie pomogły starania Stowarzyszenia „ODNOWA” poprzez
zebranie podpisów od mieszkańców gminy
i skierowanie pisma do zarządcy drogi o po-

Nr rachunku Stowarzyszenia na wpłaty:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział
w Szczercowie nr rachunku:
53 8973 0003 0100 0507 5822 0001
tytułem: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych „ODNOWA”
Nr KRS 0000301908
NIP 769-214-84-02
REGON 100511022

Po przeczytaniu nie odkładaj, przekaż sąsiadowi.

