Nasza Gmina Szczerców
naszagminaszczercow.pl

Czasopismo informacyjne mieszkańców Gminy Szczerców

Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny
życzy mieszkańcom Gminy Szczerców
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych ODNOWA.

Środki unijne pozyskane
przez wójta Kamieniaka =
totalna klapa?
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Kamieniaka czytaliśmy: „Powyższe działania
zamierzamy realizować przy wydatnej pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej
w ramach programowania na lata 2014–2020”.
A dziś, proszę Państwa, mamy już rok 2017!
I co? Nic? Dawno w naszej gminie nie było
takiej sytuacji! Czy więc możemy pozwolić
sobie na dalsze marnotrawienie cennego
czasu na pozyskanie pieniędzy w ramach
programowania na lata 2014–2020? Mówi
się przecież, że to już ostatni unijny program
i więcej takiej szansy nie będzie! Jeśli nadal
mamy budować prawie wyłącznie z naszych
gminnych środków, to nie dziwi nas niepokój wójta Kamieniaka, który mówi, że gmina
Szczerców za jego kadencji, tylko w samym
2017 roku może stracić – bagatela! – 5 milionów złotych na inwestycje. Co wtedy z nami
się stanie? Kompletny marazm? Czy ktoś się
spodziewał aż takiego obrotu sprawy?
Dziwi nas kompletna bierność w tym temacie
radnych Andrzeja Labryszewskiego: Moniki
Wyszatyckiej, Wojciecha Pacholaka, Barbary
Szczepanik. Przecież pisali oni we własnym
biuletynie wyborczym: „pozyskamy środki
z Unii Europejskiej na rozbudowę przedszkola oraz budowę żłobka aby wychowanie
przedszkolne odbywało się w jednym obiekcie, wybudujemy za środki pozyskane z Unii
Europejskiej Gminny Ośrodek Kultury”. I co?
Pokażcie nam sesję, na której wójt dostaje od
nich baty, za brak efektów w pozyskiwaniu
zbawczych środków unijnych!

Kandydat na wójta Krzysztof Kamieniak obiecał nam wiele, żeby wygrać wybory. Obiecał
nam przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Czegoż za te – legendarne już – unijne pieniądze nie miał
Kamieniak zrobić. Przypomnijmy sobie i pomarzmy! Miał powstać Gminny Ośrodek Kultury, miały być budowane kanalizacje, przy- Na deser przypomnimy jeszcze wypowiedź
domowe oczyszczalnie ścieków, montowane Wójta Gminy Szczerców, pana Krzyszto„sztandarowe” kolektory słoneczne (chociaż fa Pawła Kamieniaka, która pojawiła się
dzisiaj świat stawia już na ogniwa fotowolta- w czasopiśmie Ziemia Łódzka (nr 1 styczeń
iczne), rozbudowywane i modernizowane dro- 2015 rok) w artykule „Z bogatymi złożami”:
gi gminne, itd. W biuletynie wyborczym pana „Dzisiejszy Szczerców to nowoczesna, sta-
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le rozwijająca się i wzbogacająca o nową finansowe na kancelarie prawne przeciwko
infrastrukturę miejscowość. Ponad 40 proc. poprzednikowi otrzymujemy kwotę co najbudżetu gminy przeznaczane jest na inwe- mniej 27 183 zł! A to jeszcze nie koniec! Ile
stycje. Sukcesywnie budżet gminy zasilają to dobrych rzeczy można by za te pieniądze
unijne środki zewnętrzne. W ostatnich trzech zrobić! Ilu dzieciom można by za te pieniądze
latach na inwestycje pozyskaliśmy ponad wyleczyć zęby? 300 dzieciaków? 400 dzie13 mln złotych”. Proszę Państwa, wypowiedź ciaków? Przecież obiecali nam darmowego
miała miejsce w styczniu 2015 roku – kil- stomatologa! Ile można by kupić żywności
kanaście dni po objęciu funkcji wójta przez dla potrzebujących? Ile wykonać zabiegów
pana Kamieniaka. Te trzy ostanie lata to rehabilitacyjnych? (ngs.pl)
rok 2012, rok 2013, rok 2014. Wtedy wójtem gminy Szczerców był Grzegorz Kmita. Wszyscy jesteśmy
Człowiek, który nie miał żadnego doświadrozczarowani!
czenia w pracy w samorządzie gminnym,
a był w stanie tyle dobrego dla nas uczynić.
Na naszej stronie inOd pana Kamieniaka, który już ponad 18 lat
ternetowej zamieścipracuje w samorządzie, oczekiwaliśmy, że
liśmy ankietę, w któpozyska przynajmniej dwa razy tyle! A co
rej można głosować
mamy? Czytaliśmy wywiad wójta Kamieniaka
na najlepszego wójta
trzy razy, bo nie mogliśmy uwierzyć, że nie
Gminy Szczerców.
ma w nim ani słowa o pozyskanych od Unii
Zdecydowanym lidepieniądzach! Chociaż o 1 złotówce! Czy więc
rem sondażu od sapan Kamieniak zasługuje na dalsze sprawomego początku jest
wanie władzy? Oceńcie Państwo sami!
Grzegorz Kmita – wójt
Gminy Szczerców
Internet w Szczercowie.
w latach 2010–2014.
Jaka szkoda, a jakie koszty?
Dziś na Państwa życzenie publikujemy wywiad, który został przeprowadzony przez na(03.03.2017)
szą Redakcję na początku 2017 roku
Prosimy o zapoznanie się z pismem na
Redakcja: Wielu mieszkańców gminy Szczer(www.naszagminaszczercow.pl), które dotarło
ców zadaje sobie pytania, co dziś robi Grzedo naszej Redakcji jako odpowiedź na kilka
gorz Kmita? Osoba, która tyle dobrego zrobiła
pytań związanych z programem internetowym
dla naszej lokalnej społeczności.
dla wykluczonych cyfrowo. Szczególnie interesująca jest odpowiedź wójta Krzysztofa Ka- Grzegorz Kmita: Życie nie znosi pustki, a ja
mieniaka dotycząca szkody jaką poniosła lub zawsze byłem osobą aktywną. Po zakończemogła ponieść Gmina Szczerców w wyniku niu kadencji nie odpoczywałem zbyt długo.
działania jego poprzednika. Spodziewaliśmy Realizuję projekty, które musiałem zawiesić
się odpowiedzi, która chociaż w minimalnym na czas pracy w samorządzie. Rozpocząłem
stopniu uzasadni wydatkowanie tak ogrom- też nowe. Oczywiście pracuję zawodowo, ale
nych publicznych pieniędzy, pieniędzy z na- staram się też znaleźć czas na swoje pasje.
szych podatków! A tu masz! Ani słowa! Tylko
mdła – nie wiemy co! – odpowiedź? Sumując Red.: Nie widzimy jednak pana w polityce,
wskazane przez wójta Kamieniaka środki nawet lokalnej.
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G.K.: To prawda. Uznałem, że tak będzie
lepiej. Po wyborach sytuacja w naszej gminie
bardzo się zmieniła. Wiele osób poczuło się
zagrożonych. Pojawiły się zwolnienia. Nie
chciałem dawać powodu do ataków na osoby
mi przychylne. Przestałem nawet uczęszczać
na treningi piłki nożnej. To było przemyślane,
ale i konieczne zachowanie.
Red.: Nie był pan zawiedziony wynikiem
wyborów?
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rzeczy musiałem się nauczyć. Udało mi się
stworzyć sprawnie działający Urząd. Zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy, ale tak naprawdę
ciężka sumienna praca i odpowiedzialność,
zaczynały dopiero procentować i przynosić
coraz większe efekty. Tak zwany „złoty” okres
dopiero nadchodził. To wszystko przerwały
wybory. Trudno. Mam jednak pełne prawo być
dumny z osiągnięć naszej gminy w okresie,
w którym pełniłem funkcję wójta.

Red.: Wójt Kamieniak twierdzi, że zaległości
G.K.: Oczywiście, że byłem, ale nie z powo- w pracach Urzędu są spowodowane progradu faktu, że nie zostałem ponownie wybrany, mem internetowym dla osób wykluczonych
ale dlatego, że moja praca na rzecz naszej cyfrowo.
lokalnej społeczności nie znalazła wystarczającego uznania w oczach mieszkańców G.K.: To kolejny przykład wielkiego niepoGminy Szczerców. Mieliśmy przecież wiele rozumienia! Jak można tak twierdzić? Udoosiągnięć, pozyskaliśmy ponad 13 mln środ- stępnienie internetu dla osób wykluczonych
ków unijnych, w gminie żyło się stabilnie cyfrowo i rozliczenie programu od początku
i bezpiecznie, wspierałem i identyfikowałem planowane było na drugą połowę 2015 roku.
się ze wszystkimi grupami społecznymi, or- Program w całości był finansowany ze środganizacjami. Nie wszystkim mogłem pomóc, ków unijnych. W jaki sposób zaważył on na
ale nikt nie wychodził z Urzędu w poczuciu, planach inwestycyjnych wójta Kamieniaka nie
że jego sprawa została przeze mnie zlekce- mam pojęcia. Być może chodzi mu o odejważona. To była pierwsza moja kadencja, ście pracowników projektu i konieczność poba! – pierwsze zetknięcie się z samorządem szukiwania nowych osób do dalszych prac.
gminnym. Dałem jednak radę i teraz, gdy Dlaczego pracownicy odeszli? O to trzeba już
emocje opadły, czuję satysfakcję z dobrze zapytać obecnego wójta. Zresztą z Urzędu
wykonanej pracy.
odeszło wielu wartościowych samorządowców. Podkreślam jednak, że program miał zaRed.: Pozyskiwanie środków unijnych kuleje. pewnione środki finansowe na jego realizację.
G.K.: I na tym polu jest największe rozczarowanie, a czas biegnie i za chwilę koniec kolejnego unijnego okresu finansowania. Następnego już nie będzie. Kolejnej szansy także.

Red.: W czasie, gdy pełnił pan obowiązki
wójta Gminy Szczerców nie mówiło się o aferach i kumoterstwie, układach.

G.K.: A dzisiaj wciąż rozmawia się o awanturze w związku z przetargiem na dowóz dzieci
G.K.: To prawda udało się nam pozyskać niepełnosprawnych do szkoły w Bełchatowie.
ponad 13 milionów unijnych środków. Zre- Wójt Kamieniak w swoim ostatnim wywiadzie
alizowaliśmy wiele ambitnych, ale przede broni się przed zarzutami o faworyzowanie
wszystkim niezbędnych naszej społeczności rodziny, ale myślę się, że robi to mało skuinwestycji. Proszę jednak pamiętać, że ja tecznie. Nie pamiętam, aby pan Fidyka wydopiero zdobywałem doświadczenie. Wielu grywał przetargi w okresie mojej kadencji.
Wójt Kamieniak zapomina o jeszcze jednej
Red.: Pan miał zupełnie inne efekty.
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ważnej różnicy. Ja nie zatrudniłem nigdy teścia, ani też jakiejkolwiek innej osoby należącej do mojej rodziny, nawet tej najdalszej!
Red.: A afera z kruszywem, które układał na
drogach mąż radnej Włodarczyk?
G.K.: Dla mnie ta sprawa jest oczywista i nie
mogę zrozumieć, że nie znalazła – jak dotąd –
żadnego zainteresowania ze strony instytucji
kontrolujących. Radni, którzy próbowali nagłośnić ten temat, chyba uczynili wszystko co
mogli. Mieszkańcy Gminy Szczerców muszą
sami ocenić tą sytuację.
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jak obecnie i czy znajdą się ludzie, którym
będę mógł zaufać jako kandydatom na radnych. W jaki sposób postępują niektóre osoby,
które kandydowały do Rady Gminy z komitetu
firmowanego moim imieniem i nazwiskiem,
mogą Państwo sami zobaczyć i ich postępowanie ocenić.
Red.: Czego możemy panu życzyć w 2017
roku?

G.K.: Myślę, że przede wszystkim zdrowia,
bo ono jest najważniejsze. Chciałbym też
odwiedzić kilka miejsc w Polsce, którą jestem
wciąż zauroczony. Obiecuję, że nie będę
Red.: Wójt Kamieniak szczyci się tym, że ma Państwa męczył fotografiami z tych wyjazdów
dobry kontakt z mieszkańcami.
(co mają w zwyczaju niektórzy samorządowG.K.: Doprawdy? Ja słyszę zupełnie co inne- cy), chociaż polskie krajobrazy są przepiękne,
go. Bardzo wiele osób mówi o tym, że sposób a mnie udało się zrzucić kilka kilogramów
traktowania interesantów, którzy zgłaszają się i obecnie prezentuję się nie najgorzej. Ja
do wójta z prośbą o pomoc, to jedna z pierw- natomiast życzę wszystkim Mieszkańcom
szych i wyraźnych różnic między poprzednim Gminy Szczerców oprócz zdrowia, również
spokoju i bezpieczeństwa, poczucia spraa obecnym wójtem gminy Szczerców.
wiedliwości i solidarności społecznej oraz
Red.: To prawda. Wciąż spotykamy się z po- zwykłej radości z dnia codziennego.
zytywnymi opiniami o panu i z każdym dniem
jest ich coraz więcej. Musimy więc zadać to Red.: Dziękuję za wywiad.
pytanie. Czy będzie pan kandydował w naj- Szanowni Państwo cały wywiad z Grzebliższych wyborach.
gorzem Kmitą jest na stronie internetowej
G.K.: To trudne pytanie. Z jednej strony wiem
jak wiele osób na mnie liczy i oczekuje mojego powrotu, z drugiej zaś mam już pełny
obraz blasków i cieni pracy w samorządzie.
Doświadczyłem bezwzględnych wyborczych
działań, które nie tylko były skierowane wobec mnie, ale miały na celu zniszczenie mojej
rodziny, totalne poniżenie, nie oszczędzano
nawet dzieci. Wiem też jak zachowują się
„przyjaciele” w chwili, w której przestaje się
pełnić funkcję wójta. Wielu wartościowych
ludzi z tych powodów nigdy nie zgodzi się
na kandydowanie. Czy będę kandydował?
Wszystko zależeć będzie od tego czy w okresie wyborczym będę miał tak duże poparcie

www.naszagminaszczercow.pl

Sołecka Kasa
Szanowni czytelnicy, krótko w zarysie chcemy
Państwu przedstawić jak drastycznie różnią
się kwoty przyznane na wydatki sołeckie.
Sołectwo Podklucze na rok 2017 ma do dyspozycji 400 tys. na budowę kanalizacji sanitarnej, 50 tys. na budowę drogi wewnętrznej
w Załużu dz.92, 30 tys. na budowę oświetlenia ulicznego w Załużu oraz ok. 61 tys.
na zakup domku, sumując to kwota 541 tys.
Porównując np. sołectwo Podżar na 2017 r.
ma do dyspozycji tylko 17 tys. Trudno jest
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wytłumaczyć mieszkańcom, którzy pytają dlaczego występują takie różnice. Dlaczego są
traktowani nierówno skoro są mieszkańcami
jednej, tej samej Gminy. Uważamy, iż odpowiedzi powinni szukać w Urzędzie, a nie
u nas w redakcji. Jak widać, o swoje trzeba
walczyć bo za rok się okaże, że te różnice
będą jeszcze większe.

A za co odpowiada wójt
Kamieniak?

nr 5 (marzec 2017)

5.

dzie Gminy w Szczercowie w Referacie Organizacyjnym, którym kieruje Beata Goszcz
są pracownicy, którzy mają zapewnić obsługę
Rady. Czyżby oni nie wywiązywali się ze
swoich obowiązków? O co tutaj chodzi? Czy
w Urzędzie Gminy w Szczercowie panuje bałagan? Jeśli tak, to kto za niego odpowiada?

Kto i co wie o szkołach
w Szczercowie?
To nie są zmyślenia

Tak zadziwiające rzeczy działy się na ostatniej
W końcu 2016 roku część radnych złożyła
sesji Rady Gminy Szczerców, że trudno w nie
„ograniczone” życzenia noworoczne które douwierzyć. Czy radna Włodarczyk odważyła
tyczyły wybranych mieszkańców naszej gmisię skrytykować wójta Kamieniaka, którego
ny, a mianowicie; dyrektorów szkół podstawojest wielką zwolenniczką? Być może nie miawych, uczniów tych szkół, oraz ich rodziców.
ła takiego zamiaru i miało się dostać komuś
Radny W. Pacholak wprowadził na sesję „rzuinnemu, ale jaki jest efekt jej wypowiedzi, mutem na taśmę” dziewięć dodatkowych punkszą Państwo ocenić sami. Radna Włodarczyk
tów w których jest mowa o zamiarze likwidacji
mówiła, że radni otrzymali część uchwał tuż
szkół i przekształcenia ich w filię oczywiście
przed sesją i nie mieli możliwości zapoznania
po opiniach odpowiednich instytucji. Dzięki
się z nimi. Radna Włodarczyk powiedziała
i za to. I tu pierwsze zaskoczenie. Po przejrównież, że taka sytuacja jest lekceważeniem
rzeniu składu radnych w Komisji Oświaty
mieszkańców Gminy Szczerców. No właśnie,
i Kultury – dane ze strony internetowej Gminy
kto za taką sytuację odpowiada? Urzędem
Szczerców – nie ma w niej radnego W. PaGminy w Szczercowie kieruje wójt Kamieniak.
cholaka. Pytanie; co Pan Panie Pacholak ma
To on ma prawo zgłaszania uchwał. Dlaczego
do tych szkół i w czym one Panu przeszkauchwały przekazał radnym tak późno?
dzają? Nie lepiej to pilnować swojej komisji,
Wójt Kamieniak na zarzuty radnej Włodarczyk czyli Komisji Budżetu itd., której Pan jesteś
nie odpowiada. Milczy jak mysz pod miotłą. Przewodniczącym? Według nas i lepiej i – jak
Pracownica Urzędu Jolanta Stasiak mówi, że się okaże – bezpieczniej. Drugie zaskoczedopiero dzień przed sesją prawnik podpisał nie. Program Rządowy zakłada wygaszanie
uchwały. Uchwały powinny być sprawdzone gimnazjum, o szkołach podstawowych o ile
przez prawnika przed głosowaniem radnych. się nie mylimy nic w nim nie ma. Skąd więc
Dlaczego więc prawnik złożył swój podpis na ten zamiar Panie Radny? Przewodnicząca
uchwałach tak późno? Wójt Kamieniak za- Komisji Oświaty i Kultury B. Szczepanik mówi
bezpieczył ogromną sumę na obsługę prawną ze zgodnie z uchwałą intencyjną (skąd ona
Urzędu Gminy w Szczercowie i nawet mając się wzięła?) dotyczącą zamiaru likwidacji odtakie ogromne pieniądze do dyspozycji nie była się dyskusja z rodzicami i nauczycielami
może kierować nim tak, żeby uchwały były ze szkół z Lubca i Osin. Jaki był wynik tej
przygotowane wcześniej? Radna Włodarczyk dyskusji nie wiadomo, być może pozytywny
mówi również o skargach mieszkańców, które dla likwidacji, skoro Radny W. Pacholak wproteż radni otrzymują bardzo późno. W Urzę- wadza swoje dziewięć punktów. I tu trzecie
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zaskoczenie; przy tak dużym parciu na ten
„zamiar” szkoły pozostają. Radny Pacholak,
po dopytaniu się kogo trzeba, podaje, że
Dyrektorzy szkół mają trzy godziny pensum**,
i zadaje podchwytliwe pytanie Wójtowi Panu
K. Kamieniakowi o wysokość dodatku dla
dyrektorów. Wójt odpowiada „z marszu” około tysiąca złotych, niektórzy mniej. Proszę
Państwa, pensum dla dyrektorów w naszej
gminie to OSIEM (8) godzin a nie trzy, a dodatek około czterystu złotych brutto co daje
około 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych
netto. Skąd obaj Panowie czerpali taką wiedzę? Chyba z głowy, a przecież nauczyciele
i dyrektorzy są na miejscu i można od nich
dowiedzieć się konkretnie co i jak. Gdyby byli
jednak tacy dyrektorzy u nas w gminie, którzy
mają te tysiąc złotych dodatku to prosimy podać, chętnie opublikujemy. Czy podane przez
Panów informację zrobiły komuś krzywdę nie
wiemy, ale... Panie Wójcie, a może lepiej by
było użyć do radnego W. Pacholaka odpowiedzi którą zastosował Pan do radnego S. Wiedeńskiego, czyli; „proszę napisać podanie”.
Namysł długi i zawsze można się kogo trzeba
dopytać. Natomiast Radna M. Wyszatycka
martwi się bardzo – razem z K. Kucharskim
– o swoich kolegów nauczycieli, aby nie stała
się Im krzywda, bo mogą stracić pracę. Pytanie; czy wszyscy dyrektorzy i nauczyciele są
Państwa kolegami, bo skoro nie to kto będzie
się o Nich martwił? Prosimy dopowiedzieć
co z Nimi w razie czego będzie? Zmartwienia te przesłaniają obu Państwu nawet fakt
że jesteście nauczycielami, dobrze że głos
z sali podpowiada; a gdzie w tym wszystkim
są dzieci? Nauczyciel ma nie tylko uczyć, ale
i wychowywać, to tak na marginesie. Filie
w które chciano przekształcić szkoły zlikwidować jest łatwo, natomiast szkoły nie tak
bardzo. Chociaż, jak widać, dla chcącego
nic trudnego.
Szkoły podlegają pod wójta gminy, a u nas
można pomyśleć że są pod jurysdykcją Pana
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Radnego W. Pacholaka. Tu chwalimy Panią
B. Szczepanik która przyznała się, że była źle
poinformowana w temacie szkół. Dobrze też,
że Pan Wójt dał właściwy odpór w tej sprawie. Jak to nie dobrze działać z zaskoczenia
Panie Pacholak. Ale o tym w innym miejscu.

* Podajemy nazwiska osób, które poparły likwidacje czy przekształcenie placówek
oświatowych w gminie Szczerców: Wojciech
Pacholak – przedstawiający, Krzysztof Drzazga, Karol Kucharski (nauczyciel), Bogdan
Materac, Barbara Szczepanik, Teresa Pabiś,
Zdzisław Śnieg (pracownik szkoły), Jan Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka (nauczycielka)
** pensum – jest to tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami. Karta
Nauczyciela 28.01.1982 r. Według naszej
wiedzy dyrektorzy mają tych godzin mniej.

Koniec pracy Kierownika
SPZOZ w Szczercowie.
Dlaczego właśnie teraz
i co dalej?
Z dniem 31.12.2016 roku kończył pracę
jako długoletni Kierownik SPZOZ w Szczercowie Pan Jarosław Wyszatycki. Motyw Jego rezygnacji jest podany na filmie
www.naszagminaszcercow.pl. Co pozostawił
po sobie po tylu latach zasiadania na tym
stanowisku? Otóż na koniec roku 2016 powinno być na rachunku bankowym ZOZ-u
450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), czyli planowany deficyt za 2016
rok może zostać bezpiecznie sfinansowany.
Wniosek: skoro nic się nie zawali to przychodnia pracuje jak dotychczas, czyli dalej wykonuje świadczenia w zakresie: podstawowej
opieki zdrowotnej, ginekologii i położnictwa,
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rehabilitacji. Pracuje w SPZOZ razem 18 dodatków, też w jakiś sposób przyczyniły się
osób i według nas zasługują na pochwały. do tych nieporozumień.
Część mieszkańców może mieć inne zdanie,
mają do tego prawo. Trzeba pochwalić pana Redakcjo „Informatora Szczercowskiego” reKierownika za uporanie się z kolejkami do dakcja „Naszej Gminy Szczerców” zwróci się
lekarzy, rok temu były tłumy i to bez żadnych do was w najbliższym czasie o wyjaśnienie
kumulacji chorób. Pan Kierownik informuje, następujących słów; „Red.: Panie Wójcie,
że w 2017 roku powinien zostać ogłoszony kłamstwo o zamiarze likwidacji małych podkonkurs na usługi pediatryczne w przychodni stawówek zrobiło wiele złego” oraz „Red.:
oraz zakup nowego aparatu USG wraz z wy- Likwidacja jawi nam się tu jak jakieś słowo
posażeniem o wartości około 260.000,00 zł – wytrych, na którym ktoś chciał panu za(dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Ta- szkodzić, a samemu wiele zyskać” (pisownia
kie są potrzeby dla przychodni i pacjentów oryginalna). Pytania będą takie: „Kto takie
kłamstwa rozpowiada, czy my oraz kto to jest
aby byli dobrze leczeni.
ten ktoś kto chciał zaszkodzić Panu Wójtowi
oraz co chciał w ten sposób zyskać?”. Mamy
Wójt dementuje zamiar
nadzieję, że te słowa nie były skierowane
likwidacji podstawówek
pod naszym adresem, ale co to szkodzi się
upewnić.
Nareszcie doczekaliśmy się zdecydowanej
i jednoznacznej wypowiedzi Pana K. Kamie- Na przyszłość, może radni gminy, oczywiniaka w sprawie szkół w naszej gminie. Szko- ście nie wszyscy, będą chcieli skorzystać
da że w „Informatorze Szczercowskim” – i nie z konsultacji z Wójtem przed wygłaszaniem
tylko – a nie na sesji. Według nas można tam podobnych pomysłów, bo jak widać to Wy
właśnie było zapoznać niektórych radnych ze i tylko Wy jesteście za to zamieszanie odswoim stanowiskiem, ale dobre i to. Bardzo powiedzialni. Pan Wójt nie miał z Waszymi
dobrze, że Wójt odciął się zdecydowanie od „zamiarami likwidacji podstawówek” przecież
tych nieprzemyślanych inicjatyw z którymi wy- nic wspólnego.
stępowali radni. Pan Wójt bardzo słusznie zauważa że „nie jest zwierzchnikiem Rady” i nie Dopisek; Pan Radny Wojciech Pacholak jak
odpowiada za pomysły radnych. Natomiast wynika z powyższego pozostał sam z tym
Pan Wójt jest w naszej gminie „zwierzchni- „pasztetem”.
kiem szkół” bo to Jemu one podlegają. Czyż
nie mógł Pan uciąć tych pomysłów radnych Czy wójt Kamieniak zarobił
zaraz na sesji?, czy trzeba było tak długo mniej niż jego poprzednik?
podgrzewać atmosferę niepewności co do
„zamiarów likwidacji szkół?”. Przecież proste Najpierw cytat z biuletynu wyborczego
powiedzenie że szkoły podstawowe w gminie Krzysztofa Pawła Kamieniaka: „Ja złożyłem
są według Pana nie do ruszenia, oraz, że nie mieszkańcom deklaracje i proces oszczędzadopuszcza Pan żadnego przy nich majstro- nia zaczynam od siebie. Jeżeli zostanę wójwania – jako ich zwierzchnik – odniosłoby tem zwrócę się do Rady Gminy o ustalenie
według nas pozytywny dla Pana jako Wójta mojego wynagrodzenia o 10% niższego od
skutek. A tak wyszło jak wyszło. Jak widać aktualnego wynagrodzenia obecnego wójta.”
spóźniona reakcja Wójta oraz słowa wypo- Po dwóch latach urzędowania wójt Krzysztof
wiedziane przez niego na sesji odnośnie Paweł Kamieniak w propagandowej gazet-

8.

Nasza Gmina Szczerców

ce „Informator Szczercowski” stwierdza: „Na
początku kadencji zapowiedziałem, że moje
wynagrodzenie będzie niższe od ostatniego
wynagrodzenia mojego poprzednika o 10%.
Tak jest, i tak pozostanie przez najbliższe
dwa lata. Zarabiam mniej niż poprzedni wójt.”
Czy wójt Kamieniak kpi z mieszkańców gminy Szczerców mówiąc takie słowa? Oceńcie
Państwo sami. My sprawdziliśmy, jak wygląda
„proces oszczędzania” w wykonaniu pana
Kamieniaka. W pierwszym roku urzędowania
wójt Kamieniak zarobił około 17 tysięcy zł
więcej od poprzednika, czyli około 22% więcej (nie licząc dodatku stażowego). Pan Kamieniak nie protestował, gdy radni zaledwie
po sześciu miesiącach urzędowania zafundowali mu prawie trzytysięczną podwyżkę.
Podwyżka robi wrażenie. Podobno była na
kredyt – na kredyt zaufania. Przez połowę
swojej kadencji wójt Kamieniak zarobił około 25 tysięcy zł więcej niż jego poprzednik
w tym samy okresie, czyli około 13% więcej.
Dziś, gdy zarobił więcej, mówi: „zarabiam
mniej niż poprzedni wójt”. I jeszcze raz słowa pana Kamieniaka: „wiele rzeczy da się
z pewnością zrobić taniej – zacznę od siebie”.
No więc kurtyna opadła, a „król” okazał się
nagi!

A o kim to Pan mówił przed
wyborami?
Przed wyborami Krzysztof Kamieniak wypuścił ulotkę wyborczą, w której dementował
gminne rewelacje. Pisał: „Właściciel firmy
zajmującej się transportem osobowym jest na
emeryturze i już od kilku lat nie startuje do
przetargów w szkołach. Ma emeryturę i stałą
linię. Nie potrzebuje dodatkowych atrakcji
w postaci przetargów i dowozu uczniów do
szkół.” O kim to pan Kamieniak mówił? O teściu czy innej osobie? Gdy został wójtem,
to zmienił zdanie. W ostatnim Informatorze
Szczercowskim wójt Kamieniak mówi: „Tak
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jakby nie pamiętano, że mój teść prowadzący
działalność gospodarczą i świadczący usługi
przewozowe, startował do przetargów już za
wójta Frydrychowskiego, a później Strzelczyka i Kmity. I wygrywał je. Czy przez to, że jest
moim teściem nie mógł startować z uczciwą
ofertą w przetargu za wójta Kamieniaka?”.
(Mógł, wygrał i wyszło jak wyszło).

Informacja
Osoby, które do nas przesyłają jakiekolwiek wiadomości
celem ich opublikowania prosimy o podpis. Nigdy
i nikomu nie udzielamy żadnych informacji o danych
osobowych. Podpis może być np. w środku listu. Za
otrzymane wiadomości dziękujemy.

Nasza Gmina Szczerców
Czasopismo informacyjne mieszkańców
Gminy Szczerców
Wydawca: SWIS „Odnowa”
Adres Redakcji: Zagadki 19 A, 97-420 Szczerców
Redaktor naczelny: Tadeusz Ćwiek
Kontakt: poczta@naszagminaszczercow.pl
kontakt@naszagminaszczercow.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonywania
skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach. Materiałów
nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Szanowni Państwo osoby, które mają życzenie
współpracy z naszym stowarzyszeniem mogą to
uczynić w formie wsparcia finansowego na podane
konto bankowe. Z góry dziękujemy.
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.

