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W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju, apelujemy do mieszkańców 
Gminy Szczerców o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych i zaprzestanie kontaktów w większych sku-
piskach ludzi. Prosimy o rozsądne zachowanie, nie lekceważenie zagrożenia, ponieważ w sposób szczególny 
narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów o pomoc osobom starszym i samotnym w codziennych czynnościach,  
takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki i środki higieniczne oraz załatwienie najważniejszych spraw urzędowych.

Osoby samotne i niesamodzielne, nieposiadające rodziny, osoby objęte kwarantanną mogą się zgłaszać  
telefonicznie w celu uzyskania stosownej pomocy:

tel. 44 631 40 00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),

tel. 669 877 118 – Harcerski Patrol Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich w Szczercowie
(codziennie z wyjątkiem niedziel od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 15.00 do 19.00).

Pacjentów korzystających z porad szczercowskiej 
przychodni informujemy, że laboratorium czynne 
będzie do odwołania wyłącznie w środy – od 7.30 
do 10.00 (wykonywane będą wyłącznie badania na 
podstawie zleceń wydanych przez lekarzy pracują-
cych w SP ZOZ w Szczercowie).
W przychodni uruchomiono dodatkowe   
numery dla pacjentów chcących zarejestrować się 
do lekarza: 

44 631 80 73
572 352 814

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w Urzę-
dzie Gminy w Szczercowie wyłączono do odwołania 
bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefo-
niczną lub mailową – wykaz referatów wraz z nu-
merami telefonów znajduje się na internetowej wi-
trynie  www.szczercow.pl/kontakt, publikujemy je 
również na ostatniej stronie Informatora.

Przypominamy, że dokumenty i wnioski można 
też składać w specjalnie na tę okazję przygoto-
wanej „skrzynce podawczej”, która usytuowana 
jest przy wejściu do Urzędu Gminy od strony ulicy  
Pułaskiego.

Zachorowałeś?  Zadzwoń!
Sanepid Bełchatów: 44/631 31 08, 509 748 182
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.  
dr Wł. Biegańskiego w Łodzi: 42/251 60 51.
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Wirus COVID-19 zaatakował z pełną mocą. Samorządy w całym kraju włączyły „tryb awaryjny”, przechodząc z aktyw-
nego gospodarowania w bezpieczne administrowanie. Epidemia pomieszała szyki nam wszystkim, ale właśnie teraz 
musimy wykazać się dojrzałością w podejmowanych decyzjach – mówi w rozmowie z Informatorem Szczercowskim 
Wójt Krzysztof Kamieniak.

Trudny egzamin dla nas wszystkich

Redakcja:  Niespodziewanie  znaleź-
liśmy się – nie tylko jako Gmina, ale 
cały  kraj  – w niezwykle  trudnej  sy-
tuacji,  która  rodzi wiele  problemów 
natury społecznej czy ekonomicznej. 
Umierają  ludzie,  odsetek  zachoro-
wań stale rośnie, mali przedsiębiorcy 
bankrutują,  wiele  miejsc  pracy  jest 
zagrożonych,  a  to  przecież  dopiero 
początek…

Krzysztof  Kamieniak: Z trwogą pa-
trzę na rozwój sytuacji, trzeba ja-
sno przyznać że żaden kraj, żadna 
administracja nie mogła być w stu 
procentach przygotowana na tego 
typu zagrożenie. W chwili, w której 
rozmawiamy, w naszej Gminie nie 
ma żadnego zdiagnozowanego przy-
padku koronawirusa, choć sytuacja 
z początku marca pokazała, jak nie-
wiele trzeba, by to się zmieniło. Jako 
Urząd reagujemy na wszystkie zale-
cenia administracji rządowej, jestem 
w stałym kontakcie z bełchatowskim 
Sanepidem, podjęliśmy też kroki, 
które mają na celu ograniczenie po-
tencjalnego zagrożenia. Trzeba sobie 
jednak uczciwie powiedzieć, że wiele 
w tym momencie zależy od nas sa-
mych, od tego jak stosować będzie-
my się do wprowadzanych restrykcji  
i ograniczeń oraz że sytuacja, w któ-
rej się znaleźliśmy nie zakończy się za 

tydzień. To może potrwać wiele ty-
godni, jeśli nie miesięcy. Musimy na-
uczyć się żyć w nowej rzeczywistości.

Red.: Urząd Gminy pracuje w „trybie 
awaryjnym”, czy to wiąże się z jakimiś 
uciążliwościami dla mieszkańców?

K.K.: W połowie marca zdecydowa-
łem, jak wielu włodarzy w regionie,  
a później w całym kraju, o za-
mknięciu Urzędu dla interesantów.  
To z pewnością duże ograniczenie, 
ale zostało podyktowane troską o 
zdrowie zarówno mieszkańców, jak  
i samych pracowników. Wszyscy je-
steśmy jednak cały czas do dyspozycji 
i zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego lub mailowego. Sytuacja jest 
dynamiczna, zwłaszcza na początku 
epidemii zmieniała się niemal z go-
dziny na godzinę. Najpierw zainsta-
lowaliśmy w budynkach urzędowych 
dystrybutory ze środkiem dezynfeku-
jącym, a już następnego dnia musieli-
śmy te budynki zamknąć i przejść na 
obsługę „online”. Dlatego przy wej-
ściu do Urzędu od strony ulicy Pu-
łaskiego zamontowaliśmy skrzynkę 
podawczą, do której można wrzucać 
dokumenty – odebranie takiego do-
kumentu potwierdzamy drogą mailo-
wą. Wszystkie płatności powinny być 
regulowane poprzez wpłaty na ra-

chunki bankowe, których wykaz znaj-
dziecie Państwo na ostatniej stronie 
Informatora. Tam też zamieszczamy 
szczegółowy zbiór danych kontakto-
wych do referatów Urzędu Gminy.

Red.:  Premier  przedłużył  okres  za-
mknięcia  placówek  oświatowych  
– w tej chwili przewidywany powrót 
uczniów  do  szkół  nastąpić  ma  po 
świętach wielkanocnych. To dla  nas 
duży kłopot?

K.K.: Nie tylko dla nas, bo to dodat-
kowe obciążenie przede wszystkim 
rodziców i opiekunów, którzy z dnia 
na dzień musieli zorganizować opiekę 
nad swoimi pociechami. Ale działamy 
w sytuacji ekstremalnej, narzuconej 
przez siłę od nas niezależną i wła-
śnie teraz musimy okazać dojrzałość 
w podejmowaniu trudnych decyzji. 
To przecież rodzi wiele pytań o przy-
szłość egzaminów maturalnych, eg-
zaminów ósmoklasistów i tak dalej. 
Na szczęście dość sprawnie udało 
się zorganizować zdalne nauczanie 
i w zasadzie już od pierwszych dni 
tych przymusowych wagarów nasze 
szkoły zaproponowały uczniom alter-
natywne formy nauki. Doraźnie więc 
sytuacja została opanowana, ale cze-
kamy z niepokojem na rozwiązania 
systemowe, które określą w jaki spo-
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sób zakończy się obecny rok szkolny.

Red.: To samo dotyczy mających od-
być się w maju wyborów prezydenc-
kich…

K.K.:  Termin wyborów prezydenta 
naszego kraju jest tak odległy, a sytu-
acja zmienia się tak szybko, że nie ma 
sensu dywagować nad tym tematem. 
Ja muszę reagować na bieżąco na 
to, co dzieje się na naszym lokalnym 
podwórku, bo dobro mieszkańców 
Gminy Szczerców leży mi głęboko na 
sercu.

Red.: Skoro mówimy o sercu – warto 
wspomnieć, że właśnie takim sercem 
okazali się mieszkańcy naszej Gminy, 
mocno angażując się w gminną akcję 
charytatywną ze stycznia tego roku.

K.K.: Ani przez chwilę nie wątpiłem, 
że zbiórka pieniędzy dla potrzebują-
cego nastolatka przyniesie wymierny 
efekt. Szczercowskie morsy, które 
wystąpiły z tą inicjatywą, przedsta-
wiły plan. Ja obiecałem go wcielić  
w życie i nawet pogoda nam pomo-
gła. Summa summarum nad nasze 
kąpielisko przyszło pomorsować kil-
kaset osób, a biorąc pod uwagę także 
i obserwujących z brzegu, to była to 
chyba impreza o największej w tym 
roku frekwencji w regionie. Przeło-
żyło się to na pieniądze, zebraliśmy 
pokaźną kwotę, która pomoże w le-
czeniu Patryka chorego na białaczkę 
limfoblastyczną. Ta spontaniczna ak-
cja pokazała nam, że jest zapotrze-
bowanie na tego typu imprezy oraz 
że mieszkańcy naszej Gminy potra-
fią pomagać, więc wpisujemy ją na 
stałe do naszego kalendarza i takie 
morsowania będziemy organizować  
co roku.

Red.: Równie wielką empatią wyka-
zali się szczercowscy harcerze w ob-
liczu epidemii koronawirusa.

K.K.: Całemu harcerskiemu środowi-
sku należą się gorące podziękowa-
nia za zaangażowanie. Rzeczywiście, 
walka z koronawirusem polega także 
na ograniczaniu aktywności, a mó-
wiąc wprost, na pozostaniu w domu. 
Mieszka w naszej Gminie wiele osób 
starszych, niekiedy samotnych, dla 
których ta nowa rzeczywistość, w 
jakiej znaleźliśmy się z powodu pa-

nującej choroby, jest szczególnie 
dotkliwa. Dlatego pomoc harcerzy 
w zakupach, w opłaceniu rachunków 
na poczcie czy przywiezieniu leków 
z apteki jest naprawdę nieoceniona. 
Od razu rozwieję tu wątpliwości –  
w tej akcji biorą udział jedynie dorośli 
harcerze, nieletni nie są do niej an-
gażowani, choć znając nasze druhny  
i druhów, z pewnością tej pomocy by 
nie odmówili.

Red.: Odejdźmy na chwilę od tema-
tów  związanych  z  epidemią,  choć 
to właśnie  one  przykuwają  obecnie 
uwagę nas wszystkich. Życie  jednak 
musi  toczyć  się  dalej  -  mówiliśmy  
o różnych formach pomocy, cofnijmy 
się więc o kilka tygodni i wyjaśnijmy 
czym  skutkuje  powstanie  funduszu 
solidarnościowego,  w  którym  bie-
rzemy udział?

K.K.: Kleszczów, jako najbogatsza 
gmina wiejska w Polsce, zapropono-
wał, że będzie dzielił się pieniędzmi 
z innymi samorządami naszego re-
gionu. Podpisaliśmy w tej sprawie 
list intencyjny, który określa zasady 
funkcjonowania takiego funduszu 
solidarnościowego. W skrócie spro-
wadza się to do tego, że 25% tzw. 
janosikowego, ale tym razem wypła-
canego już nie z pieniędzy przezna-
czonych na janosikowe, ale bezpo-
średnio z budżetu Gminy Kleszczów, 
trafi do innych samorządów. 

Red.: W jakich proporcjach?

K.K.: Gminy ościenne otrzymają  
po 1,2 miliona złotych, pozostałe po 
600 tysięcy. My, ponieważ sami ja-
nosikowe płacimy, takiego wsparcia  
z Kleszczowa nie otrzymamy, ale gdyby  
w przyszłości nasze dochody spadły, 
to będziemy mogli z tej pomocy sko-
rzystać. W liście intencyjnym okre-
ślono, że fundusz solidarnościowy 
będzie stanowił 25% janosikowego, 
więc im większy dochód Kleszczowa, 
tym więcej będzie do podziału dla sy-
gnatariuszy porozumienia.

Red.: To spytajmy teraz o inne poro-
zumienie  –  jaki  jest  stan  rozmów  z 
Polską  Spółką Gazownictwa?  Kiedy 
będzie gaz w Szczercowie?

K.K.: Tu akurat nie mamy żadnego 
wpływu na decyzje podejmowane  

w PSG, choć oczywiście ta firma bie-
rze pod uwagę zainteresowanie zgła-
szane przez naszych mieszkańców. 
Wraz z posłem Grzegorzem Lorkiem 
prowadziliśmy w tej sprawie rozmowy 
w styczniu; otrzymałem informację 
że w tym roku w Kolonii Szczercow-
skiej ma powstać stacja rozprężna, 
która w pierwszej kolejności zasili 
znajdujący się opodal zakład pracy,  
a w perspektywie dwóch najbliższych 
lat poprowadzona zostanie sieć na 
terenie Gminy. Niestety, ogłoszone 
dwa przetargi na wykonawcę takiej 
sieci nie zostały rozstrzygnięte, nikt 
się do nich nie zgłosił, PSG postano-
wiło więc podzielić zadanie na dwa 
etapy i przeprowadzać je stopniowo 
– może to przyspieszy cały proces.

Red.:  A  porozumienie  z  Powiatem  
w sprawie drogi w Magdalenowie?

K.K.: Gdyby nie sytuacja epidemicz-
na w całym kraju, powiedziałbym że 
tutaj uda się załatwić wszystko dużo 
szybciej, jest bowiem wola współpra-
cy ze strony Starosty Doroty Pędzi-
wiatr. Jak tylko opanujemy sytuację 
z wirusem COVID-19, wrócimy do 
tematu, bo plan działania jest kon-
kretny. Będziemy posługiwać się tak 
zwaną specustawą, ponieważ istnieje 
konieczność wejścia na grunty pry-
watne. Mieszkańcy sołectwa zbierali 
podpisy, aby nam takie zgody udzie-
lić, ale nie udało się pozyskać ich od 
wszystkich. Przypominam sobie, że 
kwestia remontu tej drogi sięga cza-
sów kiedy byłem radnym powiato-
wym, Gmina Szczerców i Starostwo 
zabezpieczały wtedy solidarnie nie-
wielkie środki na przeprowadzenie 
robót, ale na tym się kończyło. 

Red.: Dlaczego?

K.K.: Właściciele części posesji 
mieszkają w innych rejonach i nie 
są zainteresowani remontem drogi, 
a część działek nie ma uregulowa-
nych spraw własnościowych. Żeby 
nie opóźniać niepotrzebnie całe-
go procesu zastosujemy tu zapisy 
specustawy i po prostu zrobimy co 
trzeba, bo taka jest wola większości 
mieszkających tam osób. W tym roku 
planujemy wykonać dokumentację,  
a następnie Powiat będzie ubiegał się  
o dofinansowanie z Fundusz Dróg Sa-
morządowych.
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Red.:  To  kolejny  przykład  na  to,  że 
warto  utrzymywać  dobre  stosunki  
z  sąsiadami  i  innymi  samorządami. 
Zyskują na tym wszyscy.

K.K.: Zawsze to podkreślam i jak do 
tej pory to się sprawdza, dobrosą-
siedzka współpraca przynosi efek-
ty. Ale w tym miejscu chciałbym też 
zwrócić uwagę na tą sąsiedzką obec-
ność w innym wymiarze, a to za spra-
wą zdarzenia jakie miało miejsce na 
jednej z posesji pod Chabielicami.

Red.: Bomba ekologiczna, jaką przy-
wieźli nam tu obcy?

K.K.: Tak, to właśnie mam na myśli. 
Na placu przy drodze 483 powstało 
nielegalne składowisko materiałów 
niebezpiecznych, o którym dowie-
dzieliśmy się wskutek sygnału od 
mieszkańców. Po skontrolowaniu po-
sesji okazało się, że wynajmujący ją 
podmiot przewiózł tam w tajemnicy 
tysiące litrów chemikaliów, najpraw-
dopodobniej z zamiarem porzucenia 
ich i zafundowania naszej Gminie 
„bomby”, o której pan wspominał. 
Takie  sytuacje mogą  się  powtarzać, 
dlatego apeluję o sąsiedzką czujność 
–  jeśli  dostrzeżecie  Państwo  podej-
rzane  transporty,  zwiększony  ruch 
samochodów  ciężarowych  o  niena-
turalnych  porach,  alarmujcie  nas  –  
w trosce o nasze wspólne dobro.

Red.:  Kalendarz  rządzi  się  swoimi 
prawami i choć nasze myśli zaprząt-
nięte  są  teraz walką  z epidemią ko-
ronawirusa, to zbliżamy się do Świąt 
Wielkanocnych.

K.K.: Z pewnością to będą inne świę-
ta, niż te do których przywykliśmy od 
lat. Odwołaliśmy w tym roku Jarmark 
Wielkanocny, inaczej  wyglądać będą 
nabożeństwa, inaczej też  odbywać 
się będzie świecenie pokarmów. 
Nie wiemy czy uda się zasiąść przy 
świątecznym stole całym rodzinom, 
czy też strach przez chorobą nie za-
mknie nas w domach, z dala od in-
nych członków rodziny. Niezależnie 
od tego życzę nam wszystkim dużo 
zdrowia, spokoju ducha i wytrwałości 
w pokonywaniu nieprzewidzianych 
problemów. Niech nadzieja, z którą 
co roku zmartwychwstaje Syn Boży, 
będzie z nami jak najdłużej. 

Red.: Dziękuję za rozmowę.

NIE DAJ SIĘ WIRUSOWI
Zachęcamy do skorzystania ze wskazówek jakie konkretne kroki można 
podjąć, aby zapobiec infekcji, istnieją bowiem sposoby na to, by faktycz-
nie uniknąć infekcji dróg oddechowych – w domu, w pracy, w szkole i pod-
czas podróży (zgodnie z zaleceniami WHO):

W miejscu zamieszkania
a) Regularnie czyść ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu 
lub myj je wodą z mydłem. Ręce należy myć przez co najmniej 20 sekund. 
Środek  dezynfekujący powinien zawierać „co najmniej 60% alkoholu”,
b) Czyść powierzchnie – takie jak krzesła i biurka – regularnie za pomocą 
środka dezynfekującego,
c) Unikaj zatłoczonych miejsc,
d) Staraj się unikać bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy wykazują objawy 
grypopodobne, w tym kaszel i kichanie,
e) Nie dotykaj ust, nosa lub oczu, zanim umyjesz ręce.

W zakładzie pracy, w biurze

a) Regularnie czyść powierzchnie robocze i przedmioty będące w ciągłym 
użyciu, takie jak telefony i klawiatury komputerowe,
b) Regularnie myj ręce mydłem i wodą lub używaj środków dezynfekują-
cych,

Podczas podróży

Najlepiej zostać w domu i nie podróżować. Jednak w przypadku gdy  
podróż jest absolutnie konieczna, należy:
a) Regularnie myć ręce,
b) Utrzymywać co najmniej 1 metr odległości od ludzi, którzy kaszlą lub  
kichają,
c) Zapoznać się z aktualną mapą występowania COVID-19 na terenie do 
którego odbywa się podróż,

Co jeśli masz objawy grypopodobne?
a) Kaszl lub kichaj w łokieć lub użyj chusteczki, a następnie natychmiast ją 
wyrzuć do kosza i umyj ręce,
b) Jeśli źle się poczujesz, zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem,
c) Jeśli wystąpi duszność, skontaktuj się z lekarzem,
d) Jeśli jesteś chory: zostań w domu, jedz i śpij oddzielnie od innych 
w domu i używaj różnych przyborów i sztućców,

Zalecenia dla personelu i klientów sklepów
W obiektach handlowych i usługowych zaleca się zwracać klientom uwa-
gę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy 
kasie (przynajmniej 1-1,5 m). Nie obawiać się zwracać uwagi współpra-
cownikowi  i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani 
na produkty spożywcze; promować dokonywanie płatności bezgotówko-
wych.
Zaleca się też dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą  
z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.), 
w szczególności: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywno-
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ścią, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; po obróbce lub kon-
takcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; po zakończeniu procedur 
czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety; po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; po jedzeniu, piciu lub 
paleniu; po kontakcie z pieniędzmi.

Poleca się ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przezna-
czonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowa-
na przez konsumenta; zwracać uwagę na właściwą higienę; ograniczać możliwość przebierania i dotykania produk-
tów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze); 
promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.

Zalecane jest również: wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć ręce; upowszechnianie 
wśród pracowników wiedzy z zakresu BHP; zwracanie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas wizyt  
w placówkach handlowych nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu; przestrzeganie higie-
ny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je 
środkami na bazie alkoholu min. 60 proc.).

Zaleca także, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne – powierzchnie dotykowe takie jak: kasy 
samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, 
terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub prze-
cierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powin-
ny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do harcerzy!

669 877 118
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Podczas XV sesji Rady Gminy Szczerców, która odbyła się 30 stycznia, Radni przyjęli budżet na 2020 rok. Uchwała 
budżetowa uzyskała wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, nie było też niespodzianki 
w trakcie sesji – za budżetem zagłosowali wszyscy obecni.

Kredyty spłacone, Gmina ma stabilny budżet
Rada Gminy Szczerców obradowała 
tego dnia w mniejszym, trzynasto-
osobowym składzie. Nieobecność 
dwójki Radnych została przez Prze-
wodniczącą usprawiedliwiona, nie 
miała też wpływu na losy głosowania 
– trzynaście głosów poparcia i apro-
baty polityki finansowej daje Wójto-
wi Krzysztofowi Kamieniakowi moc-
ne narzędzie do zarządzania Gminą.

– Dziękuję Radzie za zaufanie i gło-
sowanie za przedstawioną  propozycją 
budżetu – mówił w trakcie sesji Wójt 
Kamieniak. – Staraliśmy się zawrzeć  
w nim jak najwięcej punktów, które wy-
nikają z potrzeb mieszkańców każdej, 
nawet najmniejszej miejscowości.

Nasza sytuacja finansowa wyglą-
da dobrze. Stabilność finansowa to  
w dużej mierze zasługa opłaty eks-
ploatacyjnej, która co roku zasila 
gminną kasę.

– Wydajemy pieniądze rozsądnie, 
mając na uwadze że za jakiś czas, kiedy 
pracę zakończy kopalnia, będziemy ich 
mieć mniej – wyjaśniał Krzysztof Ka-
mieniak. – Dlatego już teraz zastana-
wiamy się z Radnymi nad rozwiązaniem 
takiej sytuacji.

W 2020 roku dochody Gminy 

Szczerców mają wynieść 74. 457. 888 
złotych, zaś wydatki planuje się na 
poziomie 81. 205.940 złotych. W tej 
kwocie niemal 22 miliony to wydatki 
majątkowe, związane z planowanymi 
inwestycjami. Do najważniejszych 
należą między innymi budowa kanali-
zacji wraz z oczyszczalnią w miejsco-
wości Osiny (3 miliony), budowa wo-
dociągu w Stanisławowie Pierwszym  
(2,3 miliona), współfinansowanie in-
westycji na drodze wojewódzkiej 483 
(3,3 miliona), remonty dróg gminnych 
(ponad 5 milionów)  czy dotacja celo-

wa związana z programem wymiany 
źródeł ciepła i zakupu wraz z mon-
tażem odnawialnych źródeł energii  
w celu ograniczenia niskiej emisji (1,5 
miliona).

Zaplanowane wydatki przewyż-
szają tegoroczne dochody – defi-
cyt pokryty zostanie z nadwyżki  
z lat ubiegłych. Warto podkreślić, że  
w tej chwili Gmina Szczerców nie ma 
już żadnego kredytu do spłacenia, 
nie ma też planów, by zapożyczać się  
w najbliższej przyszłości.

Sołtysi, radni oraz blisko dwudziestoosobowa grupa mieszkańców wzięła udział w spotkaniu poświęconemu remon-
towi drogi wojewódzkiej numer 483, jakie zorganizowane zostało z inicjatywy Wójta Gminy Szczerców. Do rozmów 
doszło na początku stycznia.

Mieszkańcy nie mają wątpliwości - droga 483 do remontu!
Na zaproszenie Wójta Krzysztofa 
Kamieniaka w dyskusji udział wzięli 
przedstawiciele Komendy Powiato-
wej Policji w Bełchatowie, reprezen-
towanej przez  inspektora Tomasza 
Jędrzejczyka oraz nadkomisarza 
Marcina Kucnera, a także Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg, w osobach dy-
rektora Mirosława Kuklińskiego  
i naczelnika Wydziału Planowania In-
westycji,  Macieja Plesiaka. Spodzie-
wani też byli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, ale finalnie do 
Szczercowa nie dotarli. Takie dziury z pewnością nie poprawiają bezpieczeństwa
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Mieszkańcy domagają się poprawy stanu drogi 483

– Zorganizowałem to spotkanie po-
nieważ chciałbym, by informacja o fa-
talnym stanie drogi wojewódzkiej 483 
dotarła do Łodzi po raz kolejny,  tym 
razem wzmocniona o głos mieszkań-
ców – wyjaśnił Wójt Krzysztof Kamie-
niak. – Korespondencja miedzy Gminą  
i odpowiednimi instytucjami w stolicy 
województwa urosła do pokaźnych roz-
miarów, pora teraz na konkrety.

Starania o naprawę drogi na od-
cinku przebiegającym przez Gminę 
Szczerców Wójt i Rada Gminy pro-
wadzą od kilku lat. W 2016 roku 
podpisano nawet porozumienie, na 
mocy którego Gmina zobowiązała się 
pokryć połowę kosztów takiej inwe-
stycji. Niestety, kwestie formalne, na 
które składa się konieczność uzyska-
nia niezbędnych przy tej skali robót 
zezwoleń technicznych, zmieniające 
się prawo oraz brak zabezpieczenia 
finansowego po stronie Urzędu Mar-
szałkowskiego, odsuwały ten temat 
na dalszy plan. Jak do tej pory Gmi-
na w swych staraniach była bezsilna,  
a sytuacja zmieniła się dopiero  
w grudniu ubiegłego roku.

– Uzyskałem informację, że w bu-
dżecie województwa łódzkiego zabez-
pieczono na ten cel ponad 3 miliony 
złotych – tłumaczył Wójt Krzysztof 
Kamieniak. – Całość prac oszacowano 
na 6,7 miliona, więc zadeklarowaliśmy, 
że Gmina Szczerców wypełni zobowią-
zanie i dołoży swoje 50 procent.

O konieczności przeprowadze-
nia prac na całej długości gminnego 
odcinka drogi 483 nie trzeba nikogo 
przekonywać. Trudno znaleźć tam 
choć kilkadziesiąt metrów ciągłej 
nawierzchni, wolnej od dziur, bruzd  
i nierówności. Brak pobocza powo-
duje zagrożenie bezpieczeństwa dla 
rowerzystów i pieszych, w wielu miej-
scach istnieje uzasadniona koniecz-
ność budowy chodnika. Taką opinię 
potwierdzili zresztą funkcjonariusze 
policji.

– Po Bełchatowie to właśnie Gmina 
Szczerców figuruje w naszych staty-
stykach jako miejsce największej ilości 
zdarzeń drogowych – poinformował 
inspektor Tomasz Jędrzejczyk, za-
stępca komendanta bełchatowskiej 
Komendy. – Skrzyżowanie w Grudnej 
to nie jedyny czarny punkt, ciąg drogi 
483 niesie wiele zagrożeń dla uczestni-
ków ruchu.

I to właśnie na ten aspekt zwra-
cali uwagę mieszkańcy biorący udział 

w spotkaniu – w przeważającej części 
zamieszkujący Brzezie, Kozłówki czy 
oba Stanisławowy.

– Potrzebujemy ścieżki rowerowej! 
– to najczęściej powtarzana prośba, 
jaką kierowano w stronę gości z Ło-
dzi. – Taka ścieżka rowerowa jest tu 
konieczna nie w celu rekreacyjnym, ale 
po to byśmy mogli bezpiecznie dotrzeć 
do domu, pracy lub szkoły. Obecnie nie 
ma możliwości bezpiecznego porusza-
nia się na rowerze, bo ruch jest za duży, 
a przecież to z tego środka lokomocji 
korzystają najczęściej osoby starsze lub 
dzieci. Boimy się o swoje życie.

W ślad za tą sugestią pojawiły 
się i inne – budowa chodnika przy 
ulicy Częstochowskiej, pilna napra-
wa nawierzchni drogi 483 biegną-
cej przez sam Szczerców, zwłaszcza 
w okolicy Pragi, gdzie asfalt jest już 
solidnie zniekształcony, a koleiny się-
gają kilkunastu centymetrów. Radni 
wskazali między innymi na potrzebę 
budowy interaktywnego przejścia dla 

pieszych na wysokości szkoły pod-
stawowej.

– Jestem zaskoczony skalą nie-
zbędnych prac – zauważył Mirosław 
Kukliński, dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg w Łodzi. – Myślałem, że 
nasze spotkanie poświęcimy omówie-
niu możliwości budowy chodnika przy 
ulicy Częstochowskiej, jednak teraz wi-
dzę, że potrzeby są dużo większe. Tylko 
jak je sfinansować?

Wójt Krzysztof Kamieniak zapew-
nił o chęci pomocy w tym zakresie ze 
strony gminnego samorządu, przypo-
minając jednak, że Gmina Szczerców 
odpowiada przede wszystkim za dro-
gi gminne i to na nie w pierwszej ko-
lejności musi zabezpieczyć pieniądze.

– Nie możemy finansować w całości 
remontu dróg wojewódzkich – podkre-
ślił Wójt Kamieniak. – Ale na ile bę-
dziemy mogli, na pewno pomożemy. Na 
początek zapewnimy ponad 3 miliony 
na drogę 483.

Takie podejście spotkało się  

Na zaproszenie Wójta Krzysztofa Kamieniaka w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele WZD z Łodzi
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Kilkaset osób wśród publiczności i ponad dwustu miłośników morsowania w różnym wieku, beztrosko pluskających się 
przy minusowej temperaturze na zmarzniętym kąpielisku – tak w skrócie podsumować można pierwszą edycję naszej 
nowej charytatywno-rekreacyjnej akcji, która już chyba na stałe wpisze się w kalendarz Gminy Szczerców.

Szczercowskie morsowanie - karnawałowo, z potrzeby serca

Na morsowanie zapraszaliśmy przy-
pominając jednoczesnie, że akcja 
ma szczytny cel – chcieliśmy w ten 
sposób wesprzeć zbiórkę pieniędzy 
na leczenie czternastoletniego Pa-
tryka, chorującego na białaczkę lim-
foblastyczną typu „B”. Nie zawiedli 
ani mieszkańcy Gminy Szczerców, 
ani morsy, których ekipy przyjecha-
ły do nas między innymi z Bełcha-
towa, Piotrkowa Trybunalskiego czy 
Rząśni. Każdy z uczestników wpłacał 
wpisowe w wysokości 20 złotych, 
co przy kilkuset zapisanych osobach 
daje już całkiem wymierną kwotę. 

Rejestracja uczestników - frekwencja zaskoczyła na duży plus

z uznaniem dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, który zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, by przepro-
wadzić montaż finansowy i zebrać 
pieniądze potrzebne na zrealizowa-
nie postulatów mieszkańców.

– Przyjechałem do państwa  
w dobrej wierze – mówił dyrektor Mi-
rosław Kukliński. – Skorzystam z za-
proszenia mieszkańców i dokonam dziś 
lustracji stanu drogi, o której rozmawia-

my. Wierzę, że państwa sugestie po-
dyktowane są troską o bezpieczeństwo 
i znajdują odzwierciedlenie w stanie 
faktycznym. Będziemy myśleć jak się  
z tą sytuacją uporać!

To pierwsze tego typu spotkanie, 
na które zaproszono mieszkańców 
i mogli oni wyrazić swoje zdanie. 
Wszystkie sugestie uczestników zo-
stały zapisane w protokole i prze-
kazane zarówno do Urzędu Mar-

szałkowskiego, jak i  Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi.  Niezależnie 
od tego, Rada Gminy Szczerców na 
sesji podjęła temat udziału Gminy  
w kosztach remontu drogi.  Projekt 
stosownej uchwały, przygotowany 
przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka, 
zyskał aprobatę Radnych i Gmina wy-
pełniła swoje zobowiązanie, określo-
ne w umowie z 2016 roku. A od tego 
już tylko krok do rozpoczęcia prac na 
drodze 483.

Do pomocy włączyły się też gmin-
ne stowarzyszenia, sołectwa i koła 
gospodyń wiejskich, które przygoto-
wały ciasta – każda sprzedana por-
cja takiego słodkiego akcentu zasi-
lała zbiórkową puszkę. Wójt Gminy 
Szczerców, Krzysztof Kamieniak, 
ufundował kiełbaski, które każdy 
własnoręcznie mógł upiec nad ogni-
skiem, a na bardziej głodnych czekała 
jeszcze przepyszna grochówka, ser-
wowana przez druhny i druhów z 18 
DH im. Jerzego Kukuczki.
Dj Manki zadbał o świetną oprawę 
muzyczną, Sylwia Łuźniak brawurowo 

przeprowadziła rozgrzewkę i przygo-
towała morsujących do bezpieczne-
go wejścia do wody, a liczna grupa 
szczercowskich morsów zadbała, by 
goście mogli poczuć się na naszej 
Wyspie jak u siebie. Wiele osób sko-
rzystało z możliwości wpisania się do 
bazy dawców szpiku – wolontariusze 
DKMS przyjęli sporo takich zgłoszeń. 
Młodsi obserwatorzy mieli jeszcze 
okazję do zapoznania się ze sprzętem 
strażackim oraz policyjnym, bo za-
proszenie do udziału przyjęli funkcjo-
nariusze z KPP w Bełchatowie.
Serdecznie dziękujemy za Waszą 
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Harcerze zadbali o ciepło przy ognisku

Przed wejściem do wody - konieczna rozgrzewka!

obecność i każdy grosz, który wsparł 
Karnawałowe Pomaganie Przez Mor-
sowanie – na leczenie Patryka Graba-
ry udało się bowiem zebrać 11 520 
złotych i… 12groszy.
Szczególne podziękowania należą 
się wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w organizację i pomoc 
– Wójtowi Kamieniakowi (który już 
zapowiedział, że morsowanie powtó-
rzymy za rok), harcerzom (za logisty-
kę, kwaterkę i podtrzymywanie ognia) 
oraz strażakom (za opiekę i skuteczną 
walkę z lodem na kąpielisku). Szcze-
gólne ukłony mamy dla dwóch pań: 
Anny Wlazłowskiej, której grochów-
ka pozwoliła przetrwać najchłodniej-
sze momenty – podobnie jak rozgrze-
wająca herbata od Anny Kamieniak. 
Już teraz zapraszamy na kolejne 
gminne morsowanie w 2021!

W puszkach znalazło się ponad 11 tysięcy złotych
Sygnał do rozpoczęcia morsowania dał  
Wójt Krzysztof Kamieniak i Radna Marzena Małecka
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Organizatorzy pomyśleli też o najmłodszych

Ostatnie sekundy przed zimną kąpielą Każda złotówka jest ważna!

Uff, jak gorąco ;-) 



Mieszkańcy Gminy Szczerców,

w związku z nasilającymi się  
w ostatnim czasie próbami two-
rzenia nielegalnych składowisk 
odpadów, w tym odpadów niebez-
piecznych, zwracam się z prośbą  
o rozwagę przy podejmowaniu de-
cyzji  o wydzierżawieniu gruntów 
czy wynajmie budynków niezna-
nym podmiotom gospodarczym.

Ujawniane miejsca składowa-
nia odpadów – jak to na terenie 
naszej Gminy, w miejscowości 
Chabielice – to efekt działań wyspecjalizowanych grup przestępczych.  Mechanizm ich działania jest tu bar-
dzo prosty: podstawione osoby podpisują umowę dzierżawy, płacą czynsz za kilka miesięcy z góry, po czym 
wynajęty plac zostaje szybko zapełniony odpadami, głównie w pojemnikach typu „mauzer”.  Wtedy kontakt 
z najemcami się urywa, a właściciel towaru zostaje z porzuconym transportem odpadów niebezpiecznych, 
których utylizacja wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem i wysokimi kosztami.

Przypominam, że osoby które zdecydują się nielegalnie przyjąć na swoją nieruchomość odpady, muszą 
liczyć się z konsekwencjami natury karnej, jak i finansowej. Zostaną bowiem obarczone kosztami usunięcia  
i utylizacji zgromadzonych odpadów.  Kwoty te mogą sięgać nawet kilku milionów złotych.

Szanowni Mieszkańcy, 
w przypadku powzięcia informacji lub podejrzenia o nielegalnym składowisku odpadów proszę o stanowczą 
reakcję i pilny kontakt z Urzędem Gminy w Szczercowie, Strażą Pożarną, Policją lub Wojewódzkim Inspektora-
tem Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim. 

Działajmy wspólnie dla naszego dobra – milionowe koszty usunięcia nielegalnych odpadów z prywatnych 
posesji najczęściej ponosić musi lokalny samorząd. To pieniądze, które uszczuplić mogą także i nasz gminny 
budżet.  Takie nieplanowane wydatki zagrozić mogą planowanym inwestycjom.

Jeszcze raz proszę o rozwagę i troskę o bezpieczeństwo Nas wszystkich.

Wójt Gminy Szczerców

Krzysztof Kamieniak

zdjęcie KPP w Bełchatowie
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Pierwsze tegoroczne spotkanie 
z maluchami przynosi gromadę 
roześmianych buziek, które nam 
wszystkim błyskawicznie popra-
wią humory. 

Niestety, zagrożenie epidemicz-
ne nie pozwoliło nam odwie-
dzić wszystkich rodziców, którzy 
chcieli podzielić się swoją rado-
ścią – nic straconego, poczeka-
my na lepsze czasy i dotrzemy 
do was z aparatem i upominka-
mi nieco później. Pozdrawiamy 
wszystkich!

Dawid Urbański, ur. 07 11 2019, waga 3800 – wzrost 55 cm

Agata Gral, ur. 04 12 2019,  
waga 3160 – wzrost 51 cm

Blanka Materac, ur. 08 11 2019, 
waga 3630 – wzrost 56 cm

Agata Pabiszak, ur. 29 01 2020, 
waga 3180 – wzrost 55 cm

Antoni Jędraszek, ur. 06 12 2019, 
waga 3800 – wzrost 56 cm Franciszek Bębnowski, ur. 16 01 2020, waga 3060 – wzrost 54 cm
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Piotr Chęciński, ur. 23 01 2020, waga 3800 – wzrost 58 cm
Franciszek Jasiczek, ur. 19 12 

2019, waga 3700 – wzrost 57 cm

Julia Rzepkowska, ur. 08 12 2019, 
waga 2900 – wzrost 53 cm Jan Dyrkacz, ur. 08 12 2019, waga 2760 – wzrost 55 cm

Klara Małkowska, ur. 08 01 2020, waga 4360 – wzrost 59 cm Igor Strzelczyk, ur. 03 11 2019, waga 3500 – wzrost 54 cm
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Pod koniec stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rozwoju i Przekształceń Regionu Bełchatowskiego – 
inicjatywa ma na celu wypracowanie koncepcji przyszłego funkcjonowania naszego regionu, zwłaszcza po zakończe-
niu wydobycia węgla brunatnego przez KWB Bełchatów.

Wspólnie pomyślą o przyszłości regionu

– Zgodnie z przepisami Komisji Eu-
ropejskiej w Unii Europejskiej działa 
Platforma Regionów – tłumaczył Poseł 
Grzegorz Lorek. – Taka Platforma zo-
stała powołana na Górnym Śląsku, tam 
chodzi o pozyskiwanie środków unij-
nych na restrukturyzację obszarów po-
kopalnianych. My zawalczymy o region 
bełchatowski!

Unijne fundusze potrzebne są na 
przekształcenie pokopalnianej mo-
nokultury przemysłowej, stworzenie 
nowych miejsc pracy czy przygoto-
wanie nowych inwestycji.

STAR strażaków z OSP Chabielice pojechał do Sromutki
1 marca, odbyło się uroczyste prze-
kazanie pomocy rzeczowej dla Gmi-
ny Zelów – mowa o samochodzie 
marki STAR, dzielnie służącym do 
niedawna druhom z OSP Chabielice. 
Przypomnijmy, z prośbą o nieodpłat-
ne przekazanie pojazdu władze Gminy 
Zelów wystąpiły jeszcze jesienią ubie-
głego roku. W związku z planowanym 
wtedy zakupem nowego auta dla jed-
nostki w Chabielicach, Rada Gminy 
Szczerców na grudniowej sesji przy-
chyliła się do wspomnianej prośby. 
Miejmy nadzieję, że STAR używany  
w Chabielicach od 1985 roku, posłu-
ży druhom z OSP Sromutka jeszcze 
wiele lat.

– To szeroko zakrojone działania, 
których nie da się przeprowadzić siłą 
jedynie lokalnego samorządu – wyja-
śniał, reprezentujący na spotkaniu 
Gminę Szczerców, Wójt Krzysztof 
Kamieniak, który wszedł do prezy-
dium nowo powstałej grupy. 

– Transformacja regionu wymaga 
współpracy na wielu szczeblach admi-
nistracji państwowej, ale z tym nie po-
winniśmy mieć problemów.

W skład Zespołu wchodzą obec-
nie przedstawiciele samorządów  
z powiatu bełchatowskiego, PGE 

GiEK S.A. oraz parlamentarzyści z re-
gionu.

– Będziemy zabiegać u premiera  
i u właściwej minister, by środki w za-
kresie Unii wynegocjowane dla Bełcha-
towa były jak najlepsze – podsumował 
pierwsze spotkanie Zespołu Poseł 
Grzegorz Lorek.

W przyszłości Zespół może być 
także powiększony o przedstawicieli 
organizacji związkowych czy społecz-
nych, a także sektora biznesowego.
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22 lutego odbył się Charytatywny Bal Przedsiębiorców Gminy Szczerców. Była to już piąta edycja imprezy, której 
głównym celem jest zbiórka pieniędzy, wykorzystywanych następnie do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci.

Przedsiębiorcy z wielkim sercem

Warto odnotować, że w tym roku 
wśród uczestników znaleźli się nie 
tylko przedsiębiorcy z naszej Gminy, 
nie brakowało bowiem gości z tere-
nu powiatu bełchatowskiego, od lat 
wspierających nasz samorząd.

Sobotni wieczór stał się zatem 
znakomitą okazją do podziękowania 
wszystkim firmom za wspomaganie 
inicjatyw na rzecz mieszkańców Gmi-
ny oraz za dobrą współpracę. W spo-
sób szczególny podziękowano przed-
siębiorcom, którzy w 2019 r. wspierali 
różnego typu przedsięwzięcia orga-
nizowane przez samorząd gminny,  
a przede wszystkim współfinansowali 
organizację zeszłorocznych Dni Gmi-
ny Szczerców i Dożynek Gminnych.

Aż 6 firm uhonorowanych zosta-
ło pamiątkowymi statuetkami, które 
wręczyli Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Szczerców Barbara Szczepanik 
oraz Wójt Gminy Szczerców  Krzysz-
tof Kamieniak.

Dwa wyróżnienia przypadły fir-
mom TOMASZ OCHOCKI MECHA-
NIKA POJAZDOWA oraz ELBUD 
BEŁCHATÓW SP  Z.O.O.

Dwa Brązowe Serca wręczono 

Grzegorzowi Różyckiemu z firmy  PU 
SAMI SWOI oraz Włodzimierzo-
wi Hynkowi z firmy Bomii Serwis.   
W tym roku Srebrne Serce trafiło do 
firmy  WIREX Sp. z o.o., zaś najoka-
zalsze Złote Serce powędrowało do 
firmy SANEL Spółka jawna .

- Podczas zeszłorocznej edycji Balu 
dzięki życzliwości uczestników zebrano 

rekordową kwotę  26 810 zł, która w 
całości została przeznaczona na orga-
nizację atrakcji dla dzieci z terenu Gmi-
ny Szczerców podczas wakacji – przy-
pomniał Wójt Krzysztof Kamieniak. 
- Środki te przede wszystkim pozwoliły 
na zorganizowanie atrakcyjnego  dwu-
tygodniowego cyklu zajęć artystyczno- 
edukacyjnych pod wspólnym hasłem  
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„Radosne wakacje w Gminie Szczerców”.  
W ramach cyklu w różnego typu 
bezpłatnych zajęciach stacjonarnych  
i wyjazdowych wzięła udział grupa 
40 dzieci z terenu całej gminy Szczer-
ców. Dzieci odwiedziły m.in. ZOO 

Buczek, Kociszew i Magdalenów – tak przedstawia się pierwsza trójka Mistrzostw Województwa Łódzkiego Strażaków 
OSP w Piłce Nożnej, rozegranych 29 lutego w Szczercowie. Reprezentanci naszej Gminy znów na podium!

Dobre mecze drużyny z Magdalenowa
Do rywalizacji stanęło aż 13 zespo-
łów, mecze rozgrywane były w fa-
zie początkowej turnieju na dwóch 
salach, spotkania finałowe obejrzeć 
mogliśmy w hali przy ulicy Piłsudskie-
go. Ci, którzy zdecydowali się spę-
dzić w ten sposób sobotnie południe, 
mogą poczuć się usatysfakcjonowani. 
Obejrzeliśmy dobrą piłkę halową, nie 
brakowało emocji, a o rozstrzygnię-
ciach niektórych spotkań decydować 
musiały rzuty karne.

Reprezentująca Gminę Szczerców 
drużyna OSP Magdalenów zakoń-
czyła rywalizację na trzecim miejscu, 
ustępując jedynie zwycięzcom zawo-
dów powiatowych – reprezentacji 
OSP Kociszew i triumfatorom całe-
go turnieju, drużynie OSP Buczek. 
Nasz kapitan, Jarosław Piotrowski, 
uznany został najlepszym zawodni-
kiem mistrzostw, najlepszym bramka-

rzem wybrano Damiana Wszelakie-
go, który wpuścił tylko jedną bramkę,  
a tytuł najlepszego strzelca przypadł 
w udziale Jakubowi Niewulskiemu.

Najlepsi strażacy w województwie 
łódzkim, OSP Buczek, reprezentować 
będą nasz region na mistrzostwach 
Polski.

Safari w Borysewie, Jurapark w Kra-
siejowie, Zamek i Park Eksperymen-
tów Fizycznych w Ogrodzieńcu, były  
w kinie, kręgielni, figloraju, brały 
udział w zajęciach artystycznych  
i animacyjnych.

Tym razem darczyńcy byli jeszcze 
bardziej hojni – po podliczeniu okaza-
ło się, że sprzedaż cegiełek zamknęła 
się kwotą 27.765,14 zł. Serdecznie 
dziękujemy!
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Krzysztof Drzazga

Wiesława Drzewosz Marzena Małecka Bohdan Materac

Czesław Osiewała

Wojciech Pacholak

Arkadiusz Pabiszak Teresa Pabiś

Katarzyna Rzepkowska

Barbara Szczepanik

Zbigniew Szcześniak Zdzisław Węglewski

Jan Wlazłowski Dorota Włodarczyk Monika Wyszatycka

Rada Gminy Szczerców Kadencja 2018-2023
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Szczepanik
● Dyżur: 
Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16 
wt. 9.00 – 11.00 
pt. 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Pacholak
● Dyżur: 
Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16 
pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca 
w godz. 15.30 – 17.00

(bliższe informacje nt. terminu dyżurów  
w danym miesiącu udziela pracownik Urzędu 
Gminy pokój nr 1 lub pod  
numerem telefonu 44 631 80 59 wew. 138)

Urząd Gminy Szczerców
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
44 631 80 50, 631 80 59 
fax. 44 631 80 79

▪ Kierownik Referatu Organizacyjnego:  
Beata Goszcz 
tel. 44 631 80 50/59 w. 128
▪ Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego: 
Aneta Wolska 
tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143
▪ Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych: Marek Kowal 
tel. 44 631 80 50/59 w. 134
▪ Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 
Danuta Idzikowska 
tel. 44 631 80 50/59 w. 125
▪ Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich: Agnieszka Szubert 
tel. 44 631 80 50/59 w. 130, 121
▪ Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak 
tel. 44 631 80 77 
▪ Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji  
i Turystyki: Jarosław Piotrowski 
tel. 44 631 93 07 
▪ Komendant Straży Gminnej: Mariusz Ignasiak 
tel. 44 631 32 00, tel. kom. 663 963 090

Numery kont Gminy Szczerców przeznaczone 
na wpłaty:
Opłaty lokalne 
08 8973 0003 0100 0500 0101 0002   
(podatki, opłaty skarbowe, opłaty za wynajem 
lokali)
Opłaty za wywóz odpadów
12 8973 0003 0100 0500 0101 0221
Konto depozytowe
98 8973 0003 0100 0500 0101 0031  
(do wpłat wadium w przypadku udziału  
w przetargach)
Gminna Spółka Wodna 
37 8973 0003 0100 0507 8764 0001
Zakład Gospodarki Komunalnej
85 8973 0003 0100 0507 6728 0001  
(do wpłat za wodę i ścieki).

▪ Wójt Gminy Szczerców: Krzysztof Kamieniak
tel. 44 631 80 59
▪ Skarbnik Gminy: Dorota Słowińska
tel. 44 631 80 50/59 w. 132
▪ Sekretarz Gminy: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134


