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 Ostatnie pożegnania Księdza Proboszcza Józefa Komperdy

   W sobotę, 26 grudnia 2020 roku, w 87 roku życia i 64 roku kapłaństwa odszedł do domu Pana były proboszcz 
parafii w Szczercowie, śp. ks. kan. Józef Komperda.
Trzy dni później, o godz. 12.00 odbył się pogrzeb Zmarłego – ostatnie pożegnanie rozpoczęło się mszą świętą 
w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Rogoźniku (diecezja krakowska). Ksiądz Jerzy 
Rzepkowski, jeden z dziesięciu szczercowskich kapłanów przed laty przygotowywanych do posługi przez ks. Kom-
perdę, przypomniał życiorys Zmarłego, przywołując jego zaangażowanie w życie wspólnoty oraz chęć pomocy.
- Nawet jako emeryt, przyjeżdżal do mnie na parafię, bo chciał pomagać - mówił ks. Jerzy Rzepkowski. 
Po mszy złożono ciało śp. Księdza Kanonika do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

   Przypomnijmy, ksiądz Józef Komperda był proboszczem parafii szczercowskiej przez niemal 36 lat, był także dzie-
kanem dekanatu szczercowskiego oraz kanonikiem seniorem Kapituły Kolegiackiej Łaskiej.
Dał się poznać jako człowiek i kapłan o złotym sercu. Podkreślał to, wspominając Zmarłego podczas mszy poże-
gnalnej, jaka odbyła się w kościele pw. św. Wojciecha w Łodzi – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący 
ze Szczercowa ks. Wojciech Anglart.
– Ksiądz Komperda był kapłanem, który miał parafię w swoim umyśle i sercu – mówił ksiądz Wojciech Anglart. - 

   Na liturgii obok rodziny, najbliższych i duchownych obecna była także delegacja wiernych z parafii Szczerców 
wraz z duszpasterzami. Spoczywaj w pokoju, Księże Proboszczu.
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Przełom starego i nowego roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom 
- na początku stycznia Urząd Stanu Cywilnego w Szczercowie podał dane 
dotyczące liczby ludności w naszej Gminie.

Rok 2020 - więcej zgonów niż narodzin
  W roku 2020 Gmina Szczerców li-
czyła sobie 8067 mieszkańców – od-
notowaliśmy 113 zgonów, na świat 
przyszło 74 dzieci. 
  O ile liczba urodzin nie odbiega 
od danych z lat poprzednich, to już 
dane dotyczące zmarłych w czasie 

pandemii są niepokojące. 
W roku 2019 urodziło się nas 75, 
przy 76 odnotowanych zgonach.  
Podobną, stabilną proporcję wyka-
zują też lata poprzednie: 90 – 90 
(2018), 83 – 82 (2017), 87 – 79 
(2016) czy 100 – 102 (2015).



3

Szanowni Mieszkańcy,

   od blisko roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Zwiększa-
jące się okresami nasilenie zachorowań wymogło na rządach państw 
całego świata wprowadzenie szeregu restrykcji. Ograniczenia te mają 
na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się COVID-19 i zmierzają 
do ochrony naszego zdrowia, a nierzadko i życia.

   Lokalne samorządy, tak jak my – w gminie Szczerców – starają 
się wspomóc mieszkańców w tym trudnym czasie. Na terenie naszej 
Gminy kilkukrotnie organizowana była dystrybucja środków ochrony 
osobistej – harcerze, druhowie z naszych jednostek OSP, Radni oraz 
pracownicy Urzędu Gminy dostarczyli Państwu środki do dezynfekcji 
oraz maseczki. 

Specjaliści z dziedziny epidemiologii wskazują, że aby skutecznie walczyć  z koronawirusem, niezbędna 
jest akcja powszechnych szczepień. 
   Polska zakontraktowała odpowiednią ilość szczepionek i opracowała Narodowy Program Szczepień 
przeciwko COVID-19. Zachęcam Państwa gorąco do rozważenia możliwości skorzystania z tej formy 
walki z chorobą. 

   Rządowa strategia zakłada podział na kilka etapów. Na początek, w etapie „0”, który jest już za nami, 
zaszczepiono przedstawicieli środowisk medycznych – to całkiem zrozumiałe, w tym trudnym czasie po-
trzebujemy zdrowych lekarzy i pielęgniarek. Teraz trwa etap „1”, w którym szczepienie otrzymają seniorzy, 
pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opie-
kuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Szczepienia przejdą też służby mundurowe, w tym Woj-
sko Polskie oraz nauczyciele.

   Chęć przyjęcia szczepionki można zgłaszać już teraz. W tym numerze Informatora Szczercowskiego 
znajdziecie Państwo instrukcję jak tego dokonać.
Mieszkańcy Gminy Szczerców szczepić się będą w naszej przychodni, która mieści się przy ulicy Mickie-
wicza 39b. Zatroszczymy się o seniorów i dowieziemy do punktu szczepień każdego, kto będzie wymagał 
pomocy przy transporcie - mogą na to liczyć chorzy, niepełnosprawni bądź z ograniczeniami ruchowymi.

   Specjaliści przekonują, że pandemia COVID-19 będzie dobiegała końca z każdą kolejną zaszczepioną 
osobą. Polski rząd przestrzega, że dopóki duża część społeczeństwa nie zaszczepi się na koronawirusa, 
wszyscy będziemy musieli nadal stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i respektować obostrze-
nia.

   Obecnie nasz kraj jest w pierwszej "10" pod względem liczby wykonywanych szczepień w Unii Europej-
skiej. Warto pamiętać, że tempo całej akcji zależy przede wszystkim od dostępności szczepionki - jest ona 
produkowana na bieżąco, a kolejne partie sukcesywnie docierają do naszego kraju. Dzieje się to zgodnie 
z harmonogramem wynegocjowanym przez rządy państw unijnych. Polska zakontraktowała szczepionkę 
dla każdego z nas,  otrzymają ją wszyscy chętni. Rządowe zamówienie obejmuje każdego obywatela, 
przewidziano w nim też dużą rezerwę.

    W trosce o dobro nas wszystkich zachęcam Państwa do rozważenia możliwości poddania się szcze-
pieniu. Pora przerwać łańcuch zakażeń. Wspólnie możemy przywrócić normalność. Pożegnajmy korona-
wirusa w 2021 roku!

                                                                                                                                 Krzysztof Kamieniak
                                                                                                                               Wójt Gminy Szczerców
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W połowie grudnia ubiegłego roku, na ponad kilometrowym odcinku drogi 483 mię-
dzy Szczercowem a Chabielicami, pojawiły się transparenty nawołujące do szyb-
kiego remontu drogi oraz budowy chodników i ścieżki rowerowej. 
Mieszkańcy wyrażali w nich troskę o swoje bezpieczeństwo i domagali się szybkiej 
reakcji władz.

Protest w sprawie drogi wojewódzkiej 483
   
   Przypomnijmy, starania o naprawę 
drogi wojewódzkiej na odcinku prze-
biegającym przez Gminę Szczerców 
Wójt Krzysztof Kamieniak i Rada 
Gminy prowadzą od kilku lat. 

   W 2016 roku podpisano nawet po-
rozumienie, na mocy którego Gmina 
Szczerców zobowiązała się pokryć 
połowę kosztów takiej inwestycji. 
Niestety, kwestie formalne, na które 
składa się konieczność uzyskania 
niezbędnych przy tej skali robót ze-
zwoleń technicznych, zmieniające 
się prawo oraz brak zabezpieczenia 
finansowego po stronie Urzędu Mar-
szałkowskiego, odsuwały ten temat 
na dalszy plan.

   Jak do tej pory Gmina w swych 
staraniach była bezsilna, a sytuacja 
zmieniła się dopiero w grudniu 2019 
roku, kiedy to w budżecie wojewódz-
twa zabezpieczono kilka milionów 
złotych na remont. Gmina zadekla-
rowała – zgodnie z wcześniejszymi 
zapisami – że dołoży na  ten cel 50% 
ze swojej strony.
   

   
   Zarząd Dróg Wojewódzkich do 
remontu zakwalifikował część ulicy 
Częstochowskiej na odcinku nie-
całego kilometra, między ulicą Po-
łudniową a skrzyżowaniem z drogą 
gminną. Wykonawca robót rozbudu-
je również skrzyżowania z drogami 
gminnymi, wykona nowe: zjazdy na 
posesje, kanał technologiczny i od-
wodnienie oraz przepusty.

   O konieczności przeprowadzenia 
prac na całej długości gminnego od-
cinka drogi 483, a więc aż do Chabie-
lic, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Trudno znaleźć tam choć kilkadzie-
siąt metrów ciągłej nawierzchni, wol-
nej od dziur, bruzd i nierówności. 

   Brak pobocza powoduje zagroże-
nie bezpieczeństwa dla rowerzystów 
i pieszych, w wielu miejscach istnie-
je uzasadniona konieczność budo-
wy chodnika – na co po raz kolejny 
zwracali uwagę mieszkańcy wywie-
szając transparenty.
  

   
   Warto przypomnieć, że podczas 
spotkania z mieszkańcami, które od-
było się w styczniu 2020 r., ze strony 
samorządu Gminy padły konkretne 
deklaracje.

– Nie możemy finansować w całości 
remontu dróg wojewódzkich – mówił 
wtedy Wójt Krzysztof Kamieniak. – 
Ale na ile będziemy mogli, na pewno 
pomożemy. Na początek zapewnimy 
ponad 3 miliony na drogę 483. 

   Gmina dopełniła swojego zobowią-
zania, dalszy los tej drogi leży jednak 
w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi. 

  Być może akcja zorganizowana 
przez mieszkańców Brzezia i Kozłó-
wek przypomni o konieczności szyb-
kiego działania na tym odcinku.
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11  grudnia, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Dąbrowie Rusieckiej odbyło się uroczyste przekazanie dwóch samochodów 
do przewozu podopiecznych placówki, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”.

 200 tysięcy złotych od Gminy Szczerców 
na auta dla osób niepełnosprawnych

Przestronny bus i duży VAN  - pomogą w transporcie podopiecznych WTZ w Dąbrowie Rusieckiej
   
    Zakup pojazdów był możliwy dzięki 
wsparciu Gminy Szczerców , jak rów-
nież dofinansowaniu otrzymanemu 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III”  
w obszarze likwidacji barier transpor-
towych. Stowarzyszenie przekazało 
na ten cel również środki własne.

  Zakupione pojazdy to autobus 
marki Mercedes – dofinansowanie 
z PFRON w kwocie 207.870 złotych,

z Gminy Szczerców - 143.000 zło-
tych oraz środki samego Stowa-
rzyszenia, 29.200 złotych,  a także 
9-osobowy samochód marki Renault 
Trafic – dofinansowanie  z budżetu 
Gminy Szczerców  w kwocie 57.000 
złotych, uzupełnione o środki wła-
sne w wysokości 4.000 złotych.

  Samorząd Gminy Szczerców repre-
zentował Wójt Krzysztof Kamieniak 
wraz z przedstawicielami Rady Gmi-
ny: Barbarą Szczepanik – Przewod-
niczącą Rady Gminy Szczerców 

oraz Wojciechem Pacholakiem – 
Wiceprzewodniczącym Rady, na-
tomiast w imieniu Powiatu Bełcha-
towskiego uroczystego przekazania 
dokonała Dorota Pędziwiatr - Staro-
sta Bełchatowski.

 Samorządowa delegacja z na-
szej Gminy wykorzystała wizytę do 
przekazania również drobniejszego 
upominku dla podopiecznych, obda-
rowując wszystkich słodkimi, świą-
tecznymi „mikołajami” z czekolady.

  Przypomnijmy, Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 
to placówka działająca od niespełna 
4 lat,  w której zajęciami reha-
bilitacyjno – terapeutycznymi 
objętych jest 35 uczestników. 
Największą grupę stanowią miesz-
kańcy Gminy Szczerców, chociaż 
z prowadzonych tu zajęć korzy-
stają mieszkańcy całego Powiatu. 
   WTZ prowadzi różnorodne formy 
aktywnej i wszechstronnej rehabi-
litacji, które mają na celu uzyska-
nie przez osoby niepełnosprawne 
jak największej samodzielności."Gospodarski" przegląd zakupionych pojazdów
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Na grudzień 2020 roku przypadł  koniec trwałości projektu „Internet dla mieszkańców Gminy 
Szczerców – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, programu finansowanego ze środków 
unijnych. Gmina realizowała go przez pięć lat. 

Komputery za darmo, internet we własnym zakresie
   
  W wyniku realizacji tego projektu 
Gmina zakupiła w 2015 roku 254 
sztuk komputerów stacjonarnych, 
z czego 130 sztuk trafiło do  Benefi-
cjentów, a 124 sztuki przekazano do 
szkół, świetlic gminnych oraz świetlic 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

- Utworzone w nich zostały  sale 
komputerowe,  pełniące funkcje 
centrum animacji społeczeństwa 
informacyjnego – tłumaczy opie-
kun projektu, Andrzej Labryszewski 
i dodaje -  wybudowana infrastruktura 
w postaci wież i masztów służyła 
do przekazywania drogą radiową 
sygnału internetowego dla Benefi-
cjentów Ostatecznych oraz świetlic. 

  Zmieniły się czasy, zwiększyła  się 
również dostępność do sieci "www" 
z innych źródeł, często o dużo lep-
szych parametrach niż ten, podawa-
ny z infrastruktury gminnej. 
To wszystko spowodowało, że Rada 
Gminy Szczerców podjęła uchwałę 
o zaprzestaniu świadczenia usług 
bezpłatnego dostępu do Interne-
tu. Podjęcie decyzji o zaprzestaniu 
świadczenia usług związane jest rów-
nież z tym, iż skończyło się pozwole-
nie na użytkowanie  częstotliwości 
niezbędnych do przesyłania sygnału 
drogą radiową, a koszty utrzymania 
i wykorzystania infrastruktury są nie-
współmiernie wysokie w stosunku do 
możliwych korzyści.      

- Komputery będące w użyczeniu 
Beneficjentów w ilości 130 sztuk 
przekazaliśmy za darmo, w drodze 
darowizny, ostatnim ich użytkow-
nikom – wyjaśnia Wójt Krzysztof 
Kamieniak. -  Pozostałe planujemy 
przeznaczyć na potrzeby gminnych 
jednostek oraz dla Urzędu Gminy 
Szczerców. 

Część infrastruktury pasywnej w po-
staci wież i masztów zostanie zbyta 
na rzecz innych operatorów.

130  sztuk komputerów przekazano na własność mieszkańcom naszej Gminy 

   Wigilia samotnie, ale z gminną pomocą
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, 
w grudniu nie odbyła się tradycyjna Wigilia dla osób samotnych 
i potrzebujących. Najubożsi przygotowali wigilijną kolację sami, 
ale z gminną pomocą – z produktów, które zakupiła im Gmina, 
a dostarczyli druhowie OSP.
   Co roku dla osób samotnych oraz
najuboższych organizowane jest 
spotkanie wigilijne, w którym do 
tej pory brali też udział nasi samo-
rządowcy oraz księża z parafii ze 
Szczercowa i Chabielic. Było łama-
nie się opłatkiem, wspólne śpiewa-
nie kolęd.

– Niestety, rok 2020 był wyjątkowy 
i uniemożliwił nam organizację na-
wet świątecznych uroczystości czy 
spotkań, w których zazwyczaj bra-
ło udział wiele osób – mówi Wójt 
Krzysztof Kamieniak. – Nie oznacza 
to jednak, że zapomnieliśmy o tych, 
którzy są w potrzebie. Dotarliśmy do 
nich z pomocą żywnościową.

  Druhowie z OSP Szczerców, Cha-
bielice i Magdalenów przed Świętami 
dostarczyli do domów paczki, w któ-
rych znalazły się pierogi z kapustą, 
szczercowski nabiał (masło, twaróg, 
sery), śledzie, makarony, wędlina 

oraz słodkie akcenty – dżemy, cze-
kolady, soki. Nie zabrakło kawy i her-
baty.

  Produkty spożywcze przekazane 
zostały podopiecznym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Oprócz nich prezentowe torby kryły 
też opłatek i świąteczne życzenia od 
Wójta i gminnych Radnych.

Paczki gotowe, można jechać!
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Uczestnicy wycieczki przed Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

  Emerytom nuda nie grozi!
To był trudny rok – także w działalności Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów 
i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców. Wiele planów zniweczyła pandemia 
COVID-19; mimo wszystko seniorzy na brak zajęć narzekać nie mogli.
   Szczercowskim seniorom udało 
się bowiem  zorganizować kilka spo-
tkań, jeszcze przed ograniczeniami 
covidowymi. Były to Dzień Babci, 
Dzień Dziadka, „tłusty czwartek”, za-
bawa karnawałowo-ostatkowa oraz 
Dzień Kobiet i Mężczyzn.

- Plany były dużo większe, ale… - 
rozkłada ręce Jan Kempiński, pre-
zes Stowarzyszenia. – Mimo różno-
rodnych trudności zorganizowaliśmy 
jeden wyjazd do uniejowskich Term 
oraz trzydniową wycieczkę na teren 
województwa lubelskiego.

   Przy pięknej, październikowej po-
godzie, seniorzy podziwiali miastecz-
ka polskiego „Trójkąta Bermudzkie-
go”, czyli Puławy (zwane w czasach 
Czartoryskich – polskimi Atenami), 
Kazimierz Dolny  (perłę polskiego re-
nesansu) oraz Nałęczów, nazywany 
polską Arkadią. 

- W Lublinie gościliśmy w Zamku Lu-
belskim, podziwiając piękne freski w 
kaplicy Trójcy Świętej – wspomina-
ją uczestnicy wycieczki i dodają – 
zwiedziliśmy  archikatedrę św. Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangelisty, gdzie 

oprócz bogactwa wnętrza katedry 
zaciekawiła nas zakrystia akustycz-
na.

   Wielkie wrażenie na uczestnikach 
wycieczki zrobił wspaniały zespół 
pałacowo-parkowy rodziny Zamoy-
skich w Kozłówce.  Z ciekawością 
oglądano też galerię sztuki socreali-
zmu i zbiory PRL-u.

- Byliśmy ponadto w miejscach 
związanych z postaciami literatury 
polskiej – dodaje Jan Kempiński. – 
Zwiedziliśmy Muzeum  Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie oraz Mu-
zeum  w Czarnolesie.
 
Wyjazdy do Uniejowa oraz do Lubli-
na i okolic odbyły się dzięki dofinan-
sowaniu, jakie Stowarzyszenie otrzy-
mało z Urzędu Gminy Szczerców. 

Wójtowi oraz Radzie Gminy Szczer-
ców zarząd Stowarzyszenia składa 
serdeczne podziękowania za wspar-
cie działalności.  Seniorzy układają 
już plany na 2021 rok, licząc że bę-
dzie on łaskawszy dla wszystkich.

Kazimierz Dolny - Góra Trzech Krzyży
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Kurenda dla mieszkańców Gminy Szczerców 
w związku z akcją 

bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19  informujemy, 

że szczepienia dla mieszkańców Gminy Szczerców odbywać się będą w przychodni 
SP  ZOZ w Szczercowie przy ulicy Mickiewicza 39b, 

w każdy wtorek, w godzinach 8.30 – 17.30 
- zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas zapisów.

Zapisy na szczepienia przyjmowane są w szczercowskiej przychodni – 
zgłoszenia należy dokonać osobiście pod numerami telefonu:

       572-352-814
       (44) 631-80-73
       (44) 631-80-20

Można też w tym celu korzystać z Internetowego Konta Pacjenta lub numeru 
ogólnopolskiej infolinii:   

989
Od 15 stycznia trwa akcja zapisów na szczepienia w grupie seniorów 80 plus, 

22 stycznia ruszą zapisy w grupie seniorów 70 plus. 
Dla osób grupy 60 plus przewidziano późniejszy termin zapisów.

Od 25 stycznia personel medyczny rozpocznie szczepienia osób, 
które zgłosiły chęć udziału w akcji.

Gmina Szczerców zapewni bezpłatny transport do punktu szczepień 
dla  osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (kod R lub N) oraz 

osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia.

Potrzebę zapewnienia transportu  dla osób zapisanych na szczepienie 
należy zgłaszać do SP ZOZ w Szczercowie,  

tel.   663 963 090 
(telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 
oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19).
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Jak się zaszczepić?
Powszechne szczepienia całego społeczeństwa rozpoczęły się  w styczniu 2021 roku. Jeszcze 
w grudniu 2020 r. odbywały się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień 
ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Po to, by jak najszybciej 
ochronić osoby najbardziej narażone na chorobę - medyków oraz personel niemedyczny, który
codziennie dba o nasze zdrowie, a także seniorów.

Powszechne szczepienia – na początek 
seniorzy

  Seniorzy będą szczepieni w Polsce 
w ramach szczepień powszechnych 
w pierwszej kolejności. Jak wygląda 
harmonogram rejestracji?
• 15 stycznia ruszyła rejestracja na 
szczepienia przeciw COVID-19 dla 
seniorów, którzy skończyli 80 lat.
• Od 22 stycznia rejestrują się oso-
by powyżej 70. roku życia.
Szczepienia zarejestrowanych se-
niorów rozpoczęły się 25 stycznia 
2021 roku.

Od kiedy mogę się zaszczepić?
  W pierwszej kolejności w Polsce 
szczepi się medyków i pracowników 
ochrony zdrowia. Ich szczepienia 
rozpoczęły się już pod koniec grud-
nia 2020 roku. Zaraz po nich za-
szczepieni będą seniorzy powyżej 
70. roku życia - ich szczepienia ru-
szyły 25 stycznia 2021 roku. 

   Z czego wynika ta kolejność? 
   Z troski o najbardziej narażonych 
na zakażenie lub ciężki przebieg 
choroby COVID-19. Szczegółowe 
informacje na temat etapów znaj-
dziesz w Narodowym Programie 
Szczepień, a także w rozporządze-
niu z 14 stycznia 2021 r. w sprawie 
ograniczeń związanych z epidemią.

Etap "zero" szczepień
Pierwsze szczepienia w Polsce od-
były się 27 grudnia 2020 roku. Tego 
samego dnia szczepienia zaczęły 
się również w większości państw 
UE. Pierwsze dawki (tzw. etap „zero” 
szczepień) były przeznaczone dla 
osób najbardziej narażonych na za-
każenie. Są to pracownicy:
• szpitali węzłowych,
• pozostałych podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą, w tym 
stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• Domów Pomocy Społecznej i pra-
cownicy Miej. Ośr. Pom. Społecznej,

• aptek, punktów aptecznych, punk-
tów zaopatrzenia w wyroby medycz-
ne, hurtowni farmaceutycznych, firm 
transportujących leki,
• uczelni medycznych (w tym stu-
denci kierunków medycznych).
Ważne! Do grupy „zero” zalicza się 
także:
• personel niemedyczny pracujący 
w wymienionych podmiotach, czyli 
administracyjny i pomocniczy – bez 
względu na formę zatrudnienia (rów-
nież wolontariusze i stażyści),
• pracowników firm współpracują-
cych z podmiotem medycznym, któ-
rzy stale przebywają w tym podmio-
cie,
• rodziców wcześniaków.

Pierwszy etap szczepień

Szczepienia dla zarejestrowanych 
seniorów rozpoczną się 25 stycz-
nia.
  Stopniowo szczepionka przeciw 
COVID-19 będzie udostępniana ko-
lejnym grupom wiekowym i zawodo-
wym. W etapie pierwszym znajdują 
się również pensjonariusze domów 
pomocy społecznej oraz zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, pielęgna-
cyjno-opiekuńczych i innych miejsc 
stacjonarnego pobytu, osoby powy-

żej 60. roku życia w kolejności od 
najstarszych, służby mundurowe, 
w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19?

1. Bo uchronisz siebie przed niebez-
pieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem – sięgającym nawet 95% – 
szczepienie uchroni Cię przed zaka-
żeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o in-
nych – członkach rodziny, przyjacio-
łach i znajomych. 
3. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny 
spokój, wynikający z bezpieczeń-
stwa własnego i najbliższych.
4. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez pol-
skie i unijne instytucje. 
5. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz 
przebadany przez lekarza. Dzięki 
temu sprawdzisz swój aktualny stan 
zdrowia.
Szczepiąc się, przyczyniasz się do 
szybszego znoszenia ograniczeń 
i powrotu nas wszystkich do normal-
nego życia.

źródło: www.gov.pl/koronawirus

Stan na 21 stycznia 2021 r.: 1374 zaszczepione osoby w pow. bełchatowskim
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Ostatni kwartał 2020 roku przyniósł w darze pocieszną gromadkę, 
którą z przyjemnością zaprosiliśmy do naszej Galerii Malucha. 

Poznajcie bohaterów styczniowego numeru. 
A Was, Drogie Maluchy, witamy w 2021 roku!

Otylia Papiernik, ur. 19 11 2020; waga 3370 – wzrost 54 cm Miłosz Mirowski, ur. 06 11 2020; 
waga 4060 – wzrost 57 cm 

Ksawery Zaremba, ur. 09 12 2020; 
waga 3230 – wzrost 57 cm 

Antoni Drygowski, ur. 26 09 2020; 
waga 3100 – wzrost 56 cm 
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Jan Borowski, ur. 28 11 2020;  
waga 4060 – wzrost 54 cm 

Julia Kubiak, ur. 08 12 2020;  
waga 3550 – wzrost 55 cm 

Antoni Wiedeński ur. 04 12 2020; waga 3890 – wzrost 58 cm



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 Gosp. 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.

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).

Gminna infolinia ws. COVID-19:
tel. 663 963 090

Wójt: 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.


