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8 marca - skromniej, ale szczerze i z sympatią

Obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 pokrzyżowały tegoroczne plany świętowania Dnia Kobiet. Wszy-
scy doskonale pamiętamy i tęsknimy za spotkaniami, jakie z okazji 8 marca odbywały się na terenie całej Gminy 
Szczerców. Niestety, na tego typu atrakcje musimy jeszcze poczekać. Dlatego w tym roku Wójt Krzysztof Kamieniak              
w towarzystwie Radnych przygotowali krótki filmik i życzenia dla drogich Pań złożyli drogą internetową. Zapewne mi-
łym prezentem była też wiązanka piosenek przygotowanych przez Kapelę „Chłopaki Szczercowiaki”. Całość można 
obejrzeć na gminnym profilu na portalu społecznościowym Facebook. 
Drogie Panie, pamiętajcie – nieustająco Was kochamy!

INFORMATOR SZCZERCOWSKI
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Szanowni Mieszkańcy,

     niemal dokładnie rok temu życzyłem Państwu wszelkiej pomyślno-
ści i pogody ducha na nadchodzący, wielkanocny czas. Niewiele osób 
zdawało sobie wtedy sprawę, jak trudno będzie opanować rozpędza-
jącą się pandemię koronawirusa i jak wiele komplikacji przyniesie ona 
w kolejnych miesiącach. Jej niszczące skutki odczuliśmy chyba wszy-
scy. Wciąż obowiązują obostrzenia sanitarne, nakaz zakładania ma-
seczek w miejscach publicznych, czy dokuczliwy - zwłaszcza wiosną  
i latem - zakaz organizowania imprez plenerowych.

  Ale nie znaczy to, że powinniśmy porzucać nadzieję. Nasza przychodnia zdrowia przystąpiła do szcze-
pień seniorów, cały proces przebiega sprawnie, a zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów ogranicza 
nam jedynie ilość dawek, jakie otrzymujemy z Centrali Rezerw Materiałowych. Niemniej szczepienia się 
odbywają, a my, jako społeczność, z każdym tygodniem nabieramy grupowej odporności. Ta pandemia 
musi się wreszcie zakończyć!

 Przed nami kolejne Święta, które swym charakterem różnić się będą od tych znanych z przeszłości. 
Wierzę, że podzielacie Państwo moją nadzieję, że to już ostatnia Wielkanoc, którą część z nas spędzać 
musi samotnie, z dala od rodziny czy przyjaciół.  Chciałbym tą drogą przekazać Państwu szczere życzenia 
zdrowia; pragnę też zapewnić, że jako Wójt Gminy Szczerców dokładam wszelkich starań, by nasza Gmi-
na, podległe mi jednostki oraz cała nasza społeczność w jak najmniejszym stopniu odczuły negatywne 
skutki sytuacji, z którą boryka się cały kraj, Europa i reszta świata.

  Rada Gminy Szczerców zaaprobowała projekt budżetu na 2021 rok, mamy więc mocne fundamenty do 
budowania dobrych warunków bytowych dla nas i kolejnych pokoleń, które mieszkać będą na tym terenie. 
To właśnie z myślą o naszych dzieciach uruchomiliśmy kolejne środki finansowe na pomoc w zakupie eko-
logicznych źródeł energii. Dzięki temu zwiększy się grupa rodzin, które pożegnają „kopciuchy”, a jakość 
powietrza na terenie Gminy ulegnie poprawie. To strategia małych kroków, ale właśnie dzięki takim dzia-
łaniom, polegającym na przemyślanym gospodarowaniu gminnymi pieniędzmi, osiągniemy zamierzony 
efekt. Prowadzimy też szereg zadań inwestycyjnych, takich jak remonty dróg, sieci kanalizacyjnych czy 
pozostałej infrastruktury, służącej na co dzień każdemu z nas. 

  Gmina Szczerców działa bez zarzutu, czego potwierdzeniem jest otrzymanie w tym roku prestiżowe-
go tytułu „Wzorowej Gminy”, przyznawanego przez Forum Ekspertów.  Nasz samorząd wziął udział                     
w tym ogólnopolskim projekcie i uzyskał potwierdzenie trafności podejmowanych decyzji w sferze oświa-
ty, ochrony zdrowia czy inwestycji w infrastrukturę. To efekt partnerskich relacji pomiędzy Radą Gminy            
a Wójtem,  a szczególnie spójnej polityki opartej na dbałości o interesy mieszkańców. Oceniający nas 
wizytatorzy mówili również o znakomitej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, tworzących na 
terenie Gminy Szczerców miejsca pracy. 

  Cieszę się, że nasza praca znajduje odzwierciedlenie również i w takich laurach, że dobrze wypadamy 
na tle innych gmin, zarówno wiejskich, jak i miejskich. Tytuł „Wzorowa Gmina” zobowiązuje jednak do 
dalszego rozwoju, dlatego traktujemy go jako miłe urozmaicenie w codziennej pracy i - jak każdego dnia 
– sumiennie wykonujemy swoje obowiązki.
Przed nami jednak chwila świątecznego oddechu. Wykorzystajmy ten czas dla siebie, dla rodziny, ale 
również na refleksję o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Dobro odradza się – zawsze, niezależnie od 
przeciwności losu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w tych trudnych czasach.
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Sukcesem zakończyły się dotychczasowe etapy gminnego programu dofinanso-
wania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montowania Odnawialnych 
Źródeł Energii. W ciągu czterech lat mieszkańcy Gminy Szczerców złożyli wnioski 
na 672 instalacje.

               
                   Gminne dotacje – czystsze powietrze

   Program rozpoczął się wiosną 2017 
roku, kiedy to Rada Gminy Szczer-
ców podjęła uchwałę o wydatkowa-
niu środków z gminnego budżetu 
właśnie na ten cel.  Co roku Gmina 
zaplanowała wydatki rzędu 1,5 mi-
liona złotych na dotacje dla miesz-
kańców, którzy chcieli pozbyć się ze 
swoich domów tzw. „kopciuchów”.

- Odzew przeszedł nasze oczeki-
wania – mówi Wójt Krzysztof Ka-
mieniak. – W krótkim czasie biurka 
pracowników Referatu Inwestycji   
i Zamówień Publicznych zapełniły 
się wnioskami o udzielenie dota-
cji. Ludzie chcieli takiej pomocy.

   Program gminnej pomocy wyprze-
dzał rządowy projekt "Czyste Powie-
trze", dlatego chętnych do skorzy-
stania z dotacji nie brakowało. Tylko        
w 2017 roku 73 mieszkańców Gminy 
Szczerców wymieniło stare piece na 
spełniające normy V klasy czystości 

spalin piece na ekogroszek, zamon-
towano też 68 instalacji fotowolta-
icznych, pięć instalacji kolektorów 
słonecznych do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej i trzynaście pomp 
ciepła – do CO i podgrzewania CWU.

- Tak szeroka reakcja dała nam do 
myślenia – wspomina Wójt Krzysz-
tof Kamieniak. – Dlatego też zasu-
gerowałem Radzie Gminy, by rów-
nież w kolejnych latach program 
był kontynuowany.

Rada Gminy Szczerców przy-
chyliła się do propozycji przed-
stawionej przez Wójta i wyraziła 
w głosowaniu wolę, by z gminnej 
kasy przeznaczyć na dotacje ko-
lejną pulę środków finansowych.
  
  W 2018 wymieniono 56 sztuk sta-
rych pieców, zamontowano 114 in-
stalacji fotowoltaicznych, 6 sztuk 

instalacji kolektorów słonecznych 
i 8 pomp ciepła do CO i CWU. 

Ta tendencja utrzymała się również 
w koku kolejnym, kiedy to miesz-
kańcy Gminy Szczerców wymienili 
34 „kopciuchy”, zamontowali 135 
instalacji fotowoltaicznych, 14 ko-
lektory słoneczne i 4 pompy ciepła. 

  W ubiegłym roku wymieniono 32 
kotły CO, powstało też 100 sztuk 
instalacji fotowoltaicznych, 6 kolek-
torów słonecznych oraz 2 pompy 
ciepła do centralnego ogrzewania.

 Gmina Szczerców przeznaczy-
ła do tej pory na program aż 5,4 
miliona złotych.  W tym roku chęt-
ni również będą mogli skorzystać                                 
z podobnej pomocy – nabór wnio-
sków trwa do końca kwietnia 2021.

   Więcej na ten temat  znajdziecie Pań-
stwo w artykule na kolejnej stronie. 
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W poniedziałek, 1 marca, rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w programie 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymia-
ny źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. 
Już w pierwszych minutach okazało się, że program ponownie cieszył się będzie 
wielkim zainteresowaniem; do południa przyjęto tego dnia ponad sto wniosków!

       Panele czy pompy ciepła?  Weź pomoc od Gminy

   Do ubiegania się o dotację upraw-
niony jest wnioskodawca stale za-
mieszkujący i posiadający tytuł wła-
sności (współwłasności, użytkowania 
wieczystego) do nieruchomości po-
łożonej na terenie Gminy Szczerców, 
na której będzie zainstalowane urzą-
dzenie będące przedmiotem dotacji, 
albo wnioskodawca mający siedzibę 
lub prowadzący działalność gospo-
darczą na terenie Gminy Szczerców.

- Celem dofinansowania jest ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń na 
terenie naszej Gminy – wyjaśnia 
Marek Kowal, Kierownik Referatu 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 
i precyzuje - w szczególności za-
nieczyszczeń pyłowych, z pieców 
kaflowych, kominków oraz nisko-
wydajnych czy nieekologicznych 
kotłów węglowych. Liczymy też 
na zwiększenie produkcji energii 
z odnawialnych źródeł energii.

  Dotacja udzielana jest na wymia-
nę starych źródeł ciepła, polegającą 
na likwidacji starego źródła ciepła 
lub wszystkich starych źródeł cie-
pła i trwałym jego zastąpieniu przez 
nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:

1) kocioł gazowy;
2) kocioł olejowy;
3) kocioł na biomasę (pellet i inne) 
spełniający parametry normy PN 
EN 303-5:2012 5 klasy;
4) kocioł węglowy spełniający pa-
rametry normy PN EN 303-5:2012         
5 klasy.

 Dotacja udzielana jest również 
na zakup i montaż odnawial-
nych źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych położonych na te-
renie Gminy Szczerców w postaci 
ogniw fotowoltaicznych, kolekto-
rów słonecznych lub pomp ciepła.

  Wysokość dotacji dla wnioskodawcy 
na realizację przedsięwzięć wynosi:

1) w przypadku kotła gazowego – 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia (udokumentowa-
nych fakturami/rachunkami), nie wię-
cej niż 15 000,00 zł brutto;

2) w przypadku kotła olejowego – 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia (udokumentowa-
nych fakturami/rachunkami), nie wię-
cej niż 15 000,00 zł brutto;

3) w przypadku kotła na biomasę 
(pellet i inne) – do 80% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(udokumentowanych fakturami/ra-
chunkami), nie więcej niż 8000,00 zł 
brutto;

4) w przypadku kotła węglowego – 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia (udokumentowa-
nych fakturami/rachunkami), nie wię-
cej niż 8000,00 zł brutto.

5) w przypadku ogniw fotowolta-
icznych maksymalnie o mocy do              
6 kW – do 80% kosztów kwalifikowa-

nych przedsięwzięcia (udokumento-
wanych fakturami/rachunkami), nie 
więcej niż 8000,00 zł brutto;

6) w przypadku kolektorów słonecz-
nych 80% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia (udokumentowa-
nych fakturami/rachunkami), nie wię-
cej niż 8000,00 zł brutto.

7) w przypadku pomp ciepła – pom-
pa ciepła typu powietrze/woda prze-
znaczona wyłącznie do przygotowa-
nia wody użytkowej (c.w.u.) do 80% 
kosztów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia (udokumentowanych fak-
turami/rachunkami), nie więcej niż 
8000,00 zł brutto.

8) w przypadku pozostałych pomp 
ciepła będących jedynym źródła 
ciepła do 80% kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia (udokumento-
wanych fakturami/rachunkami), nie 
więcej niż 15 000,00 zł brutto.

Wnioski przyjmowane są w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy, termin 
składania wniosków wraz z wyma-
ganymi załącznikami został usta-
lony do 30 kwietnia 2021 roku.

Kolejka przed Urzędem Gminy - wnioski złożyło już kilkaset osób
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Podczas XXIII sesji Rady Gminy Szczerców, która odbyła się 22 stycznia, Radni przyjęli budżet 
na 2021 rok.  Uchwała budżetowa uzyskała wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Łodzi, nie było też niespodzianki w trakcie sesji – nikt z obecnych nie zagłosował 
przeciw projektowi.

                                            Solidny budżet, mądre wydatki
  Rada Gminy Szczerców obrado-
wała tego dnia w mniejszym, czter-
nastoosobowym składzie. Nieobec-
ność jednego z Radnych została 
przez Przewodniczącą usprawiedli-
wiona, nie miała też wpływu na losy 
głosowania – jedenaście głosów po-
parcia i aprobaty polityki finansowej, 
przy trzech osobach wstrzymujących 
się od głosu, ponownie dało Wójtowi 
Krzysztofowi Kamieniakowi mocne 
narzędzie do zarządzania Gminą.

– Rada Gminy głosując za przed-
stawioną  propozycją budżetu 
znów wykazała się mądrością          
i troską o dobro wspólne – mówił    
w trakcie sesji Wójt Kamieniak. – Jak 
zawsze nasze plany wynikają z po-
trzeb mieszkańców Gminy Szczer-
ców, pozostaje jedynie mieć na-
dzieję, że sytuacja pandemiczna 
nie spowolni ich realizacji. Jestem 
jednak dobrej myśli i dziękuję Ra-
dzie za udzielone wsparcie.

 W 2021 roku dochody Gminy 
Szczerców mają wynieść  73.531 
541 złotych, zaś wydatki planuje 
się na poziomie 82.836 389 złotych.       
W tej kwocie niemal 19 milionów 
to wydatki majątkowe, związane         
z planowanymi inwestycjami.

  Do najważniejszych należą między 
innymi współfinansowanie inwestycji 
na drodze wojewódzkiej 483 (1,4 mi-
liona), remonty dróg gminnych (oko-
ło 7,5 miliona)  czy dotacja celowa 
związana z programem wymiany 
źródeł ciepła i zakupu wraz z mon-
tażem odnawialnych źródeł energii      
w celu ograniczenia niskiej emisji 
(1,5 miliona). 

  Warto też wspomnieć o przebudo-
wie kanalizacji w ulicy Konopnickiej  
w Szczercowie (1,2 miliona) czy 
budowie budynku użyteczności pu-
blicznej przy ulicy Piłsudskiego, za-

bezpieczono na ten cel 2 miliony.  
  Wyremontowane zostanie gminne 
targowisko, powstaną kanalizacje na 
Brzeziu czy w Szczercowskiej Wsi, 
Gmina zakupi też nowe pompy do 
hydroforni w Chabielicach.  Wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym realizo-
wane będą remonty dróg w Osinach 
czy Dubiu. 
Łącznie inwestycje pochłoną 
18.842 226 złotych.

 Zaplanowane wydatki przewyż-
szają tegoroczne dochody – deficyt 
pokryty zostanie z nadwyżki z lat 
ubiegłych. Warto podkreślić, że w tej 
chwili Gmina Szczerców posiada do 
spłacenia jedynie kredyt w WFOŚi-
GW w Łodzi (ok. 140 tys.), który 
zamierza spłacić w bieżącym roku. 
Władze Gminy Szczerców nie mają 
planów, by zapożyczać się w najbliż-
szej przyszłości.

Jedna z tegorocznych inwestycji - remont kanalizacji przy ul. Konopnickiej

Hydrofornia w Chabielicach zyska nowe pompy
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     Szczepimy seniorów
26 stycznia, punktualnie o 8.30 rozpoczęło się szczepienie pacjentów z grupy 80+ w szczer-
cowskiej przychodni zdrowia. Z zaplanowanej na ten dzień trzydziestoosobowej grupy seniorów 
finalnie udało się zaszczepić 27 osób.

  Trzy osoby swoje szczepienia 
musiały przełożyć na inny ter-
min, z uwagi na stan zdrowia. To 
nic nadzwyczajnego, takie sytu-
acja maja prawo się zdarzyć i nie 
dezorganizują harmonogramu.

– Każdorazowo szczepienie po-
przedza wywiad lekarski i to od 
jego wyniku zależy, czy dawka 
preparatu zostanie podana – wyja-
śnia Barbara Kałużewska, kierownik 
SP ZOZ Szczerców. – Nie oznacza 
to, że szczepionki się zmarnu-
ją! Wykorzystamy je do szcze-
pień pracowników naszej pla-
cówki lub kolejnych osób z listy.

  Harmonogram szczepień wynika 
z ilości szczepionek, dostarczanych 
przez rządową Agencję Rezerw Ma-
teriałowych – obecnie Gminy otrzy-
mują po 30 dawek na tydzień.  Z za-
pytaniem o szanse na zakup większej 
ilości szczepionki wystąpił podczas 
grudniowej sesji Rady Gminy Wójt 
Krzysztof Kamieniak. Takie działanie 
pozwoliłoby na objęcie szczepienia-
mi chętnych mieszkańców naszej 
Gminy w dużo krótszym czasie.
– Niestety, nie ma takiej możliwo-

ści – wyjaśnia Barbara Kałużewska. 
– Ani Urząd Gminy ani nikt inny 
nie ma możliwości dokonania za-
kupu i zaopatrzenia przychodni 
poza kontyngentem ustalonym 
przez rząd. Takie działanie jest 
niemożliwe i nielegalne.

  Jedną z pierwszych osób zaszcze-
pionych była pani Anna, mieszkan-
ka Chabielic, reprezentantka gru-
py 80+. Seniorka proces podania 
szczepionki zniosła dzielnie i nie 
narzekała na żadne niedogodności.

– Nie bolało – mówiła z uśmiechem. 
– Teraz jestem spokojniejsza.

  Podana dawka szczepienia musi 
zostać powtórzona. Zaszczepione 
pod koniec stycznia osoby przyję-
ły kolejną dawkę po 3 tygodniach.

  Pacjenci wymagający transpor-
tu do punktu szczepień mogą sko-
rzystać z dowozu zapewnionego 
przez szczercowską przychodnię. 
Szczepienia prowadzone są też 
wyjazdowo – są nimi objęte oso-
by, które ze względów zdrowot-
nych nie mają możliwości opusz-

czenia miejsca zamieszkania. 

 Przypominamy, że potrzebę zapew-
nienia transportu dla osób  z  wyzna-
czonym terminem szczepienia prze-
ciwko COVID-19 należy zgłaszać do 
SP ZOZ w Szczercowie pod nr  tel. 
663 963 090 z co najmniej tygodnio-
wym wyprzedzeniem.

  Osobami uprawnionymi do 
darmowego transportu do 
Punktu Szczepień i z powro-
tem są:

a) osoby niepełnosprawne posiada-
jące aktualne orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N) lub odpowiednio          
I grupę z w/w schorzeniami;

b) osoby mające obiektywne trudno-
ści w dojeździe na miejsce wykona-
nia szczepienia we własnym zakre-
sie.
  Więcej na temat zasad pracy 
szczercowskiej przychodni podczas 
pandemii koronawirusa piszemy na 
kolejnej stronie Informatora Szczer-
cowskiego.

Bezpłatny transport na szczepienie - dla potrzebujących Szczepienia rozpoczęła grupa pacjentów 80+
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  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej  w zakresie 
poradni ginekologiczno-położniczej i rehabilitacji leczniczej w Centrum Rehabilitacji przy  ul. Targowej 5.

  Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00, natomiast 
świadczenia rehabilitacji leczniczej w godzinach 8.00 – 18.00.

  Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez przez osobę upoważnioną oraz telefonicznie 
pod nr tel. 44/631-80-20, 44/631-80-73, 572-352-814, 
do Filii w Chabielicach również pod nr tel. 502 673 227,
do Centrum Rehabilitacji pod nr tel. 514 974 534.

  Z uwagi na pandemię laboratorium czynne jest w każdy:
poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.

  Ośrodek Zdrowia przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i od dnia 
26.01.2021 r. rozpoczęliśmy szczepienia populacyjne osób w wieku 70+ w Punkcie Szczepień przy              
ul. Mickiewicza 39. Szczepimy 30 osób tygodniowo szczepionką mRNA Comirnaty - Pfizer, w każdy wto-
rek  w godz. 8.30 – 17.30, natomiast drugą dawką w środy w godz. 8.30 – 17.30.

  15 marca rozpoczęły się szczepienia grupy 1b – pacjenci z chorobami przewlekłymi (szczepionką  Vac-
cine Moderna/mRNA Comirnaty – Pfizer) – do której należą osoby:
- z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie 
  chemioterapią lub radioterapią,
- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie    
  immunosupresyjne,
- oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 
  o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
- poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
- dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,

  Pacjenci dializowani – rozpoczęcie szczepień od 16.03.2021 r., szczepienia zostaną zrealizowane w 
stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów 
(automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowa-
niem będzie odbywać się co miesiąc.  Skierowania wystawia się osobom urodzonym po 1951 r. (starsi pa-
cjenci mają już wystawione skierowania). Jednakże zaszczepić w stacjach dializ można także pacjentów 
powyżej 69 r.ż, o ile nie mają już umówionego terminu szczepienia w punktach populacyjnych bądź nie 
zostali zaszczepieni. Kwalifikacja do szczepień nastąpi przez lekarza w danej stacji dializ w trakcie pobytu   
pacjenta w stacji, m.in. związanego z wykonaniem dializy .

  Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzo-
ne po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich  pacjentów (automatycznie 
przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie 
odbywać się co miesiąc. Szczepienia odbywać się będą w ośrodkach onkologicznych lub w szpitalu wę-
złowym w którym są leczeni – dotyczy osób potrzebujących szczepienia w ściśle określonym terminie                               
z uwagi na chemioterapię, pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpita-
lach, pozostali w populacyjnych punktach szczepień z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyj-
nych (osoby  wieku 70+) w przypadku: 
• pacjentów którzy odwołali szczepienie, 
• zostali nie zakwalifikowani ze względów zdrowotnych, 

  Punkt szczepień może uzyskać dodatkowe dawki szczepionek pod warunkiem zapisania się powyżej 
20 pacjentów z tej grupy – w przypadku mniejszej ilości chętnych osób szczepienia odbywać się będą               
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w szpitalach węzłowych. Zasady szczepień w populacyjnych punktach szczepień dotyczą również pa-
cjentów,  u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące 
na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkolo-
gicznie leczone w ramach badań klinicznych dla których e-skierowanie wystawi lekarz POZ lub onkolog.

  Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez 
CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do 
wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku 
pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włącza-
jąc szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie 
dla wszystkich  pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualiza-
cja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

  22 marca rozpoczęły się szczepienia populacyjne osób z roczników 1952 – 1956, w ilości 50 osób na 
tydzień szczepionką AstraZeneca.
Do 12 marca zaszczepiliśmy 210 osób pierwszą dawką oraz 120 osób drugą dawką.
Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2021 (PLO.454.21.2021.MMI), zaleca się by dla 
osób, które nie otrzymały jeszcze 1 dawki szczepionki, odstęp pomiędzy 1 a 2 dawką szczepionki wynosił:
- ok. 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) -  w odniesieniu do szczepionki Vaccine  AstraZeneca;
- ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) w przypadku szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna i mRNA Co-
mirnaty.
Natomiast dla osób, które przed 08 marca otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki, stosuje się dotych-
czasowe zasady.

Zgodnie z ww. komunikatem szczepienia osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, powinny odbywać 
się po upływie ok. 6 miesięcy (nie dłużej niż 180 dni) od pozytywnego wyniku testu. Powyższa zasada 
nie dotyczą osób, które otrzymały już e-skierowania na szczepienie lub należą do tzw. grupy 1b (osoby 
przewlekle chore).

16 marca zmianie uległy zasady udzielania teleporad i przyjęć pacjentów w Ośrodku Zdrowia, zgodnie       
z którymi:
1. Każde świadczenie zdrowotne realizowane jest wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem          
w przypadku:
a) gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na teleporadę,
b) dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku 
    osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego (możliwa tele
    porada),
c) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
d) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
e) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.

2. Teleporady udzielane są w przypadku:
a) podejrzenia COVID-19 i możliwości zlecenia testu – tylko za pośrednictwem teleporad,
b) wypisywania recept,
c) wypisywania zleceń na wyroby medyczne,
d) wydawania zaświadczeń.
e) gdy pacjent albo Jego opiekun ustawowy wyraził zgodę na teleporadę.

  Szczegółowe informacje dotyczące Standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opie-
ki zdrowotnej znajdują się w miejscu wykonywania świadczeń – tablica informacyjna w Ośrodku Zdrowia 
oraz na stronie internetowej  www.spzoz.szczercow.pl 
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W czasie pandemii harcerstwo w Szczercowie działa i ma się całkiem dobrze. Takimi 
właśnie słowami można podsumować to co w ostatnich miesiącach dzieje się w szczer-
cowskich gromadach zuchowych i drużynach harcerskich. Pomimo różnych obostrzeń               
i ograniczeń, które wyłączają niektóre formy działań harcerskich nasze zuchy i nasi har-
cerze radzą sobie znakomicie.

Harcerze się nie poddają
 Przede wszystkim po bardzo 
udanym wakacyjnym obozie          
w Kurnędzu nad Pilicą, w którym 
wzięło udział blisko 100 uczestni-
ków, udało się zrealizować sze-
reg innych harcerskich działań. 

  Wędrownicy ze Szczepu 18 Dru-
żyn Harcerskich w Szczercowie 
jeszcze we wrześniu 2020 wzięli 
udział w Ogólnopolskim Harcer-
skim Rajdzie „Granica” w którym 
zajęli III miejsce. Niestety po ko-
lejnej harcerskiej imprezie jaką 
był biwaku całego Szczepu w 
Harcerskiej Stanicy na Karczun-
ku we wrześniu 2020 roku, dzia-
łania harcerskie zostały znacznie 
ograniczone i odbywały się wy-
łącznie zdalnie. Dopiero w poło-
wie grudnia zeszłego roku moż-
na było w bardzo ograniczonym 
zakresie wrócić do stacjonarnych 
form działania. 
  Dzięki temu pod koniec roku uda-

ło się harcerzom w symboliczny 
sposób przekazać Betlejemskie 
Światło Pokoju mieszkańcom 
gminy Szczerców na ręce Wój-
ta Gminy Szczerców Krzyszto-
fa Kamieniaka oraz parafianom 
Parafii NNMP w Szczercowie na 
ręce Księdza Proboszcza Zeno-
na Miksy. 

  Na początku bieżącego roku 
znów intensywnie działał HAR-
CERSKI PATROL w ramach któ-
rego Harcerki i Harcerze roznosili 
mieszkańcom gminy maseczki. 
Ostatnio odbył się bardzo udany 
nabór do gromad zuchowych,  
który pozwolił by grupa ponad 
50-cioro dzieci rozpoczęła wła-
śnie swoją harcerską przygodę. 

  Obecnie trwa rekrutacja na letni 
obóz Szczepu, który w tym roku 
odbędzie się w stanicy Harcer-
skiej Hufca ZHP Lubliniec w Ko-

kotku. Harcerze Starsi w ramach 
programu Harcerskiej Turystyki 
Pieszej zaplanowali wędrówkę 
po Tatrach a dorośli Instruktorzy 
planują zdobyć Rysy. 

 Mamy nadzieję, że wszystkie te 
ambitne plany i zamierzenia uda 
nam się zrealizować. Czuwaj. 
         

pwd. Martyna Michalska

 Staramy się zmieniać świat na 
lepszy a wszystkich którzy chcie-
liby nam w tym pomóc i wesprzeć 
nasze działania zachęcamy do 
przekazania nam 1 PROCENTA 
podatku za 2020 rok. 

KRS: 0000283814 
Cel szczegółowy: ZHP PIOTR-
KÓW TRYB.  18 DH KUŹNIA. 

Liczymy na Was. Czuwaj.
pwd. Szymon Juśkiewicz
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Wielkanoc to dla katolika jedno z najważniejszych świąt. Co roku wierzący przeżywają 
odkupienie win, przygotowując się do nich w czasie Wielkiego Postu. Święta te można 
przedłużyć przez kolejne pięćdziesiąt dni, po zakończeniu obchodów, zachowując ducha 
Wielkiej Nocy w życiu i postępowaniu.

               Prawdziwie nam zmartwychwstał! Alleluja!

   Najważniejsze dni w roku liturgicz-
nym to Triduum Paschalne, które 
rozpoczyna się w Wielki Czwartek 
Mszą Wieczerzy Pańskiej, trwa da-
lej w Wielki Piątek i Sobotę, ma 
swój środek w Wigilii Paschalnej,                   
a kończy się nieszporami w Niedzie-
lę Wielkanocną.    

  Aby nie poddać się frustracji, czy 
panującemu chaosowi pandemii 
musimy odnaleźć głębszy sens 
Wielkanocnego „alleluja”. Słowo 
to znaczy tyle, co „chwalmy Pana”.                            
W wielkanocnym kontekście chodzi 
o wychwalanie Pana za Chrystu-
sowe zmartwychwstanie – za Jego 
triumf nad śmiercią. Rozpoczęło się 
ono  – zwycięstwem nad grzechem 
i szatanem na krzyżu. Wszystko to, 
co jako całość nazywamy Paschą 
Chrystusa, zmienia perspektywę 
naszej egzystencji i naszą hierar-
chię wartości. Już nie mienie, ciało 
ani doczesność są najważniejsze. 
Dzięki Chrystusowemu zmartwych-
wstaniu możemy powtórzyć za św. 
Pawłem: „Gdzież jest, o śmierci, two-
je zwycięstwo?” (por. 1 Kor 15,55). 
Czyż nie tego nam dzisiaj potrzeba, 
gdy pośrodku życia zanurzeni jeste-
śmy w śmierci? Media vita in morte 
sumus – powtarzamy dzisiaj słowa 

średniowiecznej pieśni templariu-
szy, uznanych za straceńców strze-
gących Chrystusowego grobu – tej 
relikwii zmartwychwstania. Za nimi 
powtarzamy z wiarą, że nie mamy 
innego Zbawiciela, jak tylko Jezusa 
Chrystusa. Jemu, choćby niepewni 
kolejnej Wielkanocy, śpiewamy „Al-
leluja!”. Bo „Jego jest czas i wiecz-
ność” – jak powtarzamy w Wigilię 
Paschalną przy poświęceniu nowe-
go paschału.

  Podczas Wigilii Paschalnej, w noc 
nowego stworzenia, Kościół przed-
stawia tajemnicę światła, posługując 
się bardzo specyficznym i skromnym 
symbolem: świecą paschalną. 
Jej światło istnieje dzięki ofierze. 
Świeca daje światło, spalając się. 
Daje światło, dając siebie. W ten 
sposób wspaniale ukazuje misterium 
paschalne Chrystusa, który daje sie-
bie, a tym samym daje wielkie świa-
tło. Druga refleksja dotyczy faktu, że 
światło jest ogniem. Ogień jest siłą, 
która kształtuje świat, mocą, która 
przemienia. Ogień daje też ciepło. 
Także w tym znów jest widoczne mi-
sterium Chrystusa. Chrystus, świa-
tło, jest ogniem, jest płomieniem, 
który spala zło, przemieniając w ten 
sposób świat i nas samych. «Kto 

jest blisko Mnie, jest blisko ognia», 
brzmią słowa Jezusa przekazane 
nam przez Orygenesa. Ten ogień 
jest zarazem ciepłem, nie zimnym 
światłem, ale światłem, które daje 
nam odczucie ciepła i dobroci Boga.
  
  Wielki hymn Exultet, który kapłan 
lub diakon śpiewa na początku liturgii 
paschalnej, ukazuje nam bardzo dys-
kretnie jeszcze inny aspekt. Przypo-
mina, że ten produkt, jakim jest świe-
ca, zawdzięczamy przede wszystkim 
pracy pszczół. W grę wchodzi więc 
całe stworzenie. W świecy stwo-
rzenie staje się nośnikiem światła. 
Ale, według myśli Ojców, jest tu tak-
że ukryte odniesienie do Kościoła. 
Współpraca żywej wspólnoty wier-
nych w Kościele przypomina niemal 
pracę pszczół. Buduje ona wspólno-
tę światła. Tak więc możemy w świe-
cy zobaczyć także odniesienie do 
nas samych i do naszej jedności we 
wspólnocie Kościoła, który istnieje 
po to, aby światło Chrystusa mogło 
oświecać świat. Módlmy się do Pana 
w tej godzinie, aby pozwolił nam do-
świadczyć radości swego światła. 
Prośmy Go też, abyśmy sami stali 
się nosicielami Jego światła, aby po-
przez Kościół blask oblicza Chrystu-
sa oświecał świat. 
  W ten szczególny czas Wielkiego 
Postu, Katolicy powinni zdecydowa-
nie odrzucić swoje słabości i grzechy, 
wiedząc, że Jezus Chrystus cierpiał 
za nie i umarł na krzyżu. Świadec-
twa miłości do Jezusa każdy może 
wybrać dobrowolnie, wielu robi to 
poprzez modlitwę czy też podejmuje 
różne postanowienia.

  Poprzez uczestniczenie w liturgii 
Wielkiego Tygodnia, z zachowaniem 
restrykcji sanitarnych będzie można 
towarzyszyć Jezusowi w wydarze-
niach, dzięki którym dokonał zbawie-
nia i z radością powitać zmartwych-
wstałego Jezusa Chrystusa. 

Ks. Mateusz Wójtowicz 
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Wielkanoc, tak, jak i Boże Narodzenie, ma swoje odzwierciedlenie pośród potraw, przy-
gotowywanych na wielkanocny stół. Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Szczerców przy-
pominają o tych najważniejszych, prezentując przy okazji nowe podejście do tradycyjnych 
potraw. Warto skorzystać z podpowiedzi.

                       Smaki i kolory wielkanocnego stołu
Wielka Sobota to pora święcenia – w koszyczkach niesiemy do świątyni pokarmy na świąteczne śniada-
nie. Nie może wśród nich zabraknąć jajka, będącego symbolem nowego życia. Jajka są w postaci pisanek 
lub kraszanek. Najczęściej znajdziemy tu  jeszcze cukrowego baranka, sól kuchenną, chleb, wędlinę, 
chrzan, pieprz i ciasto świąteczne.

Na świąteczny obiad podajemy tradycyjny żurek lub barszcz biały,  przyda się także 
pieczone mięso. A może w tym roku wykorzystacie przepis od gospodyń z Polowej? 
Zupa chrzanowa to naprawdę kusząca propozycja…

Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Polowej
Zupa chrzanowa

Składniki: 1 litr maślanki, 2 litry bulionu, 100 gramów 
szynki, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 2-3 łyżki świeżo tar-
tego chrzanu, 200 gramów śmietany „30”, 3 łyżki mąki,        
2 łyżki masła, sól i pieprz do smaku i posiekany koperek.

Wykonanie: cebulę i czosnek pokroić w kostkę, lekko 
zarumienić na maśle. Zalać bulionem i dodać maślankę. 
Gotować 10 minut. Na koniec dodać chrzan i zagęścić 
zawiesina z mąki. Całość zmiksować, dodać śmietanę      
i szynkę pokrojoną w paseczki. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Podawać z gotowanym jajkiem i posiekanym 
koperkiem.
Smacznego!
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Wielkanocny stół jest jednak dużo bogatszy. Znajdziemy na nim faszerowane jajka, 
suszoną kiełbasę i przynajmniej kilka sałatek. Oto nasze propozycje…

Składniki: 1 kaczka, 20 dag wątróbki, 40 dag mię-
sa mielonego, 3 jajka, pęczek posiekanej natki pie-
truszki, bułka czerstwa, 2 cebule, sól i pieprz, maje-
ranek, 2 szklanki rosołu.

Przygotowanie: kaczkę po wyjęciu kości solimy         
w środku i na zewnątrz, nacieramy od wewnątrz 
majerankiem. 
Wątróbkę kroimy w kostkę wraz z cebulą. 
Bułkę moczymy w wodzie dodajemy do mięsa mie-
lonego. Wbijamy jajka, doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem, dodajemy posiekaną natkę pietruszki 
oraz wątróbkę z cebulą. 

Wszystko mieszamy i  nadziewamy kaczkę far-
szem, zaszywamy otwór.  Tak przygotowaną kacz-
kę wstawiamy do piekarnika w brytfannie. 

Pieczemy ok. dwie godziny, podlewając rosołem. 

Smacznego!

        Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Załuża
         Kaczka nadziana wątróbką z mięsem mielonym

Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Janówki
Żurek wielkanocny

Składniki na 6 porcji: 500 g su-
rowej białej kiełbasy, 1 włoszczy-
zna, 1 cebula, 1 ząbek czosnku,     
1 plasterek suszonego borowika, 
1 i 1/2 łyżeczki soli, kilka ziaren 
pieprzu, 2 listki laurowe, 5 zia-
ren ziela angielskiego, 2 łyżeczki 
suszonego majeranku, świeżo 

zmielony pieprz, 250-500 ml żur-
ku (zakwasu żytniego), 100 ml 
śmietany opcjonalnie.

Wykonanie: do większego garnka 
włożyć obrane i opłukane warzy-
wa z włoszczyzną, obraną cebu-
lę i czosnek, suszonego borowi-

ka, przyprawy. Wlać 1,5 l zimnej 
wody i zagotować. Zmniejszyć 
ogień, przykryć i gotować przez 
około 40 minut do miękkości wa-
rzyw. 
Dodać opłukaną białą kiełbasę, 
gotować na małym ogniu przez 
około 15 minut. Zupę przecedzić 
przez sitko do czystego garnka. 
Dodać żurek - zakwas w ilości 
do smaku i co chwilę mieszając 
zagotować. Gotować na małym 
ogniu 1-2 minuty. 
Można zaprawić śmietaną oraz 
czosnkiem oraz pieprzem. 

Podawać z pokrojoną kiełbasą, 
ugotowanym jajkiem i suszonym 
majerankiem. Do zupy można 
też dodać pokrojoną w kosteczkę 
ugotowaną w wywarze marchew-
kę. 
Smacznego!
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Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Tataru
Pieczeń z królika z jajkiem

Składniki: masło do natłuszczenia formy, 
olej do smażenia, 1czerstwa bułka,1 kilo-
gram mięsa z królika, 2 jajka surowe,   
4 jajka ugotowane na twardo, 1łyżeczka soli, 
1/2 łyżeczki pieprzu mielonego oraz 1/2 ły-
żeczki majeranku.

Wykonanie: cebulę drobno posiekać i ze-
szklić na oleju. Bułkę namoczoną i odciśnię-
tą dodać do zmielonego mięsa, wbić jajka 
dodać przyprawy i wyrobić. Do keksówki 
włożyć połowę masy, na to ułożyć ugoto-
wane jajka i przykryć pozostałą masą. Piec 
w nagrzanym piekarniku do 180 ok 1,5 go-
dziny. Podawać z ulubionymi dodatkami na 
ciepło lub zimno. Smacznego!

Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Dubia
Wiosenne babeczki

Składniki: 3 jajka, 1 łyżeczka cukru wanilinowe-
go, 3 łyżki cukru, 3 łyżki mąki, szczypta proszku 
do pieczenia, 2 łyżki oleju, 2 łyżki rozdrobnionego 
szpinaku , 200 ml śmietany kremówki szczercow-
skiej oraz 1/2 opakowania masy śmietanowej. 

Przygotowanie: jajka ubijamy z cukrem i cukrem 
wanilinowym na gładką masę, dodajemy olej, na-
stępnie dokładamy mąkę, proszek do pieczenia 
oraz szpinak - delikatnie mieszając ciasto. 

Gotową masę wlewamy do foremek. 
Babeczki można urozmaicić dodając na środek 
każdej foremki owoce. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C 
na około 20 minut. 
Kiedy babeczki wystygną skrawamy delikatnie 
wierzchi nasączamy ponczem, następnie ubitą 
kremówkę z masą śmietanową wkładamy w szpry-
cę i dekorujemy według uznania. 

Smacznego!
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Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Magdalenowa
Sałatka "gyros"

Składniki: pierś z kurczaka - 2 podwójne lub 4 pojedyn-
cze, 2 cebule białe i 2 czerwone, ogórki konserwowe - 
słoik litrowy, kukurydza konserwowa - 2 puszki, kapusta 
pekińska, majonez i ketchup pikantny, przyprawa do gy-
rosa - do smaku.

Wykonanie: pierś z kurczaka kroimy w kostkę i smażymy 
na oleju, dosypujemy przyprawę do gyrosa i jeszcze tro-
chę podsmażamy. Następnie studzimy mięso. 
Cebulę i ogórki konserwowe kroimy w kostkę. Kukurydzę 
osączamy na sitku, natomiast kapustę pekińską szatku-
jemy. 
W salaterkach układamy następujące warstwy: na spo-
dzie pierś smażoną, później cebulę białą i czerwoną, na-
stępnie ketchup, kolejna warstwa to ogórki konserwowe, 
ketchup, majonez, następna warstwa to kukurydza, zno-
wu ketchup, majonez. Na wierzchu posypujemy kapustą 
pekińską. Smacznego!

Składniki: 6 jajek, pół malej bia-
łej cebuli, 2 łyżeczki oleju rze-
pakowego, 1 puszka tuńczyka               
w sosie własnym lub w oleju (ok. 
104 g ryby po odsączeniu z za-
lewy),     1 czubata łyżka majo-
nezu, 1 łyżeczka musztardy sa-
repskiej,     jeden średni ogórek 
konserwowy – ok. 50 g do farszu 
(+ ok. 10 g do ozdobienia wierz-
chu jajek), 1 łyżka posiekanego 
świeżego koperku, 1 łyżka po-
siekanego szczypiorku drobnego 
do farszu + odrobina szczypiorku 
do oprószenia wierzchu jajek, sól                 
i świeżo mielony czarny pieprz do 
smaku.

Wykonanie: jajka ugotować na 
twardo (8 minut od zagotowania 
wody), po ugotowaniu jajka ostu-
dzić, a następnie obrać ze sko-
rupek. Cebulę obrać, a następnie 
drobno posiekać. Na małej patel-
ni rozgrzać olej, wrzucić cebulę 
i smażyć do czasu aż się lekko 
zeszkli. Odstawić do ostudzenia.
Ogórki konserwowe pokroić           

w kosteczkę. Koperek i szczypio-
rek drobno posiekać. Tuńczyka 
dokładnie odsączyć z zalewy.

Każde jajko przekroić wzdłuż na 
pół. Ze środka, za pomocą ły-
żeczki, delikatnie wydrążyć żółt-
ka. Przełożyć żółtka do miseczki, 
dodać odsączonego tuńczyka, 
majonez i musztardę, a następ-
nie całość rozgnieść widelcem 
na jednolitą papkę. Dodać ogór-
ki konserwowe, cebulę oraz ko-
perek i szczypiorek. Całość do-
prawić do smaku solą i świeżo 
mielonym czarnym pieprzem, do-
kładnie wymieszać.

Białka jajek ułożyć na talerzu. 
Każde wgłębienie w białku jaj-
ka wypełnić farszem z tuńczyka. 
Wierzch jajek oprószyć odrobiną 
posiekanego szczypiorku oraz 
kawałeczkami ogórka konser-
wowego pokrojonego na półpla-
sterki. Schłodzić jajka w lodówce 
przez ok. 15-20 minut.
Smacznego!

Poleca Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczercowa
Jajka faszerowane tuńczykiem w towarzystwie kolorowych wiosennych kanapek
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Wielkanoc nie boi się słodkich akcentów Na deser koniecznie na stole musi pojawić 
się pascha, babki wielkanocne, a dla wyjątkowych łasuchów - mazurek.

Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Borowej
Wielkanocna babka piaskowa

 Poleca Koło Gospodyń Wiejskich z Podklucza 
 Babka marmurkowa

Składniki: 2 szklanki mąki, 250 gramów masła, 8 łyżek 
oleju rzepakowego, 5 jaj, 1 szklanka cukru, 1 łyżka octu, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, 1 łyż-
ka kakao.

Wykonanie: masło rozdrobnione ucieramy z żółtkami, ½ 
szklanki cukru, cukrem waniliowym, olejem i octem. 
Po połączeniu składników dodajemy stopniowo przesianą 
mąkę, na koniec ubite białka ( z ½ szklanki cukru). 
Po uzyskaniu jednolitej masy dzielimy ciasto na dwie czę-
ści. Do jednej dodajemy 1 łyżkę mąki pszennej, do drugiej 
1 łyżkę kakao – mieszamy dokładnie.
Do formy wlewamy na przemian obie porcje – białą i kaka-
ową, pieczemy 50 minut w temperaturze 170 stopni Cel-
sjusza. Po wystudzeniu możemy polać polewą. 
Smacznego!

Mamy nadzieję, że tegoroczne wskazówki kulinarne naszych gospodyń przy-
padną wam do gustu. Warto zwrócić też uwagę na jeszcze jeden aspekt - 
wszystkie te potrawy są nie tylko smaczne, ale również pięknie udekorują 
wasze stoły. 

Składniki: 150  g mąki pszennej, 150 g 
mąki ziemniaczanej, 1½ łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, 225 g masła, 200 gra-
mów cukru,   
4 duże jajka, 1 łyżeczka ekstraktu z wa-
nilii. Cukier puder.

Wykonanie: jajka należy wyciągnąć z lo-
dówki na 3 godziny przed rozpoczęciem 
przygotowywania ciasta. 

Masło włożyć do garnuszka, roztopić na 
małym ogniu, odstawić do całkowitego 
ostudzenia. 

W misce wymieszać mąkę pszenną, 
mąkę ziemniaczaną i proszek do piecze-
nia. Do drugiej miski wbić jaja, wsypać 
cukier i miksować na wysokich obrotach 
przez około 10 minut (masa powinna 
zrobić się jasna i puszysta). 

Wówczas dalej miksując powoli, małym 
strumieniem wlewać ostudzone masło. 

Następnie dodać ekstrakt z wanilii, krótko zmiksować. Zmniej-
szyć obroty miksera    i na 3 razy dodać mąkę, miksując krótko 
po każdym dodaniu. 

Masę przelać do keksówki o długości 30 cm, wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Wyrównać, piec     w temperaturze 180 stopni 
przez około 50 minut. 

Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem. Smacznego!
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Początek bieżącego roku z pewnością „należał” do Teresy Mikuty, mieszkanki Gminy 
Szczerców, której nastrojowe wykonanie piosenki Violetty Villas zachwyciło widzów te-
lewizyjnego programu The Voice Senior, a „List do matki” dał jej przepustkę do dalszych 
etapów wokalnej rywalizacji. Nasza krajanka trafiła pod skrzydła jurora Witolda Paszta, 
znanego z zespołu VOX i… śpiewająco dotarła do półfinału! Jak wspomina swoją przy-
godę?
  

                                  Moja satysfakcja jest ogromna…
Redakcja: Ściskaliśmy za panią 
kciuki, zapewne jak i połowa Gmi-
ny Szczerców – dlatego gratuluje-
my sukcesu, bo za taki uznajemy 
świetne występy, które oglądała 
cała Polska. Co było trudniejsze, 
udział w telewizyjnym show czy 
może sama decyzja o wysłaniu 
zgłoszenia?

Teresa Mikuta: Serdecznie dzię-
kuję za te miłe słowa! Ale odpo-
wiedź na pytanie nie jest taka 
prosta, bo emocje towarzyszyły 
mi już na etapie podejmowania 
decyzji. Postanowiłam spróbo-
wać, ponieważ mam silny cha-
rakter, jestem przedsiębiorcza      
i otwarta na ludzi. Mówią o mnie 
– Teresa to urodzona optymistka, 
osoba pogodnego usposobienia. 
Sporo w tym prawdy,  a życie – 
choć często wystawia mnie na 
ciężkie próby - to jednak nie dało 
rady mnie złamać. Ciągle jestem 
uśmiechnięta, radosna, pełna do-
brych myśli i marzeń. I z takim na-
stawieniem poszłam do telewizji! 

Red.: To wygląda na spontanicz-
ną decyzję…

T.M.: Zawsze marzyłam, by za-
śpiewać z prawdziwą orkiestrą, 
spróbować swoich sił na wielkiej 
scenie. Kiedy pojawił się na an-
tenie TVP ten program, czułam, 
że to coś dla mnie. Wsparły mnie 
w tej idei nasze dzieci i mój mąż. 
Poszukałam zasad rekrutacji i tak 
to się zaczęło. Rzeczywiście, to 
była spontaniczna decyzja, szyb-
ko nagrałam dwie piosenki i wy-
słałam. (śmiech)

Red.: A później machina ruszy-
ła…
 
T.M.: Cieszyłam się, jak dziecko, 
gdy moje zgłoszenie do progra-
mu „The Voice Senior” zostało 
zauważone i zostałam zaproszo-
na na drugą część castingu, czy-
li przesłuchania na żywo. Już to 
odczuwałam jako sukces, ponie-
waż chętnych było ponad osiem 
tysięcy. A kiedy okazało się, że 
znalazłam się wśród 40 osób, 
które wystąpią w telewizji, skaka-
łam do góry, ze szczęścia. Mia-
łam nadzieję, że wyjdzie z tego 

coś więcej i moje marzenia mogą 
się spełnić.  Ale kiedy było to już 
faktem, to długo nie mogłam w to 
uwierzyć.

Red.: Co zrobiło na pani najwięk-
sze wrażenie?

T.M.: Przesłuchania na żywo 
odbywały się w Warszawie, w 
siedzibie firmy Rochstar, która 
była producentem tego formatu. 
Pojechałam tam z wielkim entu-
zjazmem i… od razu szok! Kilka-
naście osób oczekiwało na swój 
występ, wszyscy przechwalali 
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się, gdzie śpiewają, koncertują, 
jakie  mają osiągnięcia. A ja cał-
kowita amatorka, bez zespołu, 
bez nauczyciela. Czysta natura! 
Tak się tym faktem zestresowa-
łam, że wypiłam cztery butelki po 
0,5 litra wody. Piątą zabrałam ze 
sobą na występ. Kiedy postawi-
łam torbę w studiu przesłuchań, 
wyleciała z niej ta moja nieszczę-
sna mineralna i potoczyła się 
prosto pod nogi przewodniczącej 
komisji. 

Red.: To nie był wymarzony po-
czątek…

T.M.: Na szczęście dalej było już 
wszystko w porządku. Ktoś zapy-
tał mnie dlaczego jestem zdener-
wowana i czy mam tremę. Odpo-
wiedziałam, że przygnębił mnie 
fakt, że będę stawać w szranki    
z ludźmi, którzy od lat działają na 
scenie, występują. Ale wtedy zza 
stolika komisji padła spokojna 
odpowiedź, że tym większe będę 
miała zadowolenie ze swoich 
osiągnięć, jeśli przejdę dalej. 

Red.: Pomogło?

T.M.: Zdecydowanie! Doszłam 
do półfinału i rzeczywiście, moja 
satysfakcja jest ogromna. Cieszę 

się tym bardziej, że zanim mogli 
mnie zobaczyć widzowie tele-
wizyjnej „2”, musiałam przejść 
długą drogę selekcji i pokonać 
ponad osiem tysięcy konkuren-
tów, bo do programu zgłosiło się 
aż tylu chętnych. Był więc etap 
przedtelewizyjny, na który skła-
dały się wieloetapowe precastin-
gi internetowe – to właśnie wtedy            
z tych wszystkich wielu tysięcy 
nagrać wybrano 200 osób. Do-
piero później stanęliśmy na sce-
nie…

Red.: To wtedy przytrafiła się 
wpadka z wędrująca butelką 
wody…

T.M.:  A zaraz później znalazłam 
się w finałowej pięćdziesiątce 
szczęśliwców, którzy mogli za-
śpiewać przed właściwym jury, 
które w tym programie tworzą 
prawdziwe gwiazdy polskiej es-
trady.

Red.: Zanim zapytamy o te wiel-
kie nazwiska, jeszcze słów kil-
ka jak taki program wygląda „od 
kuchni”?

T.M.: Spotkania, ćwiczenia, 
warsztaty, zdjęcia, wywiady. No 
i nagrania!!! Coś wspaniałego; 

styliści, fryzjerzy, makijażystki... 
Ogromne studio, wielka scena, 
dziesiątki osób wokół. Wszyscy 
byli dla nas bardzo mili. To niesa-
mowite, jak wiele osób jest zaan-
gażowanych w produkcję takiego 
programu. Czułam się, jak gwiaz-
da. Wszyscy uczestnicy tak się 
czuli. A latem, pewnej niedzieli, 
przyjechała do nas na wieś ekipa 
telewizyjna, spędzili z nami cały 
dzień, nakręcali plener Zbyszka, 
nasz dom, przeprowadzali roz-
mowy, które potem wykorzystali 
podczas programu. 

Red.: Wielki świat…

T.M.: Było ogromne poruszenie 
we wsi - kamery, drony, mikrofo-
ny...No i sam przesympatyczny 
Rafał Brzozowski.  Przyjechały 
też nasze dzieci i wnuki, rodzina, 
wszyscy świetnie się bawiliśmy.

Red.: Świetny temat na rodzin-
ne wspominki – będzie do czego 
wracać!

T.M.: O tak, to zdecydowanie 
przygoda mojego życia! Na pla-
nie programu poznałam wielu 
uczestników - wspaniałych wo-
kalistów. Z wieloma utrzymuję 
kontakty do dziś. Poznałam też 
trenerów wokalnych: Alicję Ma-
jewską, Izabelę Trojanowską, 
Andrzeja Piasecznego i Witolda 
Paszta, pod którego skrzydła się 
dostałam. Wszyscy bardzo mili, 
pomocni.

Red.: Jakim trenerem okazał się 
założyciel zespołu VOX?

T.M.: Witold to bardzo ciepły           
i otwarty człowiek. Był bardzo 
profesjonalny, udzielał niezwykle 
pomocnych rad i trafnych wska-
zówek. Wspierał mnie z całych 
sił. Nie mam żalu, że wybrał An-
drzeja. Osiągnęłam sukces, któ-
ry mnie zadowala. Nagrodą dla 
mnie są  profesjonalne nagrania  
z akompaniamentem fantastycz-Teresa Mikuta trafiła do drużyny Witolda Paszta



nej orkiestry, dwóch przepięk-
nych, ale też bardzo trudnych pio-
senek, wzruszającej do łez „Do 
Ciebie Mamo” i światowej sławy 
standardu „Besame mucho”. Te 
utwory, w moim wykonaniu, już 
na zawsze pozostaną na You 
Tube. Zarówno ja, moja rodzina, 
jak i każdy, zawsze może wrócić 
do nich, posłuchać i powspomi-
nać. Piosenka „Do Ciebie Mamo” 
już ma prawie 80 tysięcy odsłu-
chań. To dla mnie coś wielkiego.

Red.: My z kolei cieszymy się       
z takiej śpiewającej „wizytów-
ki” Gminy Szczerców. A kim jest 
Teresa Mikuta, kiedy nie śpiewa       
w telewizji? 

T.M.: Mam 65 lat i… ciągle nie 
mogę w to uwierzyć. Czasem 
myślę, że może ktoś coś pomylił 
w mojej metryce? Urodziłam się 
w Szczercowie. Od 45 lat jestem 
żoną Krzysztofa, mamą Łukasza 
i Olgi, babcią czworga wnucząt: 

Janka, Tosi, Juliana i Piotrusia. 
Kocham wszystkie i chętnie spę-
dzam z nimi czas, zwłaszcza 
staram się angażować w pomoc 
w opiece nad Jasiem, który jest 
dzieckiem autystycznym. Ukoń-
czyłam ekonomię na Uniwersy-
tecie Łódzkim, następnie uzyska-
łam kwalifikacje pedagogiczne       
i moje życie zawodowe spędzi-
łam głównie w oświacie. Zaled-
wie po kilku latach pracy nauczy-
ciela,   w wieku 33 lat, zostałam 
dyrektorem szkoły. Potem awan-
sowałam do pracy w administra-
cji oświatowej. Przez lata byłam 
dyrektorem nadzoru pedago-
gicznego w Kuratorium Oświaty 
w Łodzi. Odpowiadałam również 
bezpośrednio za proces przygo-
towania i przeprowadzenia egza-
minów maturalnych i wstępnych 
do szkół średnich. Jednocześnie 
przewodniczyłam pracom zwią-
zanym z przygotowaniem nowe-
go systemu egzaminacyjnego       
i tzw. Nowej Matury. Prowadziłam 

również szkolenia dla nauczycie-
li, pracowników nadzoru peda-
gogicznego i dyrektorów wszyst-
kich typów szkół  w naszym 
województwie. Kolejnym etapem 
była praca w powstałej wówczas 
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej, kierowałam tam egzaminami 
maturalnymi. Obecnie jestem na 
emeryturze.

Red.: I jak się mogliśmy przeko-
nać – wcale się pani na niej nie 
nudzi.

T.M.: Na studia wyjechałam do 
Łodzi i pozostałam tam do koń-
ca mojego zawodowego życia. 
Na emeryturze wróciłam do ko-
rzeni, przeniosłam się w pobliże 
miejsca urodzenia i zamieszka-
łam     w maleńkiej wsi Zbyszek, 
położonej na polanie w lesie,                           
w Gminie Szczerców. Tu mogę 
obcować     z naturą, spacerować 
po pięknym terenie, wykonywać   
z mężem prace pielęgnacyjne      
w naszym lesie. Nikogo nie dzi-
wi mój widok, wożącej wnuki qu-
adem po leśnych duktach, choć 
ostatnio preferuję pojazdy eko-
logiczne: rowery, meleksa czy 
elektryczną hulajnogę. Nasza 
wioska jest świetnym miejscem 
rekreacyjnym i sprzyja aktywnym 
formom wypoczynku. Mamy tu 
wygodny dom, ja bardzo lubię 
gotować, podobno smacznie, 
więc nasze dzieci chętnie nas od-
wiedzają, ku naszemu wielkiemu 
zadowoleniu.
 
Red.: Definitywnie porzuciła pani 
wielkomiejski zgiełk?

T.M.: I tak, i nie. Oboje z mężem 
bardzo lubimy życie na wsi, ale 
kochamy też podróże po kraju 
oraz po wiecie. Z podróżowa-
niem wiąże się zawsze wiele 
ciekawych przygód i wspomnień, 
a zwłaszcza, gdy podróżuje się 
tak jak my. Od lat wyjeżdżamy 
prywatnie, z parą sprawdzonych 
przyjaciół. Rzadko korzystamy              

Nagrania w Szczercowie nadzorował Rafał Brzozowski z TVP
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z pomocy biur podróży. Nasze 
wyjazdy są wymagające, ponie-
waż w każdym odwiedzanym kra-
ju lubimy zobaczyć ciekawe, cha-
rakterystyczne zabytki i miejsca, 
ale również ciekawostki natury. 
Przemieszczamy się więc dużo, 
często zmieniamy miejsce poby-
tu, czasem korzystamy z nocle-
gu pod namiotem. Zwiedziliśmy 
prawie wszystkie kraje Europy. 
Byliśmy również np. w USA, Ka-
nadzie, Egipcie, Jordanii, Izraelu, 
Maroku, Turcji. Mąż był również 
w Chinach. Świetnie czujemy się 
w klimatach wyspiarskich, stąd 
też wybraliśmy się na Korsykę, 
Sardynię, Sycylię, Maltę, Made-
rę, Korfu, Wyspy Owcze. Dużo 
podróżujemy też po Polsce, która 
jest coraz piękniejsza, ma wspa-
niałą bazę turystyczną. I którą 

zwyczajnie kochamy.

Red.: Brzmi jak niezły pomysł na 
życie: sprawdzone towarzystwo, 
podróże w ciekawe miejsca, a od 
czasu do czasu powrót do Gminy 
Szczerców, do Zbyszka, by nała-
dować baterie!

T.M.: Wszystko się zgadza, pro-
szę jeszcze tylko gdzieś tam do-
łożyć moje śpiewanie! Bo śpie-
wam dla własnej przyjemności, 
śpiewam też kiedy jest mi źle. 
Gdy potrzebuję relaksu, biorę 
mikrofon do ręki. Nie mam żad-
nych sukcesów piosenkarskich 
ani doświadczeń scenicznych, 
choć spontanicznie śpiewam dla 
grona przyjaciół, na rodzinnych 
weselach lub innych spotkaniach. 
Wiem jednak, że świetnie się czu-

ję na scenie z mikrofonem, po-
nieważ wielokrotnie prowadziłam 
spotkania dla dużych grup ludzi.

Red.: Liczymy zatem na rychły 
występ dla mieszkańców naszej 
Gminy! 

T.M.: Z przyjemnością! Chciała-
bym też bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim za to, że 
byliście ze mną, za wsparcie, za 
trzymanie kciuków, za ogromną 
ilość miłych słów, które mi przesy-
łaliście i które spływały zewsząd. 
Wiem, że dostarczyłam wam 
dużo emocji i wielu wzruszeń. 
Jestem zaszczycona tak ciepłym 
przyjęciem. Pozdrawiam wszyst-
kich bardzo serdecznie. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 
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Wiosną wszystko budzi się do życia i mamy zdecydowanie więcej powo-
dów do uśmiechu. Gdyby jednak komuś było ich za mało - z odsieczą 
przybywają maluchy z naszej galerii. Przed wami kolejne Słodziaki!

  

Jan i Stanisław Rzepkowscy ur. 14 12 2020; waga 2300, 1950 – wzrost 48 

Mikołaj Mirowski ur. 11 12 2020; 
waga 3400 – wzrost 53 cm 

Antoni Pędziwiatr, ur. 17 12 2020; 
waga 3350 – wzrost 55 cm 
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Maja Wiktoria Krupska, ur. 23 12 2020; 
waga 3400 – wzrost 53 cm 

Stanisław Jan Abramczyk, ur. 31 12 2020; 
waga 3200 – wzrost 54 cm 

Bartłomiej Drzazga, ur. 06 01 2021; 
waga 4000 – wzrost 56 cm 
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Alicja Wiśniewska, ur. 13 01 2021; 
waga 3780 – wzrost 59 cm 

Kinga Zaręba, ur. 25 01 2021; 
waga 4050 – wzrost 58 cm 

Barbara Majchrzak, ur. 16 02 2021; 
waga 3580 – wzrost 54 cm 

Dorota Najberg, ur. 11 01 2021; 
waga 2720 – wzrost 54 cm 

Alena Maria Telążka, ur. 27 01 2021; 
waga 3800 – wzrost 58 cm 
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Nastolatka z   Firleja w naszej Gminie potrzebuje pomocy - Ewa zachorowała w ubiegłym 
roku na białaczkę limfoblastyczną. Ta nieuleczalna choroba wymaga od pacjenta dużych 
nakładów finansowych na leczenie i rehabilitację.  
A skoro pomoc jest potrzebna, to… znaleźli się tacy, którzy nie czekali i pomogli.

                                                 To się Ewie… upiekło!

120 blach przepysznych ciast przygotowano na charytatywny kiermasz dla Ewy Kobylińskiej z Firleja

  Na pomoc ruszyły Stowarzysze-
nia z naszej Gminy, które wespół 
z Kołami Gospodyń Wiejskich, 
Sołectwami i Radnymi  w połowie 
lutego przygotowały kiermasz 
ciast i innych słodkości.  
Mieszkańcy nie zawiedli, wypieki 
zostały wykupione do ostatniej 
porcji.

- Nie wiem jak wam wszyst-
kim mam dziękować – mówiła 
wyraźnie wzruszona tą pomocą 
Magda Kobylińska, mama Ewy. 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tej akcji. 

- Przy takich chorobach liczy 
się każda złotówka, bo dom 
trzeba przystosować do no-
wych potrzeb – wtórował  jej 
Adam Kobyliński, tata chorej na-
stolatki. -  Niemało kosztuje też 
sama kuracja, której poddawa-

na jest nasza córka. Z całego 
serca dziękujemy wam w imie-
niu Ewy i swoim.

Tą akcją pokazaliśmy, że Gmina 
Szczerców nie zostawia nikogo  
w potrzebie, że możemy na siebie 
liczyć.  W spontaniczny zryw, któ-
ry przyniósł tak wymierne efekty, 
zaangażowały się Koła Gospo-
dyń Wiejskich Gminy Szczerców, 
Szczep 18–tych Drużyn Har-

cerskich w Szczercowie, Sołty-
si i Sołectwa Gminy Szczerców, 
Stowarzyszenie Na Skrzydłach 
Marzeń, Stowarzyszenie Kuźnia 
Życzliwości oraz Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Osób peł-
noletnich Gminy Szczerców. Na-
leżą się im wielkie brawa także 
za to, że przyszło im walczyć ze 
sporym mrozem.

- Jest zimno, dlatego pracow-

Prawie 13.000 złotych i... 5 euro Pieniądze przekazano mamie Ewy
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nicy Urzędu Gminy zabezpie-
czyli koksowniki – mówił Wójt 
Krzysztof Kamieniak rozpalając 
pierwszy    z przygotowanych 
wsadów. – Ale nie zważamy na 
temperaturę, liczy się atmosfe-
ra i cel, który nam przyświeca.

  Uczestnikom od rana pomagały  
także ciepłe rytmy, które  serwo-
wał przez caly czas trwania zbiór-
ki niezrównany DJ Manki.    
Na kiermasz przygotowano 120 
blach przepysznych serników, 
jabłeczników, ciast z galaretką, 
miodowników, karpatek, babe-
czek, pierników, ciast z kremem 
czy rożków nadziewanych nu-
tellą. Były swojskie sery, niespo-
dziewanie pojawił się cudny tort 
czekoladowy. Wiele osób rezy-
gnowało nawet ze słodkich za-
kupów, zasilając po prostu przy-
gotowane puszki odpowiednia 
kwotą.
- Za ciasta podziękuję – tłu-
maczył Bogdan,  jeden z ofiaro-
dawców, mieszkaniec Podklu-
cza. –  Tylko dlatego, że mam 
cukrzycę i po prostu muszę 
obejść się smakiem. Ale pie-
niążki jak najbardziej wrzucam, 
pomagać trzeba i już!
  Po przeliczeniu zawartości 
wszystkich puszek okazało się, 
że udało się zebrać niemal 13 
tysięcy złotych i… 5 euro. Całą 
kwotę przekazano rodzicom cho-
rej dziewczynki. 

Minimalny wkład do puszki często bywał przekraczany

Udało się sprzedać wszystkie przygotowane słodkości - DZIĘKUJEMY!
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Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie 
poleca książkowe nowości

Gminna Biblioteka zaprasza do wypożyczalni po nowości wydawnicze pierwszego 
kwartału tego roku. Wśród kilkudziesięciu nowych książek znajdziemy pozycje na-
gradzane, te z list bestselerów oraz książki polecane przez Czytelników. 

Każde – najbardziej zwykłe, codzienne spotkanie – może przynieść coś, co zmieni 
nasze życie. W swojej najnowszej książce Heather Morris opowiada o serdecznej 
przyjaźni z Lalem: o tym, jak się poznali i jak zaufali sobie na tyle, by zwierzył się 
jej z tego, o czym milczał od czasu zakończenia II wojny  światowej. I jak zmieniło 
to ich oboje. 
Dla wszystkich, którzy chcą poznać kulisy pisania „Tatuażysty z Auschwitz” i „Po-
dróż Cilki”.  

W brawurowej prozie Miry Marcinów wszystko jest dzikie i dziwne, a najdziw-
niejsza jest śmierć, której miało nie być. Bo na świecie są tylko dwie okoliczności 
końca: ktoś zmarł śmiercią tragiczną lub po długich cierpieniach. W tej książce 
jest inaczej. „Bezmatek” to brutalna opowieść o pragnieniu życia i ucieczce od 
umierania oraz historia wielkiej, szalonej i zachłannej miłości, jaka może wyda-
rzyć się tylko między matką a córką. 
Książka nagrodzona Paszportem Polityki 2020- za intensywną opowieść o relacji 
córki i matki, o życiu i umieraniu – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Czasem jednym gestem można wyrazić więcej niż za pomocą wielu słów.  
Kontynuacja książki „Tylko szeptem”.
Drogi Edyty i Jacka się rozeszły. Ona wróciła do swojego życia w Warszawie,  roz-
wija karierę pisarską i chyba jest gotowa na kolejne uczucie. On został w  rodzin-
nym miasteczku i niespodziewanie w jego życiu pojawia się inna kobieta. 
Choć związek Edyty i Jacka się skończył, pozostały wspomnienia.   
Trudno zapomnieć chwile pełne miłości, zwłaszcza że wystarczy tak niewiele,   
aby odzyskać dawne szczęście. Czy nieodebrane połączenie może zmienić  bieg 
zdarzeń? A może Edyta i Jacek nie byli sobie pisani? Jak wybrać pomiędzy tęsk-
notą za przeszłością a pragnieniem miłości? 

Dörte jest dziedziczką fortuny, mieszka w pałacu i wkrótce będzie niezależna.  
Dopóki nie osiągnie pełnoletności, musi jednak prosić o każdy grosz. Jej młod-
sza kuzynka ma dopiero dwanaście lat, ale już wie, że świat może być naprawdę 
ponurym miejscem. Matka dziewczyny ponownie wychodzi za mąż, a czarujący 
ojczym szybko objawia swoją prawdziwą naturę. Teraz każdy dzień to nieustanny 
koszmar, w który przecież i tak nikt nie uwierzy. Bo w świecie rządzonym przez 
mężczyzn kobiety muszą być posłuszne.
Oparta na faktach opowieść o tragedii wykorzystanych kobiet, opresyjnym sys-
temie prawnym i krzywdzących stereotypach. Historia sprzed wieku, a książka 
wciąż tak bardzo aktualna. Tak potrzebna.



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).

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.


