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W połowie kwietnia włodarze samorządów z terenu Powiatu Bełchatowskiego pod-
pisali list intencyjny w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminę 
Bełchatów. Wypłata środków ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku – stosowną 
decyzję tamtejsza Rada Gminy podjęła na swoim czerwcowym posiedzeniu.

    Podpisany dokument określał za-
sady, na jakich Gmina Bełchatów 
będzie dystrybuować pomoc dla sa-
morządów wchodzących w skład na-
szego Powiatu. 
Jest to możliwe dzięki temu, że            
w wyniku ubiegłorocznej zmiany gra-
nic zwiększyły się dochody Gminy 
Bełchatów, a co za tym idzie – rów-
nież sam budżet. 

  Zgodnie z wcześniejszymi dekla-
racjami Wójta Gminy Bełchatów, 
znaczna część tych nowych środków 
trafi teraz do samorządów Powiatu 
Bełchatowskiego.

 Samorządy miejskie i gminne zło-
żyły już  wnioski ze szczegółowym 
wskazaniem zadań, na które chcia-
łyby otrzymać dofinansowanie.
- Gmina Szczerców zdecydowała, 
że te środki  przeznaczy na remont 
sieci wodociągowej w ulicy Często-

chowskiej – wyjaśnia Wójt Krzysztof 
Kamieniak.

  21 czerwca Rada Gminy Bełchatów 
przyjęła uchwałę o udzieleniu pomo-
cy dla Gminy Szczerców. Jej wyso-
kość, która wynika wprost z przyję-
tego algorytmu to 301.008 złotych.

Pozostałe samorządy otrzymają: 
• Miasto Bełchatów:             

3.269.336,87 zł, 
• Gmina Drużbice:            

2.448.325,47 zł, 
• Gmina Kluki:            

1.964.581,85 zł, 
• Gmina Rusiec:               

2.437.232,97 zł, 
• Gmina Miasto Zelów: 

4.930.962,62 zł.

Uczniowie ZSP w Szczercowie po raz drugi na Sycylii!

  15 maja grupa 16 uczniów z Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych           
w Szczercowie z opiekunami wyje-
chała na Sycylię w ramach projektu 

„Zagraniczne Praktyki-pierwszy krok 
do kariery”, by odbyć dwutygodnio-
we praktyki we włoskich przedsię-
biorstwach. 

   W ramach projektu uczniowie mieli 
zagwarantowaną podróż, zakwate-
rowanie, wyżywienie, miejsca pracy 
oraz wycieczkę do Taorminy, a także 
na wulkan Etna. Wizyta odbyła się          
w ramach projektu „Międzynarodo-
wa mobilność edukacyjna uczniów, 
absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”. 

  Podobnie jak w roku ubiegłym 
uczestnicy i tym razem zabrali ze 
sobą gadżety z logo naszej Gminy         
i rozdali je swoim pracodawcom oraz 
współpracownikom. 
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

     Szanowni Mieszkańcy,

     dla najmłodszych rozpoczęła się już wakacyjna przerwa w szkol-
nych zajęciach, starsi zwyczajowo wykorzystają dwa najbliższe mie-
siące na letni wypoczynek. Nie możemy jednak zapominać, że lipiec 
oraz sierpień to czas wytężonej pracy rolników, warto też podkreślić, 
że nie słabnie tempo prac gminnego samorządu. O realizowanych in-
westycjach i prowadzonych przez nas pracach przeczytacie Państwo 
na kolejnych stronach Informatora, zaś nagrodą dla nas wszystkich 
za wspólny wysiłek na rzecz społeczności Gminy Szczerców niech 

będą zaplanowane na 20 i 21 sierpnia huczne obchody Dni Gminy i Dożynki. 

     W tym roku wspólnie z Radą Gminy zaprosiliśmy na szczercowską „Wyspę” zespół Top Girls oraz 
Roberta Gawlińskiego i jego Wilki. To tylko część atrakcji, ale jestem przekonany, że cały program Święta 
Plonów w Szczercowie przypadnie Państwu do gustu. To przecież nie tajemnica - na atmosferę, naszą 
„Wyspę” i organizowane na niej imprezy z zazdrością zerka wielu sąsiadów. A my mamy to tutaj, na miej-
scu! Będziemy świętować, zadbajcie Państwo o wolny czas i dobre humory.

     Ja osobiście, jako Wójt Gminy Szczerców, mam dodatkową okazję do wyrażenia radości - w czerwcu 
Rada Gminy udzieliła mi absolutorium, otrzymałem od Radnych również wotum zaufania. 
Pracuję w samorządzie od wielu lat, nie pierwsze to moje absolutorium, ale niezmiennie – to wyjątkowa 
chwila dla osoby piastującej publiczne stanowisko. Radni, będący wyrazicielem woli mieszkańców, ich 
głosem w samorządzie, po raz kolejny zaaprobowali przedstawioną przeze mnie koncepcję rozwoju na-
szej Gminy.

     Warto w tym miejscu podkreślić nie tylko świetną współpracę na linii Wójt - Rada Gminy, ale też spoj-
rzeć szerzej, na znakomite efekty naszych rozmów z przedstawicielami samorządów sąsiednich Gmin, 
Powiatu Bełchatowskiego, Samorządu Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego czy wreszcie 
parlamentarzystów, którzy wspierają nas w stolicy kraju - tu wielkie podziękowania kieruję zwłaszcza do 
Poseł Małgorzaty Janowskiej oraz Posła Grzegorza Lorka. O środkach finansowych, pozyskanych dzięki 
tym kontaktom, rozmowom i ustaleniom, również przeczytacie Państwo w tym Informatorze - wspomnę 
tylko, że w ciężkim, pandemicznym roku 2021, pozyskaliśmy ponad 11,6 miliona złotych na remonty dróg, 
usuwanie azbestu, inwestycje kanalizacyjne, edukację ekologiczną, montaż fotowoltaiki, oświatę, pomoc 
osobom niepełnosprawnym, zakup sprzętu dla OSP czy też rozwój usług pięlęgnacyjno-rehabilitacyjnych. 

    Dlatego chciałbym wszystkich mieszkańców zachęcić do lektury „Raportu o stanie Gminy Szczerców 
za 2021 rok”. Dokument jest dostępny na stronie www.szczercow.pl, można do niego zajrzeć również                 
w siedzibie Urzędu Gminy. Sprawozdanie to dotyczy wyjątkowego czasu w życiu każdego samorządu           
w naszym kraju. Rok 2021 podporządkowany był walce z pandemią COVID – 19, dlatego możliwość uzy-
skania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Szczerców wydaje się niezwykle 
istotna. Obowiązkowy dystans społeczny, ograniczenia w organizowaniu imprez masowych, spowolnienie 
gospodarcze czy podejmowane na różnych płaszczyznach próby walki z koronawirusem odcisnęły swoje 
piętno na nas wszystkich. Jakie są efekty naszych starań? Opowie o tym najnowszy Raport, będący pod-
stawą do obiektywnej i opartej na faktach oceny. 

Ale teraz wszystkim nam życzę udanych wakacji  - chwila odpoczynku potrzebna jest przecież każdemu. 
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Ostatniego dnia czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Szczerców. Radni 
zmierzyli się z zawierającym 24 punkty programem obrad, w którym do najważniej-
szych należały z pewnością udzielenie absolutorium Wójtowi Krzysztofowi Kamienia-
kowi, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu poli-
tyki zdrowotnej czy określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie. Szczerców.

    Głosowanie poprzedziła debata nad 
Raportem o Stanie Gminy Szczer-
ców za 2021 rok. Wójt Kamieniak 
zrelacjonował najważniejsze punkty 
Raportu, wspominając o znacznych 
środkach pozyskanych do budżetu 
Szczercowa. W 2021 roku gminne fi-
nanse powiększyły się aż o 11,6 mln 
złotych dotacji zewnętrznych, które 
spożytkowane zostały na inwestycje, 
oświatę, ochronę zdrowia czy dopo-
sażenie OSP.

- To nie był łatwy rok dla samorzą-
dów w całym kraju – podsumował 
Krzysztof Kamieniak. – Niemniej 
zrealizowaliśmy zaplanowane cele, 
a i do gminnej kasy pozyskaliśmy 
niemało, co  z pewnością zauważy-
li sami zainteresowani, czyli miesz-
kańcy Gminy Szczerców.

  Przypomnijmy, z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg wpłynęło 856 
tysięcy złotych (rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Niwy Małe), 
z Rządowego Funduszu Przeciw-

działania COVID-19 otrzymaliśmy 
600 tysięcy na remont drogi w Du-
biu, a z Urzędu Marszałkowskiego 
niemal 159 tysięcy na budowę dróg 
dojazdowych  do łąk i pól (również 
w miejscowości Dubie). WFOŚiGW 
w Łodzi przekazał blisko 200 tysię-
cy na program usuwania azbestu, 
montaż instalacji fotowoltaicznej na 
budynku hali sportowej przy ulicy 
Piłsudskiego czy edukację ekolo-
giczną w SP w Szczercowie. 386 
tysięcy złotych otrzymały placówki 
oświatowe – Laboratoria Przyszłości 
powstały w szkołach w Szczerco-
wie, Chabielicach, Lubcu i Osinach, 
a Technikum Informatycznemu sfi-
nansowano udział w projekcie ERA-
SMUS. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zapewnił pomoc osobom 
niepełnosprawnym – tu pozyskano 
aż 87 tysięcy złotych, jeszcze wię-
cej, bo niemal 489 tysięcy otrzymał 
SP ZOZ Szczerców na rozwój usług 
pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych 
dedykowanych osobom niesamo-
dzielnym.

- To nie wszystko – wymieniał dalej 
Wójt Krzysztof Kamieniak. – Mini-
sterstwo Finansów przesłało nam 
900 tysięcy jako uzupełnienie na in-
westycje kanalizacyjne, z Programu 
Polski Ład dostaliśmy 5 milionów 
złotych na rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej, a warto też wspomnieć         
o milionie złotych nagrody za wyniki 
w szczepieniu przeciwko COVID-19. 

   Łącznie do gminnej kasy wpły-
nęło w 2021 roku aż 11 642 696 
złotych. Co ciekawe, w roku bieżą-
cym wynik ten udało się poprawić 
już w czerwcu.

- Dzięki zaangażowaniu parlamen-
tarzystów z naszego regionu, Poseł 
Małgorzaty Janowskiej oraz Posła 
Grzegorza Lorka, jeszcze w czerwcu 
odebrałem promesę na kolejne 12,5 
miliona złotych – cieszył się Wójt Ka-
mieniak. – Te środki w całości prze-
znaczone zostaną na remont gmin-
nych dróg. Ale to dopiero połowa 
roku, a przecież my nie zakończymy 
poszukiwania dodatkowych źródeł fi-
nansowania!

  W głosowaniu nad absolutorium 
uczestniczyło 14 radnych, wszyscy 
obecni w sali obrad zagłosowali za 
poparciem dla Wójta Krzysztofa Ka-
mieniaka. 

- Aprobujemy politykę gospodarczą, 
wizję rozwoju Gminy i cele wyzna-
czane przez Krzysztofa Kamieniaka 
- podsumowała głosowanie Prze-
wodnicząca Barbara Szczepanik. 
- Rada Gminy gratuluje i dziękuje 
Wójtowi za kolejny udany rok.

    Podobną ocenę działalności Wójta 
Gminy Szczerców wyraziła w swojej 
opinii Regionalna Izba Obrachunko-
wa z Łodzi, nadzorująca prawidło-
wość gospodarowania pieniędzmi 
publicznymi.Wszyscy obecni na sesji Radni zagłosowali za absolutorium dla Wójta

               Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta
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100 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w ramach II edycji 
Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Szczerców przeznaczy 
swoją dotację na remont dróg. 

                      Ponad 12 milionów na gminne drogi

   W ubiegłym miesiącu Premier Ma-
teusz Morawiecki ogłosił wyniki II 
edycji Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych. 
Wszystkie samorządy, które złożyły 
przynajmniej jeden wniosek, otrzy-
mały dotacje na budowę i moder-
nizację m.in. dróg, szkół czy inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne. W tej 
edycji bezzwrotne dofinansowanie 
otrzymało blisko 5 tys. wniosków.

– Na inwestycje bliskie mieszkań-
com przeznaczono kolejne miliardy 
złotych. Bezzwrotne dofinansowanie 
otrzyma 100 proc. samorządów, któ-
re złożyły chociaż jeden wniosek w 
tej edycji – mówił Premier Mateusz 
Morawiecki.

  Pandemia COVID-19 oraz agre-
sja Rosji na Ukrainę wywołały kry-
zys, z którym mierzy się cały świat. 
Dodatkowe fundusze pozwolą na 
realizację inwestycji, które są moto-
rem napędowym naszej gospodarki. 
Rządowy Program Inwestycji Strate-
gicznych zmienia oblicze Gmin i Po-
wiatów oraz dużych i małych miast.

– Rząd wie, jak ważny jest rozwój 
małych ojczyzn i właśnie tam kieru-
je kolejne wsparcie finansowe – ko-
mentuje Krzysztof Kamieniak, Wójt 
Gminy Szczerców. – Do naszego 
samorządu trafia druga już transza, 
tym razem ponad 12 milionów zło-
tych na remont gminnych dróg. To 
wielkie wsparcie!

   Każda jednostka samorządu tery-
torialnego (JST) mogła zgłosić mak-
symalnie trzy wnioski o dofinanso-
wanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 
mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. 
Przekazane fundusze samorządy 
przeznaczą na budowę lub moder-
nizację żłobków, przedszkoli, szkół, 

dróg, ścieżek rowerowych czy infra-
strukturę wodno-kanalizacyjną.
   
  W ramach tego naboru fundusze 
przekazane zostaną na budowę lub 
modernizację m.in.:
• ponad 3500 km dróg,
• ponad 5000 km chodników,
• 400 boisk i obiektów sporto-

wych,
• ponad 600 km ścieżek rowero-

wych,
• ponad 90 żłobków i przed-

szkoli (z oddziałami integra-
cyjnymi),

• ponad 700 szkół,
• ponad 100 siłowni plenero-

wych,
• ponad 20 budynków i in-

frastruktury towarzyszącej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

   Gmina Szczerców otrzymała do-
kładnie 12 445 000 złotych na dzia-
łania związane z remontem gmin-
nych dróg.  To największa kwota 
przyznana gminom wiejskim Po-
wiatu Bełchatowskiego. 

  Symboliczne przekazanie pro-
mes odbyło się pod koniec czerwca           
w Bełchatowie  - uczestniczyli w nim 
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheń-
ski, Wiceminister Krzysztof Ciecióra 
oraz parlamentarzyści naszego re-
gionu (posłowie Małgorzata Janow-
ska, Grzegorz Lorek, Antoni Macie-
rewicz, Anna Milczanowska, senator 
Wiesław Dobkowski), a także włoda-
rze Gmin i Miast, do których trafiły 
dotacje.

Czek dla Gminy Szczerców wręczył Wojewoda Tobiasz Bocheński
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Na trzy odcinki podzielono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont dróg i chodników na 
terenie Gminy Szczerców”. Pod tym hasłem kryją się prace prowadzone obecnie w Grudnej, 
ich koszt to niemal 1,7 miliona złotych. Miejscowość zyska dzięki temu zupełnie nową drogę!

                                   W Grudnej równo, jak po stole
    Na pierwszym odcinku o długości 
około 190 metrów bieżących zosta-
nie wykonana jezdnia o szerokości 
pięciu metrów wraz  z lokalnymi po-
szerzeniami na łukach. 

- Wykonujemy wzmocnienie podło-
ża poprzez stabilizację gruntu ce-
mentem o grubości 15 centymetrów 
– tłumaczy Marek Kowal z Referatu 
Inwestycji szczercowskiego Urzę-
du Gminy. -  Będzie też podbudowa              
z  kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie o grubości 20 
cm, a łączna grubość nawierzchni 
asfaltowej to siedem centymetrów. 

  Powstają również pobocza o sze-
rokości 2 x 0,75 metra oraz zjazdy 

indywidualne na powierzchni około  
275,7 m2, gdzie zastosowano na-
wierzchnię z kostki betonowej.
Podobnie na drugim odcinku, tutaj         
o długości około 85 metrów bieżą-
cych, budowana jest jezdnia o sze-
rokości pięciu metrów. Stabilizacja 
cementem i podbudowa z kruszywa.

- Zastosujemy na tym odcinku pobo-
cza gruntowe – dodaje Marek Kowal. 
– Powstanie też kanał technologicz-
ny. 

   Zakres robót przewiduje przebudo-
wę rowu melioracyjnego na rów kryty 
na długości około 120 metrów bieżą-
cych. Przebudowane zostaną trzy 
zjazdy indywidualne o nawierzchni       

z kostki brukowej.
   Na trzecim odcinku o długości oko-
ło  366 metrów bieżących zostanie 
wykonana jezdnia o szerokości 3,5 
metra z mijankami o szerokości 5 
metrów. Prace prowadzone będą           
w technologii zastosowanej w dwóch 
pierwszych odcinkach.  Wykonane 
zostaną zjazdy do posesji oraz doj-
ścia do furtek o nawierzchni z kostki 
betonowej (na powierzchni ponad 
400 m2).

   Wartość całkowita robót  to  koszt 
1.698.604,76 złotych brutto, okres 
gwarancji na wykonane roboty to 96 
miesięcy od daty odbioru końcowe-
go - ten zaplanowano jeszcze tego 
lata.

Marcelów – tutaj remontujemy starą nawierzchnię. Na-
prawa polega na wymianie konstrukcji drogi poprzez 
wzmocnienie z kruszywa stabilizowanego cementem 
o grubości 15 centymetrów, wykonaniu podbudowy           
z kruszywa łamanego o grubości 22 centymetrów, wy-
konaniu pobocza z kruszywa oraz nawierzchni asfal-
towej o warstwie ścieralnej grubości   5 centymetrów. 
  Długość remontowanego odcinka to 762 metry bieżą-
ce, wartość zadania: 862 810,37 złotych. 
  Na wykonanie tego zadania Gmina otrzymała dotację 
w wysokości 172 200 złotych – stosowną umowę Wójt 
Krzysztof Kamieniak podpisał w czerwcu w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi.
Brzezie – na terenie Gminy Szczerców trwają prace fi-
nansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski 
Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 
  W pierwszej transzy nasz samorząd otrzymał z tej puli 
ok. 5 milionów złotych. Część z tej kwoty spożytkowa-
na zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej z odgałę-
zieniami do posesji (34 sztuki) oraz pompowni ścieków    
w miejscowości Brzezie.  Roboty prowadzone są na 
odcinku ok. 350 metrów, a ich koszt to 1,1 miliona zło-
tych. Prace zakończyć się mają do 30 września.
                          
Firlej - zakres prac to podbudowa z kruszywa łamane-
go (20 cm), wykonanie poboczy (z kruszywa), rowów      
i wymiana przepustu oraz budowa nawierzchni asfal-
towej. Długość remontowanego odcinka to około 671 
metrów, wartość zadania oszacowano na 947.107,04 
złotych.

                              Uwaga na roboty drogowe!
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     Gmina Szczerców przystąpiła do Lokalnego Partnerstwa Wodnego
W Bełchatowie podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Lokalnego Partner-
stwa do Spraw Wody na terenie Powiatu Bełchatowskiego. 27 czerwca do inicja-
tywy przyłączyło się osiemnaście podmiotów, w tym wszystkie samorządy gminne       
i miejskie. Wiemy już co w pierwszej kolejności zaplanowano w Gminie Szczerców.

   W preambule dokumentu określo-
no cele, jakie stoją za powołaniem 
LPW do życia. Inicjatorzy chcą za-
pobiegać skutkom suszy oraz popra-
wić gospodarkę wodną na terenie 
powiatu bełchatowskiego. Podobne 
działania podjąć mają Miasta, Gmi-
ny i Powiaty na terenie całego kraju.

- Podjęcie działań zmierzających do 
współpracy w zakresie racjonalne-
go gospodarowania zasobami wod-
nymi jest nieodzowne – mówi Wójt 
Krzysztof Kamieniak. – Zwłaszcza 
u nas, na terenach wiejskich, gdzie 
borykamy się z niedoborem wody 
wynikającym również z bezpośred-
niego sąsiedztwa kopalni węgla bru-
natnego.

  Intencją stron przystępujących do 
porozumienia jest zatem diagnoza 
sytuacji i przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom niedoboru wody. 

- Potrzebne są rozmowy i uzgod-
nienia w celu wypracowania planu 
rozwoju gospodarki wodą na te-
renach wiejskich w perspektywie 

przynajmniej dziesięciu lat – podkre-
śla Anna Matusiak, reprezentująca 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Bratoszewicach. 
– Zaczynamy od listu intencyjnego,                       
a w ślad za nim w niedalekiej przy-
szłości pojawią się konkretne działa-
nia.

   Samorządy, sygnatariusze po-
rozumienia, mają jeszcze czas na 
składanie wniosków i propozycji 

przedsięwzięć, jakie mogłyby być re-
alizowane w ramach LPW - Gmina 
Szczerców wystąpiła już z planem 
oczyszczenia zbiornika przy „Wy-
spie”. 

   Środki na ich sfinansowanie po-
chodzić mają z rządowego Krajowe-
go Planu Odbudowy. W tej chwili nie 
są jeszcze znane zasady podziału 
pieniędzy, ani kwoty, jakimi dyspono-
wać będą poszczególne samorządy.

Na początek wyczyścimy zbiornik wodny przy "Wyspie"

                            Inwestycje gminne - z ostatniej chwili...
    
   Trwają procedury przetargowe dotyczące modernizacji infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Szczer-
ców. W toku jest przetarg dotyczący modernizacji przepompowni ścieków, obejmujący swoim zakresem 
kompleksową modernizację agregatów pompowych wraz z szafami sterowniczymi i monitoringiem dla 18 
najbardziej zużytych przepompowni.
 
   W przygotowaniu jest przetarg dotyczący modernizacji Hydroforni oraz Stacji Uzdatniania Wody                   
w Chabielicach. W ramach inwestycji zostanie wymienionych siedem agregatów pompowych podających 
wodę na sieć gminną, modernizacji poddana będzie instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z dostawą     
i montażem agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania.

   W ramach udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymia-
ny źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji 
na terenie Gminy Szczerców podpisano 70 umów w tym na:
• pompy ciepła:  33
• piece gazowe: 4 
• piece na ekogroszek: 19
• fotowoltaika: 9
• instalacje solarne: 5
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Jeszcze w maju mieszkańcy Gminy Szczerców za pośrednictwem Wójta Krzysztofa 
Kamieniaka zwrócili się z petycją do PGE o modernizację linii energetycznych NN 
wraz z urządzeniami zasilającymi na terenie naszej Gminy. Jaka jest odpowiedź 
energetycznego giganta?

 Skąd te awarie? Mieszkańcy pytają, PGE odpowiada
  Jak możemy przeczytać we wnio-
sku wystosowanym przez szczer-
cowian, „linia energetyczna wraz                         
z istniejącymi urządzeniami zasilają-
ca gospodarstwa domowe na terenie 
Gminy Szczerców jest przestarzała, 
od lat nie była też modernizowana. 
Liczba nowych budynków mieszkal-
nych każdego roku ulega zwiększe-
niu, a tym samym zwiększa się licz-
ba odbiorników energii elektrycznej. 
Rozbudowywanie czy też wydłuża-
nie linii dla kolejnych odbiorców spo-
wodowało brak stabilnego napięcia 
w sieci."

   Przypomnijmy, mieszkańcy na spo-
tkaniu w Urzędzie Gminy skarżyli się 
na skoki napięcia w sieci od 202V do 
269V. Staje się to bardzo uciążliwe, 
a jednocześnie niebezpieczne dla 
urządzeń gospodarstwa domowego. 

  Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że w ciągu ostatnich pięciu lat na te-
renie Gminy powstało kilkaset insta-
lacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy 
wykorzystywali przeznaczone na ten 
cel różnego rodzaju dotacje wprowa-
dzone przez Rząd, m.in.: „Mój Prąd” 
lub „Czyste Powietrze”. 

   Również Gmina Szczerców od kil-
ku lat wspiera mieszkańców dotacją 
z własnego budżetu na dofinanso-
wanie wymiany źródeł ciepła i zaku-
pu wraz z montażem odnawialnych 
źródeł energii w celu ograniczenia 
niskiej emisji. Następstwem pod-
jętych działań jest budowa instala-
cji fotowoltaicznych, a w ostatnich 
miesiącach wymiana starych kotłów 
na pompy ciepła. Dzięki tym progra-
mom znaczna cześć mieszkańców 
mogła cieszyć się „zieloną energią” 
i ograniczyć emisję. Jednak nie na 
długo. 

- Wspomniane problemy zaczęły la-
winowo narastać wraz z wybudowa-
nymi instalacjami fotowoltaicznymi – 

tłumaczy Wójt Krzysztof Kamieniak. 
- Brak stabilności napięcia w sieci 
powoduje, że mieszkańcy ponoszą 
spore straty. 

  Falowniki odpowiedzialne za kon-
trolę pracy instalacji fotowoltaicznej 
wchodzą w stan awarii w ciągu dnia, 
kiedy produkcja może być najwyż-
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sza. Produkują energię ze zmniej-
szoną mocą (nawet 4-krotnie) lub 
w najgorszym przypadku rozłączają 
się całkowicie. 

- Idea „zielonej energii” traci całkowi-
ty sens w takim przypadku – dodają 
mieszkańcy ul. Piłsudskiego.

  Wprowadzone przez Rząd regu-
lacje, obowiązujące od początku 
kwietnia br. w rozliczaniu energii 
elektrycznej produkowanej przez 
indywidualne gospodarstwa, spowo-
dowały również lawinowe zgłaszanie 
kolejnych nowych instalacji. Trudno 
spodziewać się, by liczba nowych 
instalacji zgłoszonych do Rejonu 
Energetycznego Bełchatów popra-
wiła sytuację w sieci energetycznej. 

- Ten stan z pewnością się pogorszy 
– alarmują szczercowianie. - Pro-
blem będzie dotyczył jeszcze więk-
szej liczby mieszkańców. 

   Dodatkowo Gmina Szczerców zło-
żyła wniosek do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 na 
„Montaż instalacji OZE w budynkach 
Gminy Szczerców” polegający na 
montażu m.in. blisko 190 nowych 
instalacji fotowoltaicznych. Wniosek 
przeszedł pozytywną ocenę. 

- Oczekujemy na przyznanie środ-
ków – mówi Wójt Krzysztof Ka-
mieniak. - Ale to znów będą kolej-
ne instalacje fotowoltaiczne, które 
przyłączymy do sieci energetycznej.          
A zatem można przyjąć, że będą one 
miały ogromny wpływ na jakość do-
starczanej energii.

  Stąd petycja i wnioski skierowane 
przez mieszkańców do PGE. W pi-
śmie jako priorytetowe, wskazano 
następujące lokalizacje: ul. Piłsud-
skiego, ul. Praga, m. Niwy oraz m. 
Załuże. Mieszkańcy liczą na szybką 
realizację wniosku i poważne potrak-
towanie problemu. 

   Tymczasem do Urzędu Gminy do-
tarła pisemna odpowiedź na złożoną 
petycję – jej treść zamieszczamy 
obok.

Wśród odznaczonych - samorządowcy i społecznicy

        Krzyże Zasługi dla samorządowców

   Krzyż Zasługi został ustanowiony 
w 1923 roku i  nadawany jest oso-
bom, które położyły zasługi dla Pań-
stwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków.

- Aktywność każdej ze zgromadzo-
nych tu osób przynosi znaczną ko-
rzyść naszemu Państwu i jego oby-
watelom – podkreślał wręczający 
odznaczenia Wicewojewoda Karol 
Młynarczyk. – Pan Prezydent An-
drzej Duda, w którego imieniu mam 
przyjemność i zaszczyt spotkać się 
z Państwem, dziękuje za zaangażo-
wanie w służbę publiczną, ofiarne 
niesienie pomocy oraz działalność 
charytatywną. 

 Z inicjatywą uhonorowania Prze-
wodniczącej oraz Wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Szczerców wy-
stąpił już w 2019 roku Wójt Krzysztof 
Kamieniak. Z uwagi na ograniczenia 
pandemiczne ceremonię trzeba było 
odłożyć aż do teraz.

- Oboje wskazani przeze mnie sa-
morządowcy zasługują w pełni na 
to wyróżnienie – podkreśla Wójt 
K. Kamieniak.- W tym roku mijają 
dwie dekady, odkąd zarówno Bar-
bara Szczepanik, jak i Wojciech Pa-
cholak, związani są  z Radą Gminy                  
w Szczercowie, wspierając swoją 
pracą, doświadczeniem i zaangażo-
waniem naszą społeczność.

  Krzyż Zasługi może być nadany 
tej samej osobie w każdym stopniu 
dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża 
Zasługi wyższego stopnia powinny 
upłynąć co najmniej 3 lata. Odstęp-
stwo od tej zasady dopuszczalne jest 
wyjątkowo. Odznaczenie to dzieli się 
na trzy stopnie: I stopień Złoty Krzyż 
Zasługi, II stopień Srebrny Krzyż Za-
sługi, III stopień Brązowy Krzyż Za-
sługi.

29 czerwca w  Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń 
państwowych, przyznanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę. W gronie wy-
różnionych znaleźli się Barbara Szczepanik oraz Wojciech Pacholak. Nasi 
samorządowcy otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi.
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Jakub Sztuka wygrał stypendium w Dolinie Krzemowej
Świetne wiadomości napłynęły do nas z Warszawy – Jakub Sztuka, mieszkaniec 
Gminy Szczerców, otrzymał stypendium i w jego ramach wyjedzie do Stanów Zjed-
noczonych. Czeka na niego Dolina Krzemowa, centrum nowoczesnych technologii, 
mieszczące się w słonecznej Kalifornii.

O swojej szansie na wyjazd Jakub opowiedział podczas spotkania z 18-latkami w Urzędzie Gminy

   Jakub Sztuka to osiemnastola-
tek ze Szczercowa, uczeń klesz-
czowskiego Technikum Nowocze-
snych Technologii im. Jana Pawła 
II. Młody technik brał udział w ry-
walizacji o stypendium warszaw-
skiej Queen Hedvig Scholarship.  

   W ramach nagrody trzydziestu 
zwycięzców ma zagwarantowany 
przelot i pobyt w Stanach Zjedno-
czonych, w trakcie którego będą 
mieli okazję poznać od podszew-
ki światową stolicę zaawanso-
wanych technologii, będącą sie-
dzibą wielu międzynarodowych 
koncernów.

- Jeszcze w to nie wierzę – mówił 
tuż po ogłoszeniu wyników wy-
raźnie podekscytowany szczer-
cowianin. – Bardzo się cieszę, 
że wraz ze mną zakwalifikowało 
się również kilku innych uczniów        
z mojego technikum.

   W połowie czerwca na gminnym 
profilu Facebookowym prosiliśmy 
was o pomoc w głosowaniu – do 

otrzymania stypendium potrzeb-
na była bowiem zarówno pozytyw-
na ocena Rady Stypendialnej, jak 
i duża liczba głosów, uzyskanych 
w głosowaniu prowadzonych na 
stronie Queen Hedvig Scholar-
ship. Mieszkańcy Gminy Szczer-
ców stanęli na wysokości zada-
nia – Jakub Sztuka uzyskał 1121 
głosów poparcia (4,76 pkt), co po 
dodaniu 27,5 pkt za prezentację 
przed Komisją spowodowało, że 
ukończył rywalizację na wyso-
kim, piątym miejscu (32,26 pkt).

- Cieszy sukces naszego miesz-
kańca – mówi Wójt Krzysztof Ka-
mieniak. – Równie pozytywnie 
nastraja odzew wśród lokalnej 
społeczności i pomoc przy głoso-
waniu. Mam nadzieję, że w ślady 
Jakuba pójdą i inni młodzi ludzie 
z Gminy Szczerców, bo jak widać 
– świat stoi przed nami otworem!

   Queen Hedvig Scholarship jest 
unikatowym projektem skiero-
wanym do uczniów trzydziestu 
najlepszych liceów ogólnokształ-

cących i techników w Polsce. 
Głównym celem programu sty-
pendialnego jest poznanie naj-
bardziej innowacyjnych firm           
i laboratoriów na świecie oraz 
wsparcie uczniów w zarządzaniu 
własnymi ścieżkami edukacji.

- Podczas wyjazdu stypendyści 
będą mieli okazję zwiedzić Uni-
wersytet Stanforda, SRI Interna-
tional (Stanford Research Institu-
te), NASA, a także innowacyjne 
korporacje ze Stanów Zjednoczo-
nych – informuje Queen Hedvig 
Scholarship. 

   Młodzież zobaczy między inny-
mi jak wygląda Centrum badaw-
cze NASA, gdzie obok samego 
centrum naukowego znajduje 
się lotnisko, baza wojskowa oraz 
ogromny tunel aerodynamiczny, 
który mógłby pomieścić nawet 
Boeinga 737.

- Spełniają się moje marzenia – 
mówi Jakub Sztuka. – Serdecz-
nie dziękuję za każdy oddany na 
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mnie głos. 

   Sukces Jakuba nie był prosty 
do osiągnięcia. Walka o stypen-
dium składała się z kilku etapów. 
Pierwszy z nich realizowany 
jest  w szkołach, gdzie spośród 
wszystkich zgłoszonych kandy-
datów dyrektorzy placówek wy-
bierają pięcioro uczniów. 

W drugim etapie, kandydaci przy-
gotowują własne wystąpienia          
i prezentują je przed Radą Sty-
pendialną. Ten etap ma charakter 
publiczny i przebiega na zasa-
dach podobnych do realizacji pro-
gramów typu reality show, takich 
jak np. Dragons' Den. Transmisję 
online mogą śledzić wszyscy za-
interesowani, a następnie mogą 
głosować na swoich faworytów 
do stypendium. 

Głosowanie trwało tydzień, licz-
ba punktów przyznanych przez 
Komisję Konkursową oraz liczba 
głosów oddanych przez publicz-
ność na kandydata stanowi pod-
stawę do przyznania stypendium 
przez Radę Stypendialną. 

Jakubie, zrobiłeś to - nasze gra-
tulacje!

W piątek, 24 czerwca, 1411 uczniów wszystkich szkół         
z terenu Gminy Szczerców, podobnie jak ich koledzy 
w całej Polsce, zakończyło naukę w roku szkolnym 
2021/22.

               Znów mamy wakacje!
   Zanim jednak zabrzmiał ostat-
ni dzwonek nie mogło zabraknąć 
podziękowań, wzruszających 
pożegnań i życzeń udanego wy-
poczynku. Wójt Krzysztof Ka-
mieniak wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Barbarą Szczepa-
nik odwiedzili każdą z placówek, 
dziękując gronu pedagogicznemu 
za trud i zaangażowanie w prze-
kazywaniu wiedzy, a uczniom za 

świetne wyniki, osiągnięte w trud-
nym, pocovidowym roku szkol-
nym.
   W placówkach szkolnych roz-
poczną się teraz remonty i przy-
gotowania do 1-go września, 
zakupy sprzętu i pozostałego wy-
posażenia. Ale to już zmartwie-
nie dorosłych – dzieci i młodzież 
mają dwa miesiące laby. 
Udanych wakacji!
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Jesteśmy pełnoletni!
Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak zaprosił do Urzędu panie i panów, 
którzy osiągnęli pełnoletność. Ponieważ pandemiczne obostrzenia uniemożliwiły 
zorganizowanie takiego spotkania w roku ubiegłym, to teraz nadrobiliśmy zaległo-
ści - sala konferencyjna szczercowskiego Urzędu Gminy pomieścić musiała gości 
z aż dwóch roczników – 2002 i 2003.

  Ideą takich zgromadzeń jest 
chęć przekazania osobom wcho-
dzącym w dorosłość najważniej-
szych zagadnień dotyczących 
lokalnego samorządu, zasad go-
spodarowania publicznymi pie-
niędzmi, prowadzenia inwestycji 
itp. To także okazja do złożenia 
życzeń wszelkiej pomyślności.

- Stoicie na progu dorosłego 
życia, część z was kontynuuje 
naukę, część rozgląda się za 
pierwszą pracą – mówił Wójt K. 
Kamieniak podczas spotkania. – 
Niezależnie od tego jaką drogą 
pójdziecie, miejcie na uwadze, 
by w każdym momencie iść przez 
świat w zgodzie z własnym su-
mieniem, sięgać gwiazd i speł-
niać marzenia.

  Młodzież chętnie dzieliła się 
swoimi uwagami, podpowiada-
ła czy sugerowała konkretne 
rozwiązania. Goście, zgodnie              
z tradycją, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki.
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Na terenie Gminy Szczerców odbywa się modernizacja rejestru gruntów, prowa-
dzona przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem prowadzonych prac jest 
uaktualnienie bazy gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz da-
nych części opisowej i graficznej.

Modernizacja rejestru gruntów – co to takiego?
   Przedmiotowe prace służą infor-
matyzacji Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficzne-
go oraz budowie Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nierucho-
mościach. Co ważniejsze jednak, 
na podstawie nowych pomiarów 
naliczane są kwoty należnych 
podatków – dlatego w interesie 
zainteresowanych właścicieli nie-
ruchomości leży czynny udział 
w prowadzonym postępowaniu, 
udzielanie rzetelnych informacji       
i zapoznanie się z nową doku-
mentacją, aby już na tym etapie 
postępowania ujawnić ewentual-
ne błędy i nieprawidłowości. 

- Pozwoli to skrócić drogę for-
malną i uniknąć długiego proce-
su korekty pomiarów – tłumaczy 
Małgorzata Piotrowska, Geodeta 
Powiatowy.

   W wyniku modernizacji nastę-
pują zmiany w klasyfikacji grun-
tów. Ma to bezpośrednie przeło-
żenie na wysokość podatku.

- To sprawa niezależna od Urzę-
du Gminy Szczerców, Wójt 
Gminy jest zmuszony do aktu-
alizacji danych podatkowych 
– wyjaśnia Danuta Idzikowska, 
kierownik Referatu Budownictwa, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej. – Wy-
sokość podatku jest bowiem wy-
liczana  w oparciu o nowe dane   
z modernizacji, jakie wpływają do 
Urzędu Gminy jako organu po-
datkowego.

   Wysokość podatków od nie-
ruchomości, jakie obowiązują          
w tym roku w Gminie Szczerców, 
nieznacznie wzrosła w stosunku 

do lat ubiegłych. Decyzję o wyso-
kości nowych stawek podjęła na 
listopadowym (2021 r.) posiedze-
niu Rada Gminy Szczerców. Są 
to jednak różnice niewielkie - i tak 
dla przykładu dla budynku miesz-
kalnego poprzednia stawka wyno-
siła 41 groszy/m2 – teraz płacimy 
50 groszy/m2, a więc wzrost na-
stąpił tylko w wymiarze 9 groszy 
na metrze kwadratowym. Z kolei 
budynki gospodarcze w ubiegłym 
roku liczone były według staw-
ki 3 zł/m2, a dziś ta stawka to 
3,50 zł/m2. Budynki przeznaczo-
ne na działalność gospodarczą 
liczone są według stawki 16,5 
zł/m2, przy 15 zł/m2 obowią-
zujących w poprzednim roku.

- To naprawdę nie są wielkie róż-
nice w wysokości stawek podat-
kowych – podkreśla Wójt Krzysz-
tof Kamieniak. 

   Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że prowadzone przez 
Starostwo Powiatowe pomia-
ry dokonywane są przy użyciu 
nowoczesnych metod i precy-
zyjnego sprzętu geodezyjnego, 
w związku z czym mogą występo-
wać znaczne różnice między sta-

rymi, historycznymi wskazaniami,           
a tymi, które dokonywane są 
obecnie. Nie wszyscy mieszkań-
cy muszą zgadzać się z wyni-
kami pomiarów – można je za-
skarżyć i wnioskować o korektę.

- Obecnie decyzję taką podjęło 
6 mieszkańców Szczercowa, dla 
którego pomiary już się zakoń-
czyły – mówi Małgorzata Piotrow-
ska. – Postępowanie wykaże, czy 
wszystkie skargi są zasadne, nie-
mniej mieszkańcy mogą ze swo-
ich uprawnień korzystać.

   Starostwo Powiatowe zaplano-
wało na czerwiec i lipiec  2022 
przedstawienie kolejnego opera-
tu – dotyczy on obrębów Bedna-
rze, Borowa–Krzyżówki, Grudna, 
Kościuszka, Polowa, Szczercow-
ska Wieś, Zagadki, Załuże. Do 13 
lipca mieszkańcy mogą zapoznać 
się z projektem operatu opiso-
wo – kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków opracowa-
nego w ramach modernizacji.  
  Przypominamy, że swoje uwa-
gi mieszkańcy mogą zgłaszać         
w Starostwie Powiatowym  w Beł-
chatowie, przy ulicy Pabianickiej 
17/19, w lokalu nr 8 na parterze.
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Czyste Powietrze, zdrowsza Gmina
Ponad sto złożonych wniosków na łączną kwotę 1,5 miliona złotych – to bilans dwu-
letniej pracy punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w  Szczercowie. 
Na złożenie tutaj wniosku o dotację zdecydowali się jednak nie tylko mieszkańcy 
Gminy Szczerców, ale również Kluk, Ruśca czy Bełchatowa. Z kolei z gminnej kasy 
na wymianę „kopciuchów” przeznaczono już 8 milionów złotych.
  Z pomysłem uruchomienia                      
w Szczercowie punktu konsultacyj-
nego wystąpił już w 2019 roku Wójt 
Krzysztof Kamieniak. Władze Gminy 
chciały w ten sposób ułatwić miesz-
kańcom skorzystanie z raczkującego 
dopiero programu, prowadzonego 
przez wojewódzkie oddziały Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. W listo-
padzie podpisano stosowną umowę 
i przystąpiono do organizacji pracy 
biura.

- Uznałem, że skorzystają na tym 
wszyscy – mówi Krzysztof Kamie-
niak, Wójt Gminy Szczerców. – Ła-
twiejszy dostęp do wsparcia finanso-
wego pozwoli szybciej wyeliminować 
z użycia stare, węglowe piece, zaś 
mieszkańcom łatwiej będzie przygo-
tować wniosek o dotację przy udzia-
le wykwalifikowanego wsparcia pra-
cownika Urzędu Gminy.

   Pomysł chwycił i z pomocy ofero-
wanej przez gminny punkt konsulta-
cyjny korzystali nie tylko mieszkańcy 
Gminy Szczerców, ale i zaintereso-
wane osoby z ościennych miejsco-
wości. Kilkanaście wniosków przygo-
towano tu dla mieszkańców Ruśca, 
Kluk, gminy Bełchatów czy samego 
Bełchatowa.

- Pytań jest dużo, pojawia się też 
wiele wątpliwości, zwykle dotyczą-
cych wyboru źródła ciepła czy kon-
kretnych rozwiązań modernizacyj-
nych - wyjaśnia Robert Kornacki, 
odpowiedzialny za Program „Czyste 
Powietrze” w Gminie Szczerców. – 
Choć sam formularz wniosku jest 
interaktywny i wypełnia się go in-
tuicyjnie, to zdarzają się miejsca,                 
w których osoba niezaznajomiona    
z programem po prostu się gubi. 
Wtedy pomoc jest potrzebna.

   Być może złożonych wniosków 

byłoby więcej, gdyby nie pandemia, 
która – zwłaszcza w 2020 roku – 
mocno ograniczyła funkcjonowanie 
samych urzędów, jak i aktywność 
potencjalnych beneficjentów. Ale 
trzeba też brać pod uwagę fakt, że 
w Gminie Szczerców samorząd od 
lat wspiera mieszkańców gminnymi 
dotacjami. Wysokość takiego dofi-
nansowania przez lata była większa 
niż ta, oferowana przez „Czyste Po-
wietrze”.

  Gminny program rozpoczął się 
wiosną 2017 roku, kiedy to Rada 
Gminy Szczerców podjęła uchwałę                      
o wydatkowaniu środków z gminnego 
budżetu właśnie na ten cel. Co roku 
Gmina planowała wydatki rzędu 1,5 
miliona 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 dotacji. 
Ludzie chcieli takiej pomocy. 

  Program gminnej pomocy wyprze-
dzał rządowy projekt  „Czyste Powie-
trze”, dlatego chętnych do skorzysta-
nia z dotacji nie brakowało. 
Tylko w 2017 roku 73 mieszkańców 
Gminy Szczerców wymieniło stare 
piece na spełniające normy V klasy 
czystości spalin piece na ekogro-
szek, zamontowano też 68 instalacji 
fotowoltaicznych, pięć instalacji ko-
lektorów słonecznych do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej i trzynaście 
pomp ciepła – do CO i podgrzewania 
CWU. 

- Tak szeroka reakcja dała nam do 
myślenia – wspomina Wójt Krzysztof 
Kamieniak. – Dlatego też zasuge-
rowałem Radzie Gminy, by również     

w kolejnych latach program był kon-
tynuowany. 

   A Rada Gminy Szczerców przychy-
liła się do propozycji przedstawionej 
przez Wójta i wyraziła w głosowaniu 
wolę, by z gminnej kasy przezna-
czyć na dotacje kolejną pulę środ-
ków finansowych. W 2018 roku wy-
mieniono 56 sztuk starych pieców, 
zamontowano 114 instalacji fotowol-
taicznych, 6 sztuk instalacji kolekto-
rów słonecznych i 8 pomp ciepła do 
CO i CWU. Ta tendencja utrzymała 
się również w koku kolejnym, kiedy 
to mieszkańcy Gminy Szczerców 
wymienili 34 „kopciuchy”, zamonto-
wali 135 instalacji fotowoltaicznych, 
14 kolektory słoneczne i 4 pompy 
ciepła. W 2020 wymieniono 32 kotły 
CO, powstało też 100 sztuk insta-
lacji fotowoltaicznych, 6 kolektorów 
słonecznych oraz 2 pompy ciepła do 
centralnego ogrzewania. 
  Gmina Szczerców przeznaczyła do 
tej pory na program blisko 8 milionów 
złotych. W tym roku chętni również 
będą mogli skorzystać z podobnej 
pomocy – nabór nowych wniosków 
co prawda nie był teraz prowadzony, 
ale wciąż realizowane są zgłoszenia 
z roku 2021. 

  Z kolei w programie „Czyste Po-
wietrze” pojawiła się kolejna grupa 
uprzywilejowanych beneficjentów, co 
wpłynęło na wzrost zainteresowania 
wymianą starych pieców. Rodziny, 
których dochód nie przekracza 900 
złotych na osobę miesięcznie, mogą 
liczyć na dofinansowanie inwestycji 
do 90% jej wartości. 
- To duże pieniądze, warto się o nie 
postarać - sugeruje Robert Kornacki.

   Przed wypełnieniem wniosku na-
leży więc wystąpić do GOPS o za-
świadczenie o dochodach. Resztą 
formalności zajmie się pracownik 
Gminy.
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To mogło wydarzyć się naprawdę, na szczęście były to tylko ćwiczenia strażac-
kie. Niemniej scenariusz wymagał od uczestniczących w nich druhów maksymalnej 
koncentracji. W jednym z zakładów produkcyjnych, mieszczących się w miejscowo-
ści Dzbanki tuż przed godziną 17.00 w hali magazynowej wybuchł pożar, w którym 
poszkodowane zostały dwie osoby. Nie było chwili do stracenia!

                               OSP w pełnej gotowości!
  Strażacy z gminnych jednostek 
OSP ruszyli na pomoc. Na miej-
scu okazało się, że dodatkowo 
jedna z poszkodowanych osób 
została przygnieciona i uwalniać 
ją trzeba było spod palety z drew-
nem. 
 Sytuację utrudniał ogień, który 
szybko objąć mógł nie tylko halę 
produkcyjną, ale i sąsiadujący         
z nią zbiornik z paliwem.

- Odbywamy takie manewry re-
gularnie – tłumaczy Przemysław 
Kubiak, Komendant Gminny 
ZOSP Szczerców. – To plano-
wane ćwiczenia, zgrywające jed-
nostki OSP z terenu naszej Gmi-
ny.

   Tym razem w manewrach wzięli 
udział strażacy ze Szczercowa, 
Borowej, Osin, Magdalenowa        

i Chabielic. Dobrze wiedzieć, że 
druhny i druhowie są w pełnej 
gotowości do niesienia pomocy          
i doskonale radzą sobie z wyzwa-
niami.  
  Czerwcowe ćwiczenia zakoń-
czyły się sukcesem – pożar uda-
ło się w porę zagasić, uratowano 
też obu poszkodowanych. 
Brawa dla naszych jednostek 
OSP!



16

Weekend świętojański na stałe zagościł w kalendarzu czerwcowych wydarzeń        
w Gminie Szczerców, nic więc dziwnego, że z zaproszenia Wójta Krzysztofa Ka-
mieniaka oraz Rady Gminy Szczerców i tym razem ochoczo skorzystali zarówno 
młodsi, jak i starsi.

                                                                           Udane powitanie lata
   Sobótki rozpoczęto tradycyjnie 
wręczeniem nagród Wójta Gminy 
Szczerców za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej       
i kultury. W tym roku takie wyróż-
nienia, poparte finansowymi ak-
centami, trafiły do Amelii Mesjasz 
(uczennica SP w Szczercowie), 
rodzeństwa Mai i Filipa Kukucz-
ków (SP w Chabielicach) oraz 
Teresy Mikuty (uczestniczka The 
Voice Senior w TVP).

- Serdecznie wam gratuluję – 
mówił Wójt Krzysztof Kamieniak 
podczas dekoracji laureatów. 
– Dziękuję za pasję, zapał oraz 
dzielenie się talentem.

  Koła Gospodyń Wiejskich z Osin, 
Podklucza, Borowej, Tataru i Du-

bia  przygotowały poczęstunek, 
strażacy uruchomili kurtyny wod-
ne, łagodzące skutki upału, a na 
najmłodszych czekali animatorzy 
- było więc malowanie buziek, gry 
i zabawy ruchowe, warsztaty wy-
konywania świętojańskich wian-
ków, które następnie - zgodnie 
z tradycją - puszczono na wodę. 
Wcześniej jednak odbył się kon-
kurs na najpiękniejszy wianek; 
w tym roku do konkursowego 
Jury, wybierającego zwycięzców, 
dołączyła Poseł Małgorzata Ja-
nowska, a grono uczestników po-
większyło się o panie z KGW.

- Przepiękne, pomysłowe, ko-
lorowe i olśniewające wianki – 
komplementowała uczestników 
konkursu Poseł M. Janowska. 

– Świetnie, że podtrzymujecie 
tradycję i dobrze się przy tym ba-
wicie! 

   Na scenie zaprezentowali się 
młodzi wokaliści, wystąpiła też 
Daria Kałużna z Dubia, uczest-
niczka zeszłorocznego konkursu 
"Polska od kuchni", można było 
również podziwiać taneczne po-
pisy grup B2B Crew i B2B Show. 

  Później sceną zawładnęła jed-
nak silna, damska ekipa z The 
Voice Senior. Barbara Parzę-
czewska, Ewa Olszewska i Te-
resa Mikuta porwały publiczność 
brawurowo wykonując wiązankę 
polskich i światowych przebojów. 

- Dziękuję za zaproszenie - mó-
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wiła po koncercie Barbara Parzę-
czewska. - Z przyjemnością jesz-
cze tu wrócę, by zaśpiewać dla 
tak wspaniałej publiczności.

  Rzeczywiście, zgromadzeni pod 
sceną widzowie żywo reagowali 
na występ zwyciężczyni The Vo-
ice Senior. Program, przygotowa-
ny przez trzy śpiewające panie 
sprawił, że nogi same rwały się 
do tańca.
   Swoje hity przypomniało też 

discopolowe Soleo - sympatycz-
ny kwartet zadbał o prezenty dla 
widzów, w postaci płyt i koszulek. 
Na finał pokaz ognia w wykona-
niu grupy Infernal - było magicz-
nie, żywiołowo i... ogniście.
   Dzień później „Wyspę” wzięli 
we władanie miłośnicy dwóch  lub 
czterech kółek – do Szczercowa 
zjechało bowiem w ramach Pik-
niku Motocyklowego aż kilkaset 
maszyn. 
  Były motocykle, kultowe sa-

mochody sprzed lat, zabytkowy 
sprzęt rolniczy, a nawet wojsko-
we pojazdy specjalnego przezna-
czenia. Nie zabrakło tematycz-
nych konkursów, na dzień dobry 
zagrała orkiestra dęta OSP Mag-
dalenów, a całości dopełnił kon-
cert Blues Station, grupy grającej 
covery zespołu Dżem. Z kolei 
strażacy z OSP Chabielice i OSP 
Szczerców zaprezentowali pokaz 
ratownictwa wodnego, podejmu-
jąc z zalewu dwóch pozorantów 
– topielców.

Lena Dominikowska i Dominik Raszewski - Królowa i Król w konkursie wianków
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Kwietne wianki - kolorowy akcent świętojańskiego weekendu
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Poseł Małgorzata Janowska dołączyła do Jury konkursu wiankowego

Na scenie - grupa taneczna B2B Crew i ich młodsze koleżanki z B2B Show
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Po pierwsze: bezpieczeństwo - w puszczaniu wianków asystowali druhowie z OSP

              Mocne akcenty muzyczne: gwiazdy The Voice Senior i SOLEO

Barbara Parzęczewska Teresa Mikuta

Ewa Olszewska SOLEO
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Dla każdego uczestnika konkursu - drobny upominek na pamiątkę

O 17.00 rozpoczęto mecz o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Szczerców

Samorządowcy naciskali w rzutach karnych... ...ale Puchar trafił do Przedsiębiorców!



Wijemy wianki, malujemy buźki i... szukamy tęczy!
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Czas na relaks, zakupy lub skosztowanie lokalnych frykasów przygotowanych przez KGW
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Gospodynie z Dubia - zwycięska ekipa konkursu wiankowego dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW Tatar KGW Podklucze

KGW Osiny KGW Borowa
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Z sąsiedzką wizytą przybyły też gospodynie z Gminy Rusiec

Świętojański weekend na "Wyspie" - moc niezapomnianych chwil...
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A w niedzielę - na "Wyspę" przyjechały kultowe auta, stare maszyny, cuda dawnej techniki 
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Najgłośniejszy wydech, najdłuższy czas przejazdu - konkursy dla motocyklistów

Pokaz ratownictwa drogowego OSP Chabielice
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20 i 21 sierpnia Dni Gminy i Święto Plonów, 
a w połowie lipca Piknik Wojewódzki.

Zapraszamy na "Wyspę" w Szczercowie!

  Wójt Gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak oraz Rada Gminy 
Szczerców serdecznie zaprasza-
ją - w programie planowanych 
imprez znajdą się m.in. atrakcje 
dla najmłodszych, dyskoteka pod 
gwiazdami oraz koncert gwiazdy 
wieczoru – grupy WILKI.
  Dzień później (21.08) tradycyj-
nie podziękujemy za plony – uro-
czystości dożynkowe rozpocznie 
Msza święta w szczercowskim 
kościele, po której odbędą się ob-
rzędy dożynkowe na Wyspie.  

  Po części oficjalnej na scenie 
zobaczymy Zespół Pieśni i Tańca 
KUJON Uniwersytetu Łódzkiego, 
przebojowe TOP GIRLS, a całość 
zakończy dyskoteka.

   Ale to nie wszystko - już 15 
lipca bawić się będziemy na 
Pikniku Województwa Łódzkie-
go, oczywiście na szczercow-
skiej "Wyspie". O programie tej 
imprezy dowiecie się Państwo 
już niebawem - warto śledzić 
nasze media społecznościowe.

JUŻ WKRÓTCE 
W SZCZERCOWIE
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                  Z Niw na koniec świata? Bez problemu!
Rozpoczęły się wakacje, mamy też sezon urlopowy. Wielu z nas zastanawia się jak 
najlepiej zorganizować letni wypoczynek. Biuro podróży? Nowoczesny wóz kem-
pingowy, a może tradycyjne wczasy pod gruszą? Pomysłów jest sporo, ale my 
mamy dla was naprawdę świetną podpowiedź… Może warto pójść w ślady Justyny 
i Pawła?
   Mieszkający w miejscowości Niwy 
Justyna Pietrzyk i Paweł Bębnowski 
przemierzają świat od bardzo daw-
na. Zaczęli podróżować wcześnie,  
już w początkach swojej znajomości, 
jeszcze w czasach szkolnych. Naj-
pierw była to oczywiście Polska i jej 
zakamarki, ale z upływem lat apetyt 
rósł i po kolei zwiedzali najpierw Eu-
ropę, a później kolejne kraje na in-
nych kontynentach.

- W sumie odwiedziliśmy już 63 kra-
je, niektóre po kilka razy – wspo-
mina Paweł Bębnowski. – Ale nie 
jesteśmy nawet w połowie, bo nasz 
plan zakłada dotarcie do wszystkich 
miejsc na kuli ziemskiej.

  Dwójka mieszkańców Niw to z za-
wodu geodeci, a podróżowanie to już 
nie hobby, a raczej sposób na życie. 
Przemierzają glob wzdłuż i wszerz; 
ich celem jest najpierw przemierzyć 
sto krajów, by wejść do grona nie-
spełna 70 osób z Polski, którym ta 
sztuka się udała. 

- A później… - rozmarza się Justyna 
Pietrzyk – później będzie już z górki 
i dobijemy to magicznej liczby 193. 
Odwiedzimy wszystkie kraje świata!

  W 2019 roku udało im się posta-
wić nogę na sześciu kontynentach, 
a będąc w Ushuaia (płd. Argenty-
na), czyli na przysłowiowym końcu 
świata, raptem kawałek dzielił ich od 
siódmego kontynentu, czyli Antarkty-
dy, ale…

 - Ze względu na koszty musieliśmy 
to marzenie odłożyć na przyszłość... 
– z wyraźnym rozczarowaniem          
w głosie wspomina Paweł. – Tym ra-
zem musiały nam wystarczyć uroki 
przepięknej Patagonii.

  Parze z Niw udało się w tym roku 
zaliczyć także ich piąty z siedmiu 
cudów świata,  bo ich łupem w 2022 

padła Petra, starożytne skalne mia-
sto Nabatejczyków i największa 
atrakcja Jordanii.

- Paradoksalnie, czas COVIDU był 
dla nas najlepszym okresem na po-
dróżowanie – podsumowuje Justy-
na. -  Byliśmy wiecznie w drodze,      
a  wszystkie atrakcje mogliśmy po-
dziwiać bez dzikich tłumów turystów!

  Od pewnego czasu Justyna i Pa-
weł organizują także wyprawy do 
najpiękniejszych ich zdaniem kra-
jów na świecie.  Jakie to miejsca? 
Jak mówią, najbardziej urzekają ich 
USA, Australia oraz Islandia i przede 
wszystkim do tych krajów zabierają 

znajomych, by pokazać im jak pięk-
ny jest świat i zarazić innych piękną 
pasją, jaką są podróże.

- Rozwijają, poszerzają horyzon-
ty i sprawiają, że wiecznie jesteś 
szczęśliwy – wymieniają zgodnie po-
dróżnicy z Niw. - Bo jak tu nie być 
szczęśliwym, gdy cały czas widzisz 
najpiękniejsze miejsca na ziemi?

  Gdyby ktoś chciałby również jak 
oni - być w wiecznej podróży i do-
wiedzieć się jak to robić – to… Paweł            
z Justyną czasem bywają w domu,  
w Niwach! Można po sąsiedzku 
wpaść się na kawę i porozmawiać     
o podróżach.
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Galeria Malucha
  

Apolonia Bartoszewska, ur. 22 03 2022 
waga 3650 – wzrost 56 cm

Nadia Stroschein, ur. 19 04 2022 
waga 2390 – wzrost 49 cm 

Alicja Nagoda, ur. 14 03 2022
waga 2750 – wzrost 53 cm 

Wiktoria Wojcieszek, ur. 16 04 2022
waga 3210 – wzrost 53 cm

Alicja Felicja Szala, ur. 27 04 2022
waga 2600 – wzrost 51 cm 
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Między nami, wędkarzami 
Koło PZW nr 29 - Szczerców

  Aż 37 zawodników przystąpiło do 
połowu podczas niedzielnych zawo-
dów wędkarskich, zorganizowanych 
z okazji Dnia Dziecka przez Koło 
PZW nr 29 w Szczercowie. 
   Po losowaniu i przygotowaniu sta-
nowisk uczestnicy mieli dwie godzi-
ny na łowienie, później komisyjnie 
dokonano ważenia trofeów. 
Wśród nich królowały okonie i liny, 
choć nie zabrakło też szczupaka, 
który w najmniej spodziewanym mo-
mencie uwolnił się z siatki i… tyle go 
widziano. 
   Nie do wszystkich wędkarzy 
uśmiechnęło się szczęście, kilka 
stanowisk okazało się mało zasob-
nych w ryby i zajmujący je zawodni-
cy zakończyli wędkowanie z pustym 
kontem. Z kronikarskiego obowiązku 
odnotujmy, że najlepiej zapunktowali 
Nadia Garbiec i Wojciech Kropidłow-
ski. Jednak niezależnie od wyniku 
na wszystkich czekały nagrody, któ-
re ufundowali Wójt Gminy Szczer-
ców Krzysztof Kamieniak, hurtow-
nia „Żmijka”, hurtownia „Grygiel 
Fishing”, hurtownia „Meduza”, sklep 
wędkarski „Irena Czaja” oraz Michał 
Gros. Były więc wędki, podbiera-
ki, kołowrotki, żyłki i inne akcesoria 
wędkarskie - nikt nie wrócił do domu 
z pustymi rękoma.
   Tuż przed ogłoszeniem zwycięz-
ców przyszedł też czas na poczęstu-
nek, a pyszne kiełbaski z grilla przy 
wietrznej pogodzie okazały się strza-
łem w dziesiątkę!

                      xxx

19 czerwca odbyły się  zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Szczerców. Rywalizację przepro-
wadzono na zbiorniku Brody Iłużec-
kie, zlokalizowanym w okręgu PZW 
Kielce. Tym razem w zawodach wy-
startowało 19 uczestników, a najle-
piej punktowali: Bogusław Kałużny 
- 29150 pkt (1 miejsce),  Sławomir 
Kopiński - 14160 pkt (2  miejsce), 
Mateusz  Marciniak - 13590 pkt (3 
miejsce), Marek Ślusarski - 5360 pkt 
(4 miejsce) oraz Wiesław  Czaja - 
4350 pkt (5 miejsce). 
Gratulujemy!



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.


