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Inwestujemy

w infrastrukturę,
edukację i zdrowie

Andrzej Piaseczny
zaśpiewa
Spółdzielnia
mleczarska zbuduje skansen
w Szczercowie

1,5 miliona złotych dotacji
na remont dróg

Tłumy na gminnych Dożynkach

W połowie września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie bełchatowskim. Taką umowę podpisała też Gmina Szczerców!

Ponad 1,5 miliona dotacji na drogi
Ustawą z 23 października 2018
r. o Funduszu Dróg Samorządowych
powołany został nowy mechanizm
wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje
na drogach samorządowych. Taka pomoc trafi także do nas i to w niebagatelnej kwocie. Gmina Szczerców otrzyma bowiem ponad 1,5 mln złotych.
– Liczyliśmy na te środki, cieszę się że
udało się tak szybko dograć wszelkie formalności – mówił po podpisaniu umowy Wójt Krzysztof Kamieniak.
Przyznane pieniądze zostaną spożytkowane na pokrycie prac na drodze gminnej przy ul. Żeromskiego (odcinek ok. 300 m) w Szczercowie oraz
rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w Grudnej.
Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie wyszła z ciekawą inicjatywą – na terenie zakładu ma powstać skansen. Trwa zbiórka eksponatów, które przybliżą historię mleczarstwa na naszym terenie. Edukacyjne, ale i sentymentalne walory przedsięwzięcia są nie do przecenienia.

Szczerców – historia mlekiem pisana
Prace nad organizacją skansenu
w szczercowskiej mleczarni trwają od
niedawna, ale już widać pierwsze efekty. Zgromadzono pierwsze eksponaty,
spółdzielnia dysponuje też odpowiednim pomieszczeniem, gdzie znajdować by się miały przedmioty związane
z dawnym mleczarstwem. W planach
jest również prezentacja sprzętów,
używanych dawniej na polskiej wsi.
- W ten sposób chcielibyśmy zatrzymać to, co dla młodych pokoleń może
być nieznane – tłumaczy Elżbieta La-

bryszewska, prezes R-PSM w Szczercowie.
W związku z powyższym przyłączamy się do prośby naszych spółdzielców

– jeśli jesteście Państwo w posiadaniu
przedmiotów, które mogłyby znaleźć
się w kolekcji, serdecznie prosimy
o podarowanie lub przekazanie ich na
potrzeby powstającej ekspozycji. Gromadząc je w jednym miejscu wspólnie
stworzymy placówkę z ciekawą ofertą,
zarówno edukacyjną, jak i sentymentalną, z której korzystać będą mogli
wszyscy zainteresowani.
Prosimy o kontakt pod nr tel.
691 056 366 lub w siedzibie Mleczarni
- ul. Częstochowska 26.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców,
serdecznie dziękuję za Wasz liczny udział w naszych sierpniowych świętach – IV Dniach
Gminy Szczerców oraz Dożynkach, będących okazją do wspólnego podziękowania za pracę
rolników.
Zarówno 17, jak i 18 sierpnia minął pod znakiem wspaniałej, rodzinnej zabawy. Dopisała pogoda, nie zawiedli artyści, a prezentowane w tym numerze Informatora fotografie
dokumentują, że mieszkańcy Gminy Szczerców i ich goście na długo zachowają ten weekend
w serdecznej pamięci.
A gości w tym roku mieliśmy wyjątkowych – pragnę wspomnieć w tym miejscu, że nasze Dożynki objął narodowym patronatem Pan Prezydent Andrzej Duda. Specjalny list, jaki
głowa naszego państwa przesłała do Szczercowa, podkreślał rolę osób pracujących na roli.
Za tę symboliczną, „korespondencyjną” obecność szczerze Panu Prezydentowi dziękuję.
Swoją wdzięczność chciałbym też wyrazić obecnym na Święcie Plonów parlamentarzystom. Jako Wójt Gminy Szczerców kładę szczególny nacisk na dobrą współpracę z samorząWójt Gminy Szczerców
dami każdego szczebla. Z sympatią przyjąłem wygłoszone ze sceny przez Posła Grzegorza
Lorka słowa o tym, że deklaruje on chęć bycia przedstawicielem naszych gminnych spraw
w stolicy kraju. To nie są puste obietnice – od dłuższego czasu Poseł Grzegorz Lorek bierze udział w spotkaniach, które dotyczą
spraw Gminy Szczerców. Cieszę się, że wolę tą podtrzymał i że dołączyli do niego inni parlamentarzyści.

Krzysztof Kamieniak

A pilnych spraw do rozwiązania w naszej Gminie nie brakuje – z wieloma z nich radzimy sobie sami. Od początku roku pozyskaliśmy już ponad dwa miliony złotych dotacji. To pieniądze, które wykorzystamy między innymi na remont dróg. Trwają prace
na ulicy Żeromskiego w Szczercowie, w wysokim standardzie modernizowana jest też droga w Grudnej. Na potrzeby Zakładu
Usług Komunalnych, za blisko 400 tysięcy zakupiliśmy nową koparko-ładowarkę firmy Komatsu, w Chabielicach zainstalowaliśmy za ponad 50 tysięcy złotych oświetlenie hybrydowe. Działa już tężnia przy ulicy Rzecznej w Szczercowie, a mieszkańcy całej
Gminy skorzystać mogą z bezpłatnych szkoleń, przybliżających obsługę komputera i poruszanie się w Internecie.
Podsumowując – w dobrej atmosferze powstają wartościowe rzeczy. Kiedy jest wola współpracy, to efekty są widoczne
bardzo szybko. Tak, jak w naszej Gminie, która ma to szczęście, że Rada Gminy współpracuje z Wójtem, a sam Wójt potrafi
nawiązywać kontakty zarówno w stolicy województwa, jak i kraju.

Szanowni Mieszkańcy!
W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory parlamentarne. To Państwa głosy zdecydują nie tylko o tym, kto zasiądzie
w Sejmie i Senacie, ale przede wszystkim o tym, czy rozwój naszego kraju, a co za tym idzie również Gminy Szczerców, będzie
równie stabilny jak teraz.
Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu. W wyborach samorządowych w 2018 roku frekwencja w naszej
Gminie była jedna z największych w Powiecie bełchatowskim. Poprawmy ten wynik i powtórzmy mądre rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak
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Sierpień minął nam pod znakiem nie tylko letniego wypoczynku, ale i dobrej zabawy – a to za sprawą IV Dni Gminy Szczerców i Dożynek Gminnych. Były koncerty, występy kabaretów, podziękowania dla rolników i sponsorów oraz wiele atrakcji,
z których korzystały dzieci i dorośli.

Czas na pracę, czas na zabawę
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę,
17 sierpnia, od wręczenia nagród za
działalność artystyczną. Wójt Krzysztof Kamieniak w towarzystwie Przewodniczącej Rady Gminy, Barbary
Szczepanik dekorowali tegorocznych
laureatów, wśród których znaleźli się
Kapela Chłopaki Szczercowiaki, Bernard Zboiński, Amelia Mesjasz, Kamila Brzozowska, Lena Kamecka, Zofia
Sztuk, Magdalena Dłubak, Kacper Stanisławski, Amelia Ziółkowska, Jakub
Opaliński, Natalia Stanisławska, Marika Markowiak i siostra zakonna Jana
Czop. Po tym oficjalnym akcencie na
scenie rozpoczęły się prezentacje artystyczne szkół, podczas których mogliśmy wysłuchać młodych wokalistów,
instrumentalistów oraz podziwiać popisy tancerzy. Wieczorem na scenie
zagościli muzycy zawodowi – największe przeboje Lady Pank przypomniała
grupa coverowa Tacy Sami, a zaraz po
niej publicznością zawładnął Czadoman, który przyjechał do Szczercowa
ze składanką swoich najpopularniejszych utworów.
- Wiem, że wielu z was czekało na
mój występ już od dawna – mówił ze
sceny sympatyczny muzyk, który dla
szczercowskiej publiczności przygotował ponad godzinny występ. – Cieszę
się, że mogę być z wami i… zapraszam do
wspólnej zabawy!
W niedzielę świętowaliśmy Dożynki, będące okazją do symbolicznego
podziękowania rolnikom za trud ich
pracy na roli. Z tej okazji skorzystało
wielu zaproszonych gości, w tym m.in.
Wicemarszałek woj. łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, Poseł Grzegorz
Lorek czy szef łódzkiego oddziału IPN
Dariusz Rogut. Każdy z przemawiających ze sceny podkreślał znaczenie
wsi i rolników dla równomiernego rozwoju kraju. Podobny wydźwięk miał
także list Prezydenta Andrzeja Dudy,
który objął szczercowskie Dożynki
Narodowym Patronatem w Stulecie
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Odzyskania Niepodległości.
W piśmie przysłanym na ręce Wójta Krzysztofa Kamieniaka Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się
„z wdzięcznością za całoroczny trud,
za udział w rozwoju gospodarczym
i budowaniu pomyślności Rzeczypospolitej”.

Święto Plonów rozpoczęła msza,
celebrowana przez proboszczów ze
Szczercowa i Chabielic, po której dożynkowy korowód dotarł na Wyspę. Tu
odbyła się część oficjalna uroczystości,
podczas której gospodarze Dożynek –
Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy
odebrali z rąk dożynkowych starostów

– Elżbiety Kałużnej i Samuela Zadwornego – bochen chleba wypieczonego
z tegorocznego zboża. Zgodnie z tradycją, chleb ten został sprawiedliwie
rozdzielony wśród uczestników uroczystości. Niedzielne święto było też
okazją do nagrodzenia wyróżniających
się rolników z terenu naszej Gminy –
w tym roku nagrody Wójta trafiły do
dwóch małżeństw – uhonorowano
Elżbietę i Zenona Kałużnych oraz Barbarę i Krzysztofa Pędziwiatrów.
Trudno wyobrazić sobie Dożynki
bez prezentacji wieńców dożynkowych – w tym roku mogliśmy podziwiać ich w liczbie dwudziestu.
W konkursowe szranki stanęły sołectwa: Szczerców, Borowa, Brzezie,
Chabielice, Dubie, Grudna, Janówka,
Leśniaki, Lubiec, Magdalenów, Niwy,
Osiny, Podklucze, Podżar, Polowa, Rudzisko, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Szczercowska Wieś oraz
Tatar. Każda z przygotowanych prac
zapierała dech w piersiach, a głosami
uczestników za najładniejszy wieniec
uznano ten z sołectwa Podklucze. Sołecka delegacja wraz z wieńcem reprezentowała Gminę Szczerców na dożynkach powiatowych, które w tym roku

odbyły się w Zelowie (piszemy o tym
w kolejnym artykule).
Warto podkreślić udział pocztów
sztandarowych, wśród których znalazły się reprezentacje OSP Szczerców,
OSP Magdalenów, OSP Borowa, OSP
Osiny, OSP Chabielice, Szkoły Podstawowej im. księdza J. Baranowicza
w Szczercowie, Liceum im. Czesława Miłosza w Szczercowie, Polskiego

Związku Wędkarskiego Koło nr 29
w Szczercowie oraz Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi przy kopalni w Bełchatowie.
W dalszej części uroczystości Wójt
Gminy Krzysztof Kamieniak podziękował firmom, które zaangażowały
się w pomoc przy realizacji dwudniowych imprez. Bez wsparcia sponsorów
trudno wyobrazić sobie organizację
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podobnego przedsięwzięcia. Słowa
uznania kierujemy więc do firm Zdzisław Krupa Janusz Zaniewicz PPHU
„SANEL”, WIREX Sp. z o.o., Grzegorz
Różycki P.U. SAMI SWOI, Włodzimierz Hynek BOMII SERWIS Sp. z o.o.,
Tomasz Ochocki Mechanika pojazdowa, Sebastian Cywiński Pomoc drogowa, Producent Naczep BODEX Sp.
z o.o., Elbud Bełchatów Sp. z o.o.,
Iwona Frąckiewicz „SAM-BUD” MATERIAŁY BUDOWLANE,
Jolanta
Pacholak sklep KAPRI, Paweł Włodarczyk Zakład Usług Sprzętowych
„Ostrówek”, Piotr Domański USŁUGI
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANE, KLINIKA PSYCHIATRYCZNA
I TERAPII UZALEŻNIEŃ WOLMED
JOANNA
WYSOGLĄD-WOLNIAK,
Witold Banasiak Fabryka Mebli „Banasiak”, Marek Siewiera Auto Szkoła BIB,
Marek Kucharski, Krzysztof Kukieła
AGENCI UBEZPIECZENIOWI „TUW”,
Wanda Muras ZIELONY SKLEP, Antoni Kucharski Auto Naprawa Serwis
opon, „Interoil” Sp.j. Kameccy-Galuba,
Mateusz Muszyński MET – MAT, Arkadiusz Gral ARBUD, Marzena i Janusz
Frydrychowscy Gospodarstwo Rolne,
Agata Smolarek Ubezpieczenia, Rafał
Włodarczyk eRWu-PROJEKT, Rolniczo Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie, Krystyna Malinowska „ZŁOMOTEKS”, Aleksander
Kukieła GEODECI, ENERGIA PLUS
GAZ FOTOWOLTAIKA, Piotr Juśkiewicz BIURO GEODEZYJNE „GEOBIS”,
Krzysztof Pluskota „KRIS”, Ewa Murlikiewicz P.P.H.U. „ZEW” s.c., Paweł Belica USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANO
– REMONTOWE, Czesław Kucharski
P.P.H.U. „ELEKTRO – BUD”, Tomasz
Kochelski Firma Usługowo-Handlowa
„TOMIX”, Adam Bogucki APB, Krystyna Soboń Sklep Spożywczy „U Krysi”,
Marzena Małecka FRYZJERSTWO
DAMSKO-MĘSKIE, Tomasz Kucharski
TM-BUD, Ewelina Jagielska-Pęciak
Sklep spożywczy, Grzegorz Niewczas
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Ryszard Kotyla Imprezy turystyczne, Katarzyna Wysocka Firma Handlowo Usługowa, Monika Soboń P-UH
„IM-BUD”, Bogumiła Król –Mobilna
kosmetyczka, Małgorzata Kuniewska
Sklep przemysłowy-kwiaciarnia, Zu-
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zanna Idzińska Kwiaciarnia „Stokrotka”
oraz TADEUSZ SOBOŃ i GRAŻYNA
SOBOŃ”MERC-BUS” S.C.
Sporą atrakcją niedzielnego święta
były suto zastawione stoły, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Załuża, KGW z Polowej, KGW
z Tataru, Chabielskie Stowarzyszenie
„Pozytywnie Zakręcone”, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób
Pełnoletnich Gminy Szczerców oraz
panie ze stołówki Szkoły Podstawowej
im. ks. J. Baranowicza. Przysmaki serwowane przy każdym stoisku znikały
w okamgnieniu, a uczestnicy dożynek
głośno je komplementowali. Warto też
wspomnieć o stoisku szczercowskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości”,
Rolniczo-Pracowniczej
Spółdzielni
Mleczarskiej czy bogatym w miody
stanowisku pasieki pana Piotra Otolińskiego. Dodatkowo, w sobotę, mieliśmy okazję zapoznać się z tajnikami
pracy policji – swój punkt uruchomiła
bowiem Komenda Powiatowa Policji
z Bełchatowa, a każdy chętny mógł
tam oznakować swój rower.
W części artystycznej uczestnicy
Dożynek wysłuchać mogli orkiestry
dętej OSP Szczerców i OSP Magdalenów, wystąpił też kabaret EWG,
a nad całością czuwała znana już
szczercowianom artystka kabaretowa Anna Pituła-Biela. Zwieńczeniem
niezwykle emocjonującego dnia był
wieczorny koncert gwiazdy imprezy, Andrzeja Piasecznego. Kielczanin
przyjechał do nas w znakomitym humorze, który szybko udzielił się publiczności zgromadzonej przed sceną.
Blisko półtoragodzinny występ zakończyły bisy, a kiedy artysta zniknął
w garderobie, rozpoczął się ostatni akcent Święta Plonów – dyskoteka pod
gwiazdami.
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Sołectwo Borowa

Sołectwo Brzezie
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Sołectwo Chabielice

Sołectwo Dubie

Sołectwo Grudna

Sołectwo Janówka

Sołectwo Leśniaki

Sołectwo Lubiec

Sołectwo Magdalenów

Sołectwo Niwy

Sołectwo Osiny

Sołectwo Podklucze - Załuże

Sołectwo Podżar

Sołectwo Polowa

11

12

Sołectwo Rudzisko

Sołectwo Stanisławów Drugi

Sołectwo Stanisławów Pierwszy

Sołectwo Szczercowska Wieś

Sołectwo Szczerców

Sołectwo Tatar

cd. na str. 18

Dożynki Powiatu Bełchatowskiego odbyły się w tym roku w Zelowie – uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Po nabożeństwie dożynkowy korowód przeszedł w kierunku placu targowego,
gdzie odbyła się część oficjalna, a po niej wielki, rodzinny festyn.

Szczercowskie akcenty na dożynkach Powiatu

Gminę Szczerców w tym wydarzeniu
reprezentowały władze samorządowe – Wójt Krzysztof Kamieniak oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik. Wśród dożynkowych
wieńców, prezentowanych przez poszczególne Gminy, pięknie wyróżniał
się ten, który wygrał konkurs podczas
dożynek w Szczercowie – dożynkowy
wieniec sołectwa Podklucze. Ponadto
zaznaczyliśmy swoją obecność dzięki
stoiskom przygotowanym przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Dubia i Koło
Gospodyń Wiejskich z Tataru.
Wśród wyróżnionych przez władze Powiatu rolników znaleźli się też
mieszkańcy Gminy Szczerców – specjalne podziękowania za rolniczy trud
trafiły do państwa Marzeny i Janusza
Frydrychowskich.
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Przed nami wybory do Sejmu oraz do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej – 13 października 2019 roku
13 października wybierzemy parlamentarzystów kolejnych kadencji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Szczerców podzielona jest na 7
obwodów do głosowania.
Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych przedstawimy poniżej:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Sołectwo Zbyszek (Zbyszek, Firlej), Sołectwo Kuźnica Lubiecka (Kuźnica
Lubiecka), Sołectwo Lubiec (Lubiec), Sołectwo Magdalenów (Magdalenów),
Sołectwo Rudzisko (Rudzisko, Marcelów)

Świetlica Wiejska w Lubcu, Lubiec 61b, 97-420
Szczerców

2

Sołectwo Szczercowska Wieś (Szczercowska Wieś, Kolonia Szczercowska), Sołectwo Grudna (Grudna, Zagadki), Sołectwo Dubie (Dubie), Sołectwo Polowa
(Polowa, Kościuszki przy szosie, Dzbanki)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie,
ul. J. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców

3

Sołectwo Szczerców (część): ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul.
Skryta, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława
Reymonta, ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul. Wąska, ul.
Gabriela Narutowicza, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od
nr 58
do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25 do nr 131), ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje:
od nr 1 do nr 3),
ul. Praga (posesje: nr parzyste: od nr 50 do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do
nr 131), ul. Leśna,
ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Malinowa, ul. Mickiewicza (posesje: od nr 1
do nr 47 i nr 49),
ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Łaska (posesje: od nr 4 do nr 31)

Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców

4

Sołectwo Szczerców (część): ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 12
do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul. Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Praga (posesje: nr parzyste
od nr 2 do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 31), ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul.
Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 4 do nr 10 i nr nieparzyste: od nr Urząd Gminy w Szczercowie,
1 do nr 25)ul. Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr
parzyste: od nr 2 do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1 do nr 23), ul. Piotrkowska, ul.
Cmentarna, ul. Mickiewicza (posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul.
Kwiatowa, ul. Cicha, ul. Łąkowa

5

Sołectwo Podklucze (Załuże, Podklucze), Sołectwo Niwy (Niwy, Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia), Sołectwo Podżar (Podżar, Szubienice, Żabczanka),
Sołectwo Borowa (Borowa, Krzyżówki, Kościuszki pod lasem), Sołectwo Brzezie (Brzezie, Kozłówki, Bednarze)

Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
ul. Rzeczna 7, 97-420 Szczerców

6

Sołectwo Stanisławów Pierwszy (Stanisławów Pierwszy), Sołectwo Stanisławów Drugi (Stanisławów Drugi), Sołectwo Leśniaki Chabielskie (Leśniaki Chabielskie), Sołectwo Chabielice (Chabielice, Chabielice-Kolonia), Sołectwo Kieruzele (Kieruzele)

Szkoła Podstawowa w Chabielicach,
Chabielice-Kolonia 5, 97-420 Szczerców

7

Sołectwo Osiny (Osiny, Osiny-Kolonia), Sołectwo Janówka (Janówka), Sołectwo Tatar (Tatar, Puszcza)

Szkoła Podstawowa w Osinach, Osiny 13, 97420 Szczerców

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wyborca czasowo przebywający na terenie danej Gminy może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 8
października 2019 r. złoży w Urzędzie Gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkiwania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w Urzędzie Gminy, w
której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.
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Niedyszyna 40 97-400 Bełchatów
adres do koresp. ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów
NIP 769-050-21-99 REGON 000866886
TEL. 44/ 633-41-34

Nazwa linii: Bełchatów - Rusiec przez: Szczerców-Rząśnia
Numer linii: 923029 U
213
245

Kurs

214

218

Oznaczenie kursu

Dn

Dn

08:56

11:16

Dn

Dn

07:00

12:55

1

BEŁCHATÓW SZPITAL-krańcówka (MB-016-2) /Gm/

07:02

12:57

2

BEŁCHATÓW CZAPLINIECKA 92 (484/42) /Woj/

|

|

|

|

3

BEŁCHATÓW CZAPLINIEC. 85 A (484/41) /Woj/

08:54

11:14

08:52

11:12

Nr Przystanek

07:04

12:59

4

BEŁCHATÓW AL.WŁÓKNIARZY/Rakówka /Woj.(476)/

07:06

13:01

5

BEŁCHATÓW PIŁSUDSK./Urząd Skarb. I (MB-018-1) /Gm/

|

|

|

|

6

BEŁCHATÓW PIŁSUDSK./Urząd Skarb. II (MB-018-2) /Gm/

08:50

11:10

|

|

7

BEŁCHATÓW KWIATOWA I (1912 E - 02) /Pow/

08:49

11:09

07:07

13:02

8

BEŁCHATÓW KWIATOWA II (1912 E - 23) /Pow/

|

|

07:08

13:03

9

BEŁCHATÓW 1 MAJA I (1934 E - 03) /Pow/

|

|

|

|

08:48

11:08

07:09

13:04

|

|

10 BEŁCHATÓW 1 MAJA I I (1934 E - 02) /Pow/

|

|

12 BEŁCHATÓW Pileckiego / Boczna (MB-001-1) /Gm/

11 BEŁCHATÓW Pileckiego / most (MB-001-2) /Gm/

08:47

11:07
11:06

|

|

13 BEŁCHATÓW LIPOWA / rondo I (MB-017-1)

08:46

07:10

13:05

14 BEŁCHATÓW LIPOWA / rondo II (MB-017-2)

|

|

07:11

13:06

15 BEŁCHATÓW LIPOWA/ SKRZYŻ. WYSZYŃSKIEGO (476) /Woj/

08:44

11:04

07:13

13:08

16 BEŁCHATÓW LIPOWA/ skrzyż Ludwików (476) /Woj/

08:42

11:02

07:15

13:10

17 NOWY ŚWIAT (476) /Woj/

08:40

11:00

07:21

13:16

18 WIERZCHOWIEC 74 (Kr)

08:35

10:55

07:22

13:17

19 KLUKI II / III Osiedle "Leśne" 74 (Kr)

08:34

10:54

07:24

13:19

20 KLUKI I - łącznica 74 (Kr)

08:33

10:52

07:28

13:23

21 TEOFILÓW 74 (Kr)

08:29

10:48

07:30

13:25

22 OSINA 74 (Kr)

08:27

10:46

07:34

13:29

23 PODKLUCZE /Gm/

08:23

10:43

07:37

13:32

24 SZCZERCÓW PL.Św.Floriana /Gm/

08:20

10:40

07:37

13:32

25 SZCZERCÓW PL.Św.Floriana /Gm/

08:20

10:40

07:39

13:34

26 SZCZERCÓW (480/45/46) /Woj/

08:18

10:38

07:41

13:36

27 BRZEZIE (483/27/42) /Woj/

08:16

10:36

07:43

13:38

28 STANISŁAWÓW I (483/29/44) /Woj/

08:14

10:34

07:44

13:39

29 STANISŁAWÓW II (483/31/46) /Woj/

08:13

10:32

|

|

07:47

13:42

30 CHABIELICE II (483/33/48) /Woj/

08:11

10:28

31 CHABIELICE - park /Gm/

08:09

10:26

07:52

13:47

32 BROSZĘCIN (REMIZA OSP) /Gm/

08:05

10:24

08:01

13:56

33 BĘDKÓW (3500 E) /Pow/

07:56

10:15

08:03

13:58

34 ŻARY (3500 E) /Pow/

07:54

10:13

08:06

14:01

35 RZĄŚNIA (3500 E) /Pow/

07:51

10:10

08:12

14:07

36 BIAŁA ZLEWNIA MLEKA (3500 E) /Pow/

07:45

10:04

08:14

14:09

37 BIAŁA PKP (3500 E) /Pow/

07:43

10:02

08:15

14:10

38 WRĘCZYCA k.Pajęczna (3500 E) /Pow/

07:42

10:01

08:19

14:14

39 PAJĘCZNO PLAC TARGOWY (109453E) /Pow/

07:38

09:57

08:21

14:16

40 PAJĘCZNO UL. WIELUŃSKA (42) /Kr/

07:34

09:53

08:25

14:20

41 PAJĘCZNO 1 MAJA (3500 E) /Pow/

07:31

09:50

08:28

14:23

42 WRĘCZYCA k.Pajęczna (3500 E) /Pow/

07:28

09:47

08:29

14:24

43 BIAŁA PKP (3500 E) /Pow/

07:27

09:46

08:31

14:26

44 BIAŁA ZLEWNIA MLEKA (3500 E) /Pow/

07:25

09:44

08:33

14:28

45 BIAŁA, DZIAŁY (3500 E) /Pow/

07:23

09:42

08:40

14:35

46 CHORZEW SZKOŁA (3501 E) /Pow/

07:16

09:35

08:41

14:36

47 CHORZEW KOLONIA (3501 E) /Pow/

07:15

09:34

08:43

14:38

48 WYRĘBA (3501 E) /Pow/

07:13

09:32

08:46

14:41

49 KIEŁCZYGŁÓW (2311 E) /Pow/

07:11

09:30

14:43

50 DRYGANEK DUŻY (1929E /Pow.)

07:09

14:45

51 DRYGANEK MAŁY (1925 E) /Pow/

07:07

14:47

52 GLINA DUŻA (1929E /Pow.)

07:05

14:49

53 OBRÓW (1929 E) /Pow/

07:03

54 JASTRZĘBICE (1929 E/02 /Pow.)

07:00

|
14:54

55 RUSIEC KOLONIA (1929 E/01 /Pow.)

14:56

56 RUSIEC CENTRUM 74 (Kr.)

06:55

57 Liczba przystanków komunikacyjnych w kursie
58 Czas przejazdu

49

43

02:01

01:46

42

48

01:46

02:11

|

59 Dane osoby zarządzającej transportem - Dyrektor ds. Przewozów - Mieczysław Wroński
Oznaczenia:
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 grudnia
Liczba pojazdów niezbędna do obsługi dziennej kursów: 2
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Rodzaje kursów: kursy zwykłe

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy
Szczerców, korzystających z autobusów PKS.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. poinformowało,
że uruchomione zostały dodatkowe kursy –
będzie łatwiej dojechać do stolicy powiatu,
ale nie tylko tam. Szczegóły w rozkładzie
jazdy.

Tężnia w Szczercowie już działa! Tak jak zapowiadaliśmy – nie było opóźnień w realizacji i instalacja została uruchomiona
w połowie sierpnia.

W trosce o nasze zdrowie – tężnia w Szczercowie
Przypomnijmy, szczercowska tężnia
solankowa jest konstrukcji drewnianej,
posadowiono ją na płycie żelbetowej.
Projekt przewidywał też wykonanie
opaski wokół płyty żelbetowej tężni,
utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wokół tężni, zakup i instalację
15 ławek oraz dwóch koszy na odpadki.
Tężnia solankowa wypełniona jest
Solanką z Zabłocia. Oryginalna Solanka z Zabłocia to woda o największej na
świecie zawartości jodu, dochodzącej
do 140 mg/litr. Wydobywana jest od
ponad 120 lat z odwiertów „KORONA”
i „TADEUSZ” w miejscowości uzdrowiskowej Zabłocie. Solankę dobywa się
z głęboko położonych złóż wód leczniczych jodowo-bromowych. Jest to
naturalny surowiec o potwierdzonych
właściwościach leczniczych przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody.
Budowa obiektu, który doskonale
wpisuje się w rekreacyjny charakter
tej części Szczercowa, stanowiąc znakomite zwieńczenie deptaka nad Widawką, kosztowała około 329 tysięcy
złotych.
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Czas na pracę, czas na zabawę - ciąg dalszy

18
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Nic nam nie straszne! O tym członkowie orkiestry dętej OSP Szczerców przekonali się już po raz kolejny podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Złotowie – skąd przywieźli złoto! Ponad 2 lata temu podczas debiutu na złotowskiej scenie zajęli drugie miejsce. Jednak dążąc do perfekcji pojawili się tam ponownie i to w najważniejszy dzień w 2019
roku – Dzień Matki, by zagrać i ..wygrać!

Orkiestra Szczerców i muzyczne złoto w Złotowie!!
Uroczysta parada Orkiestr ruszyła
w samo południe – rozpoczynając tym
samym III. Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych „Złota Tuba” w Złotowie.
Podczas przemarszu z Placu Paderewskiego na Półwysep Rybacki, na którym odbyła się główna część imprezy
– szczercowskiej orkiestrze towarzyszyła grupa Mażoretek VIVA ze Strzelec Wielkich. Warto zaznaczyć, że Orkiestra była oceniana również podczas
tej części wydarzenia.
Po przybyciu na miejsce nie mogło
zabraknąć hymnu państwowego, który
wykonały wspólnie wszystkie biorące
udział w Przeglądzie Orkiestry, zaraz
po nim zabrzmiał uroczysty marsz oraz
„Sto lat” dla wszystkich mam – co zakończyło oficjalne otwarcie Przeglądu.
Nadszedł czas na występy konkursowe Orkiestr. Orkiestra ze Szczercowa
zaprezentowała przed jury oraz licznie zgromadzoną publicznością utwór
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego
- „Rzuć to wszystko co złe”, podczas
którego towarzyszył jej Jakub Opaliński – wokalnie uświetniając występ.
Jako kolejny zabrzmiał utwór „Brooklyn”, z repertuaru grupy Youngblood, a także potpourri Adele – „Adele
in concert”. W tych utworach, partie
solowe zaprezentowali: Adam Pęciak,
Marta Skorupa, Klaudia Domańska,
Michał Jaworek, Zuzanna Kowalczyk,
Weronika Domańska, Grzegorz Kucharski.
Cennym doświadczeniem dla orkiestrantów była możliwość wystąpienia obok muzyków wspaniałych orkiestr m.in. z Budzynia, Lipki, Krajenki,
Wielenia i Koźminka. Ogromną przyjemność sprawiło im również wysłuchanie organizatorów imprezy - orkiestry ze Złotowa, która zaprezentowała
złotowskiej publiczności pozakonkursową chrestomatię.
Przeglądy ogólnopolskie to zawsze
ogromne przeżycie dla muzyków. Jed-
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nak dobrym muzykom nie przeszkodzi
w drodze po złoto ani konieczność
zawrócenia po garderobę (2017r.), ani
opóźnienie wyjazdu w związku z przedłużeniem się godzin pracy jednego
z orkiestrantów (2019r.). Zostaje nam
jedynie pojawić się w Złotowie podczas kolejnej edycji, by bronić tytułu.
Czekamy na 2021r.!
Szczególne podziękowania szczercowska orkiestra kieruje w stronę
Gminy Szczerców oraz Zarządu OSP

Szczerców za wsparcie finansowe. Podziękowania należą się również Mażoretkom VIVA za wspólny występ
i niezapomniane emocje.
Jednak najgoręcej nasi muzycy
dziękują wiernej publice i wszystkim tym, którzy wspierali (i cały czas
wspierają) orkiestrę mentalnie.
- Pamiętajcie, że nic się nie zmieniło!
Dzięki Wam jesteśmy i to dla Was gramy!
– mówią zgodnie wszyscy orkiestranci.
przyg. Karolina Kałużna

5 września, przy obelisku w Magdalenowie, upamiętniono 80-tą rocznicę „Bitwy Szczercowskiej”. Przypomnijmy, w 1939
roku żołnierze 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji ze składu Armii „Łódź” walczyli w obronie pododcinka „Szczerców”.

Polegli tu z honorem – echa „Bitwy Szczercowskiej”
Na dwa dni przed wybuchem wojny,
83 Pułk Piechoty otrzymał zadanie
przemaszerowania w ramach oddziału
wydzielonego na przedpole głównej
linii obrony w rejon Działoszyna, gdzie
w pobliżu granicy niemieckiej pod Parzymiechami 1 września przystąpił do
działań wojennych. Jak wyczytać możemy w pracach badaczy tamtych wydarzeń, w dniach 4-5 września Pułk bił
się nad Widawką w skutecznej obronie północnego odcinka pozycji obrony stałej „Szczerców”.
Dalej, w walkach odwrotowych,
żołnierze ci wzięli udział w drugiej
największej bitwie stoczonej przez 30
Dywizję Piechoty w boju pod Przyłękiem – o wyrwanie się z niemieckiego
okrążenia, gdzie pod Jeżowem zginął
dowódca pułku – płk Nadachowski.
Po bitwie nieliczne ocalałe oddziały
83 Pułku dotarły do twierdzy Modlin,
gdzie weszły w skład jej załogi na odcinku „Kazuń”.
Bohaterskich żołnierzy upamiętnia
obelisk w Magdalenowie, przy którym
odbyły się uroczystości rocznicowe.
Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze ze Szczepu 18 DH „Kuźnia”
im. Jerzego Kukuczki w Szczercowie
oraz żołnierze 9 Łódzkiej Brygady
Obrony Terytorialnej, zaś poczet flagowy wystawiła jednostka OSP z Magdalenowa.
Samorząd Gminy Szczerców reprezentował Wójt Krzysztof Kamieniak
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik, obecna była też duża
delegacja naszych radnych i sołtysów.
Wśród gości znaleźli się również m.in.
poseł Grzegorz Lorek, Wójt Gminy
Kluki Renata Kaczmarkiewicz, radny
Rady Powiatu Adam Baryła, przedstawiciele służb mundurowych – straży
pożarnej, policji i nadleśnictwa, bełchatowskich instytucji kulturalnych,
a także liczna grupa byłych i czynnych
żołnierzy Wojska Polskiego. Obecne
były silne reprezentacje naszych szkół,
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jednostek OSP oraz duża grupa mieszkańców gmin Szczerców i Kluki.
Wrześniowa uroczystość była też
okazją do świętowania jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych. Organizatorzy postanowili podziękować i uhonorować
okolicznościowymi medalami osoby,
które szczególnie dbają o pamięć historyczną i kultywują tradycje patriotyczne w Gminie Szczerców.
Decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych z 1 września 2019
r. KOMANDORIĘ KRZYŻA Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej
zakończeniu otrzymał Krzysztof Kamieniak, Wójt Gminy Szczerców.
KRZYŻE ZA ZASŁUGI Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po
jej zakończeniu otrzymali Stanisław
Wiedeński, Jan Janus, Włodzimierz
Jędraszek, Aleksander Gabrysiak oraz
Wiesław Jarosz.
W uznaniu za szczególne zasługi
dla inwalidów wojennych wyróżniono
też medalem pamiątkowym ZWYCIĘSKA NIKE Mirosława Roguta i Władysława Bieleckiego.
I w końcu za zasługi w utrwalaniu
pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski dyplomem
PRO MEMORIA wyróżnieni zostali
mjr Kazimierz Wołkanin, Mirosław Rogut, Włodzimierz Jędraszek, Stanisław
Wiedeński, Marek Dudkiewicz, Ryszard Kotyla, Lucjan Peczka, Przemysław Peczka, Damian Krata, Nadleśniczy Jarosław Zając, Bogumił Uciński,
Maciej Rabski, Barbara Kotyla, Andrzej Jędraszek, Renata Olczak, Szkoła
Podstawowa im. ks. J. Baranowicza
w Szczercowie, Szkoła Podstawowa
w Osinach, Szkoła Podstawowa
w Lubcu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie. Wszystkim wyróżnionym medale wręczał Dowódca Garnizonu Łódź Komendant 31
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Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, płk Zdzisław Frątczak.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na program artystyczny, który przygotowała orkiestra dęta OSP Magdalenów pod batutą Damiana Kraty.
Uczestnicy uroczystości mogli też
wysłuchać słowno-muzycznego montażu uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Ostatnim akcentem tegorocznej uroczystości w Mag-

dalenowie była wojskowa grochówka
oraz spacer fragmentem odtworzonej
historycznej linii obrony z września
1939r.
Wrześniowe uroczystości zorganizowali Związek Inwalidów Wojennych
RP Zarząd Okręgowy w Łodzi, Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Łodzi, Wójt Gminy
Szczerców Krzysztof Kamieniak oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie.

Mieszkańcy Gminy Szczerców uczcili pamięć Polaków pomordowanych przez niemieckiego najeźdźcę w czasie II Wojny
Światowej. 15 sierpnia wiązanki kwiatów złożono też przed pomnikiem szczercowian, którzy wzięli udział w wojnie 1920
roku i w walkach z hitlerowcami w 1939.

Pamięć o bolesnej przeszłości
Mieszkańcy, przedstawiciele władz
i stowarzyszeń gminnych odwiedzili miejsca pamięci w Szczercowie,
Chabielicach, Lubcu i Magdalenowie.
W ten sposób społeczność naszej Gminy obchodziła Święto Wojska Polskiego.
Kwiaty złożyły delegacje władz
samorządowych, z Wójtem Krzysztofem Kamieniakiem i Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Szczepanik,
proboszczowie parafii w Szczercowie
i Chabielicach, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób
Pełnoletnich, Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia
Życzliwości”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 29, Szkoły Podstawowej im. księdza J. Baranowicza, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szczepu
18 DH „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki
oraz jednostek OSP w Szczercowie,
Borowej, Magdalenowie, Chabielicach
i Osinach.
Podczas sierpniowych obchodów
patriotycznych Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak, odznaczony został Krzyżem 100 lat Związku
Inwalidów Wojennych RP. Odznaczenie to przyznano Krzysztofowi Kamieniakowi w uznaniu długoletniej pracy
społecznej i zasług na rzecz Związku.
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Uwaga rolnicy – uruchomiony został nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Do 22 listopada rolnicy, którzy chcą
zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Przygotuj gospodarstwo na wypadek suszy

Przypomnijmy, w ubiegłym roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom
rekompensaty za szkody w uprawach
spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma
służyć zapobieganiu tym stratom.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać się
rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać
objęte trzy kategorie inwestycji:
•
•
•
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ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
powiększające obszar nawadniania;
jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające
już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:
• w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do
oszczędności wody na poziomie
co najmniej 10 proc.;
• w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak
znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
• w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód
powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na
ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu
określony jako mniej niż dobry
– wykazać faktyczną (efektywną)
oszczędność wody.
Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane
urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego benefi-

cjenta i jedno gospodarstwo wynosi
maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60
proc. w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji
musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na
etapy – złożenie wniosku o płatność
końcową powinno nastąpić przed
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz
nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy będą mogli sfinansować
z tego programu m.in. budowę studni
i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń
do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania
wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za
pośrednictwem biur powiatowych lub
drogą pocztową.

Ważna informacja dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej, pozyskiwanej z łódzkiego Banku Żywności
im. Marka Edelmana. Stowarzyszenie „Na Skrzydłach Marzeń”, które dystrybuuje artykuły żywnościowe na terenie Gminy
Szczerców, otrzymało informację o przesunięciu terminu rozpoczęcia wydawania zaplanowanej transzy pomocy.

Pomoc później niż zakładano

Początkowo rozpoczęcie akcji planowane było na październik 2019 roku,
niestety – z przyczyn niezależnych od
Stowarzyszenia „Na Skrzydłach Marzeń” – termin wydawania żywności
opóźni się o minimum kilka miesięcy.
Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności, jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników
postępowania, wskazując formalne
błędy w procedurze. Krajowa Izba
Odwoławcza przychyliła się do tego
wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR,
mogły wpłynąć na jego wyniki.
Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu
i przeprowadzenia przetargu od nowa.
Spodziewany termin dostaw żywności do magazynów Banku Żywności,
po ponownym przeprowadzeniu przetargów, to koniec roku lub początek
2020r.
Wszelkie informacje dotyczące
nowego terminu wydawania żywności będą niezwłocznie przekazywanie
mieszkańcom Gminy Szczerców.
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Informator Szczercowski nie
może ukazać się bez jednej
z najbardziej wyczekiwanych rubryk – naszej Galerii Malucha.
Prezentujemy zatem kolejną
roześmianą gromadę, w której z dziennikarskiego obowiązku
- odnotować musimy liczebną
przewagę płci pięknej :)

Anastazja Zduńska, ur. 22 07 2019;
waga 3500 – wzrost 54 cm

Daria Kowalska, ur. 30 08 2019;
waga 3780 – wzrost 57 cm

Maja Pietrzyk, ur. 27 04 2019;
waga 3720 – wzrost 60 cm
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Lena Rzepkowska, ur. 17 08 2019;
waga 3400 – wzrost 56 cm

Jagoda Fijałkowska, ur. 25 07 2019;
waga 3240 – wzrost 53 cm

Natasza Czyżewska, ur. 03 08 2019;
waga 3300 – wzrost 53 cm

Róża Maria Skalik, ur. 07 07 2019;
waga 3050 – wzrost 50 cm

Nela Rychlińska, ur. 05 01 2019;
waga 3340 – wzrost 55 cm

Szymon Podracki, ur. 08 07 2019;
waga 3420 – wzrost 57 cm

Zofia Bęben , ur. 09 08 2019;
waga 3240 – wzrost 56 cm

Wojciech Rojszczak, ur. 02 06 2019;
waga 3150 – wzrost 54 cm

Zofia Wańdoch, ur. 09 08 2019;
waga 3780 – wzrost 57 cm

Zuzanna Zdanowicz, ur. 25 07 2019;
waga 3600 – wzrost 56 cm
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Dofinansowanie dla Gminy Szczerców na realizację projektu grantowego
pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy
Szczerców”
Wójt Gminy Szczerców informuje, iż Gmina otrzymała grant w kwocie
147.840,00 złotych na realizację Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Szczerców” w projekcie „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie
nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia
12 sierpnia 2019r.
Mikroprojekt pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Szczerców” zostanie zrealizowany w terminie od 3 września
2019r. do 31 lipca 2020r.
Celem projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Szczerców poprzez przeszkolenie 264 osób.
Osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu oraz
osoby które mają nie więcej niż 75 lat będą mogły uczestniczyć bezpłatnie
w jednym z 6 szkoleń tematycznych:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową
6. Rolnik w sieci
W ramach projektu przeszkolonych zostanie 264 osób oraz zakupiony
zostanie sprzęt komputerowy.
Informacje dotyczące terminów i zapisów na szkolenia umieszczone
zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.szczercow.pl

