Gmina Szczerców
zdała obywatelski egzamin!
Ponad 72% mieszkańców zagłosowało w wyborach.

Nowy wodociąg w Stanisławowie Pierwszym

Trwa budowa publicznej toalety

Zmiana zasad odbioru śmieci

3407 głosów mieszkańców Gminy Szczerców zdobył w drugiej turze wyborów prezydenckich ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Na Rafała Trzaskowskiego oddano u nas 1292 głosy. Wyborcza frekwencja osiągnęła niebotyczny
poziom 72,09% i była trzecią pod tym względem w Powiecie bełchatowskim.

Andrzej Duda wygrywa w Gminie Szczerców
Mieszkańcy naszej Gminy głosowali
w siedmiu lokalach wyborczych.
Prezydent Andrzej Duda zdołał
przekonać do siebie 72,50% głosujących na terenie Gminy Szczerców. Jego kontrkandydata poparło
27,50% głosujących.
W Lubcu ta proporcja wyglądała
następująco – Andrzej Duda 81,44%
a Rafał Trzaskowski 18,56%, w ZSP
przy ulicy Piłsudskiego odpowiednio:
74,36% do 25,64%, w komisji nr 3 (SP
przy ulicy Łaskiej) prezydent Duda
zdobył 66,39% a R. Trzaskowski
33,61%. Po podliczeniu głosów w komisji nr 4 (UG Szczerców) Rafał Trza-

skowski mógł się cieszyć z 38,55%
a Andrzej Duda z 61,45% oddanych
głosów, w SP przy ulicy Rzecznej ta
różnica była większa: Duda 76,40%,
Trzaskowski: 23,60%. W Chabielicach zdecydowanie wygrał urzędujący prezydent: 80,25% do 19,75%,
podobnie jak i w Osinach: 78,65% do
21,35%.
INFORMATOR SZCZERCOWSKI
Miesięcznik Gminy Szczerców, nakład 2900 egzemplarzy
Adres Redakcji: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Redakcja: Beata Goszcz, Justyna Felisiak, Jarosław Piotrowski
Druk: db PRINT POLSKA Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów i zmian w nadesłanych
tekstach. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

2

Drodzy Mieszkańcy Gminy Szczerców,
ogłoszona w marcu pandemia COVID-19 postawiła każdego z nas w wyjątkowej sytuacji, zmusiła do jeszcze większej troski
o najbliższych, a nierzadko o swój byt materialny oraz spokojną i bezpieczną przyszłość.

Z

niepokojem śledziliśmy doniesienia służb sanitarnych, obrazujące rozwój pandemii na terenie powiatu, województwa
czy kraju. Cieszę się jednak, że poradziliśmy sobie z przeciwnościami losu zarówno jako samorząd, Urząd i podlegające mu
instytucje, ale też jako społeczność. Wspólnota, którą tworzymy w Gminie Szczerców, jest trwałą wartością i – co bardzo
mocno chciałbym podkreślić – możemy się na niej oprzeć nawet w tak trudnym czasie. Dziękuję wszystkim za rozwagę,
za stosowanie się do wskazówek, przestrzeganie zasad i ograniczeń sanitarnych.

W tym roku nie spotkamy się zatem na Dożynkach, na Dniach Gminy Szczerców, nie zorganizujemy pikników ani sołeckich

festynów. Obostrzenia sanitarne, wciąż obecny wirus i przede wszystkim zdrowy rozsądek nakazują prezydentom, burmistrzom i wójtom powstrzymanie się od organizowania imprez, które gromadziłyby dużą publiczność. Doświadczenie uczy, że
frekwencja na naszych festynach była zawsze ogromna i przez to stanowiła nasz powód do dumy. Dlatego jako wójt, biorąc
to pod uwagę i kładąc na szali zdrowie mieszkańców oraz rozrywkę, zawsze wybiorę to pierwsze. Na wspólne świętowanie, z
większym przytupem i nieskrępowaną radością przyjdzie jeszcze czas – głęboko wierzę, że
już w przyszłym roku!

Kilkanaście dni temu zakończył się rok szkolny – również i on był wyjątkowy
i naznaczony koronawirusową skazą. Dzieci i nauczyciele niemal „z marszu”
przestawić się musieli na zupełnie nowy tryb pracy. Tym bardziej chciałbym
podziękować młodzieży, gronu pedagogicznemu, Dyrektorom placówek oraz
rodzicom za zapanowanie nad tą sytuacją. Dzięki Waszemu wysiłkowi udało
się nie doprowadzić do chaosu, proces edukacyjny zakończył się zgodnie z planem, odbyły się zamierzone egzaminy, zarówno maturalne, jak i ósmoklasistów.
Cieszę się zwłaszcza Waszymi wynikami; po ilości zgłoszonych wniosków stypendialnych widzę, że średnie ocen – mimo kłopotów, o których mówiłem – poszybowały w górę. Serdecznie Wam gratuluję, a całej szkolnej społeczności
dziękuję i życzę udanej wakacyjnej przerwy.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Szczerców serdecznie dziękuję za
wzięcie udziału w wyborach prezydenckich. Zarówno w pierwszej, jak
i w drugiej turze, swój obywatelski obowiązek spełniła zdecydowana
większość uprawnionych do głosowania. To niemal pięć tysięcy osób,
które poczuły obywatelską potrzebę wyrażenia swojej woli. W powiecie bełchatowskim nieznacznie „przegoniły” nas pod tym względem
jedynie Gminy Bełchatów i Rusiec. To trzecie miejsce Gminy Szczerców, dla mnie – jako wójta – jest powodem do dumy.

G

łęboko wierzę, że Wasze zaangażowanie w wybory prezydenckie
znajdzie swoje odbicie również w aktywności na co dzień. Są przecież w
Gminie Szczerców wspaniałe stowarzyszenia, które żyją dzięki energii jej członków. Samorząd lokalny z definicji jest blisko mieszkańca,
a misja wójta, radnych czy sołtysów opiera się na współdziałaniu
i dialogu z mieszkańcem – do czego zachęcam nas wszystkich.
Życzę Państwu bezpiecznego wypoczynku i… przyjemnej lektury
Informatora Szczercowskiego.

Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców
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W wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu stawka za wywóz śmieci w Gminie Szczerców to 19,24 zł od osoby.
Mieszkańcy zapłacą jednak 9,00 zł od osoby za śmieci segregowane wraz z bioodpadami oraz 8,00 zł od osoby za
śmieci segregowane bez bioodpadów (zagospodarowanie w tej sytuacji bioodpadów pozostaje w kompostowniku
mieszkańca). Pozostałą kwotę dopłaci samorząd Gminy. Na uwagę zasługuje fakt, że w poprzednim przetargu obowiązywała cena wywozu przez firmę śmieciową w wysokości 7,00 zł, a samorząd Gminy dokładał 3,50 zł do mieszkańca.

Stawki opłat za wywóz śmieci od lipca 2020
Zmienia się wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obowiązująca od lipca ubiegłego roku tzw. ustawa śmieciowa
wymusiła na wszystkich samorządach konieczność dostosowania stawek do nowych wymogów. Będzie
drożej, bo zwiększa się ilość pojemników, częściej też śmieci będą od
nas odbierane. Musimy sięgnąć głębiej do kieszeni, ale za wywóz śmieci
zapłacimy jednak trochę mniej, niż
w sąsiednich gminach.
W Gminie Szczerców stawka
za wywóz śmieci nie zmieniała się
od marca 2019 roku. Zgodnie z nią
mieszkańcy zobowiązani byli do
wnoszenia opłat w wysokości 3,50
zł za osobę przy selektywnej zbiórce
odpadów i 18 złotych, jeśli z terenu
posesji odbierano odpady zmieszane.
- To były stawki bardzo korzystne
dla mieszkańców, można powiedzieć
że preferencyjne – wspomina Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Za wywóz
śmieci w Gminie Szczerców płaciło się
najmniej w Polsce, mniej niż w najbogatszej Gminie Kleszczów.
Niestety, we wrześniu 2019 roku
weszła w życie uchwalona jeszcze
w lipcu ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Zgodnie
z jej zapisami, osoby które nie segregują śmieci, muszą teraz zapłacić od
dwóch do czterech razy więcej niż
prowadzący selektywną gospodarkę
odpadami. Przez kraj przetoczyła się
lawina podwyżek, a kolejne samorządy wprowadzały nowe stawki na
niespotykanym dotychczas poziomie.
W stolicy naszego Powiatu, Bełchatowie, stawkę podniesiono z 8,50 do
19 złotych za osobę na miesiąc. Czteroosobowa rodzina zapłaci więc za
wywóz śmieci w 2020 roku dokładnie 912 złotych.
Dlaczego aż takie podwyżki?
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- Należy pamiętać, że zwiększa się
z trzech do pięciu liczba pojemników
na odpady, zaś odpady zmieszane będą
odbierane częściej – tłumaczy Wójt
Kamieniak i dodaje - zamiast dotychczasowych dwunastu, będą wywożone
aż dziewiętnaście razy w roku. Wzrosły
też koszty gromadzenia odpadów na
wysypiskach, nie mówiąc o zwyczajnych kosztach pracowniczych.
Ile więc zapłacą za wywóz śmieci
mieszkańcy Gminy Szczerców?
Do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent, co z pewnością miało
wpływ na ostateczną cenę usługi,
jaką poniosą mieszkańcy Gminy.
Oferta złożona przez EKO-REGION
Sp. z o.o. wynosiła 2.388.960,00 zł
brutto. Według stanu na dzień
31.12.2019 r. liczba mieszkańców
naszej Gminy wykazana w złożonych
deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7 515 osób. Dzieląc
miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych (144
600 zł) przez liczbę mieszkańców wykazanych w deklaracjach (7 515 os.)
otrzymano miesięczną stawkę opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów wynoszącą 19,24 zł za mieszkańca.
To byłby dla większości z nas spory wydatek, dlatego radni przychylili
się do propozycji Wójta, by wzorem
lat ubiegłych wspomóc mieszkańców
dopłatą z budżetu Gminy. Po dyskusji
postanowiono, że przy selektywnej
zbiórce zapłacimy 9 złotych za osobę lub 8,00 zł od osoby przy kompostowaniu odpadów bio we własnym
kompostowniku. Brak segregacji
winduje stawkę do góry i wynosić
ona będzie 30 złotych na osobę.
To wciąż jedne z najniższych opłat w
regionie. Według aktualnych stawek
za odpady komunalne mieszkańcy
Gminy Kluki płacą 16,50 za osobę
przy segregacji i 33,00 złote przy jej
braku. Zelów swoje stawki ustalił na
poziomie odpowiednio 14,00 i 20,00
złotych, w Widawie mieszkańcy płacą 19,00 lub 38,00 złotych, a w Drużbicach 10,00 i 20,00.
Nowe stawki obowiązują od lipca
2020 roku.

Od kiedy obowiązuje nowy
harmonogram wywozu
odpadów?

Od 1 lipca. Zmieni się również częstotliwość wywozu
odpadów:
1) zmieszane (pozostałe) odpady komunalne:
a) w okresie od listopada do marca - raz w miesiącu,
b) w okresie od kwietnia do października - raz na
dwa tygodnie,
2) metale i tworzywa sztuczne – raz na miesiąc,
3) szkło - raz na kwartał,
4) papier – raz na kwartał,
5) bioodpady – w okresie od kwietnia do października
- raz na dwa tygodnie

Kiedy i jak można zrezygnować
z kosza bio?

Korektę deklaracji można będzie złożyć po wejściu
w życie uchwały Rady Gminy Szczerców, tj. koniec
lipca/ początek sierpnia. Po złożeniu korekty pojemnik zostanie odebrany przez firmę EKO-REGION.

Czy można zrezygnować
z kosza bio?

Tak, można to zrobić składając korektę deklaracji w Urzędzie Gminy i oświadczając, że
posiada się na terenie nieruchomości kompostownik przydomowy. Wówczas nie będzie
można wyrzucać żadnych bioodpadów do
koszy. Należy pamiętać, że w koszu na bioodpady w miesiącach zimowych ( od listopada
do marca) gromadzić można popiół.
Uwaga. Do złożenia korekty deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości przy
każdej zmianie ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość.

Jak nakleić naklejki?

Według nowych zasad pojemnik na szkło będzie koloru zielonego, a na odpady pozostałe
po segregacji (zmieszane) pojemnik koloru
zielonego z pomarańczową klapą lub szary.
Oznacza to, że trzeba będzie nakleić odpowiednie naklejki (zgodnie z ulotką dostarczoną do skrzynek):
► Pojemnik zielony – naklejka „szkło”,

Gdzie nakleić naklejki w przypadku
gdy na szkło jest mały pojemnik
(120 l) a na zmieszane duży (240 l)?

W sytuacji, gdy pojemnik na na szkło ma pojemność 120 l, a na odpady zmieszane 240 l
pojemniki będą miały wymienione tylko klapy. Należy nakleić naklejkę „zmieszane odpady komunalne” na pojemnik 240 l (tak jak
było do tej pory) oraz naklejkę „szkło” na pojemnik z pomarańczową klapą 120 l (tak jak
było do tej pory). Firma zamieni klapy na odpowiednie kolory podczas odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem.

► Pojemnik zielony z pomarańczową lub szarą klapą – naklejka „zmieszane odpady komunalne”.

Czy trzeba przekładać odpady
z pojemników oznaczonych
dotychczas do tych według
nowych zasad?

Nie trzeba przekładać odpadów do pojemników według nowych zasad. Należy
je wystawić zgodnie z harmonogramem
odbioru poszczególnych frakcji, a po ich
opróżnieniu w miesiącu lipcu odpady
gromadzić w odpowiednich pojemnikach według nowych zasad segregacji.
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11 czerwca zmieniły się stawki opłat za wodę i ścieki w Gminie Szczerców. Gospodarstwa domowe za m3 wody płacą
teraz 2,21 zł netto (plus 8% podatku VAT), a za m3 odprowadzonych ścieków 2,57 netto (plus 8% podatku VAT).

Woda i ścieki po nowemu
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców oraz opublikowaniu jej na
stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 11 czerwca 2020 roku zaczęła
obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ceny od 11-06-2019 do 10-06-2020 Ceny od 11-06-2020 do 10-06-2021
usługa

WODA

ŚCIEKI

grupa odbiorców

netto

brutto

netto

brutto

Gospodarstwa
domowe

2,17

2,34

2,21

2,39

Użyteczność
publiczna

2,29

2,47

2,33

2,52

P.H.U.

2,33

2,52

2,37

2,56

Gospodarstwa
domowe

2,57

2,78

2,57

2,78

Użyteczność
publiczna

2,77

2,99

2,80

3,02

P.H.U.

2,85

3,08

2,87

3,10

Trwa budowa toalety publicznej przy ulicy 3-go Maja Szczercowie. W zakres zadania wchodzi rozbiórka starego obiektu, zlokalizowanego przy kościele i budowa w tym miejscu nowej toalety wraz z niezbędnymi instalacjami.

Nowoczesna, funkcjonalna, wandaloodporna…
To jedna z mniejszych inwestycji, realizowanych w tym roku przez Urząd
Gminy w Szczercowie, ale bardzo wyczekiwana przez mieszkańców.
– Toaletę budujemy od podstaw,
w dotychczas istniejącym obiekcie do
wymiany nadawało się praktycznie
wszystko – tłumaczy Wójt Krzysztof
Kamieniak. – Stare fundamenty nie
tylko uległy uszkodzeniu, ale brakowało
w nich izolacji od strony gruntu. Ściany
zaś, choć konstrukcyjnie nie były jeszcze najgorsze, to nie spełniały już aktualnych wymogów w zakresie ochrony
cieplnej. Dlatego burzymy i w to miejsce
stawiamy nową, wygodną toaletę.
Taka decyzja nie dziwi, bo w starym obiekcie przeciekał pokryty
papą dach, nieszczelne okna i drzwi
nie spełniały zadania, a ścieki sanitarne odprowadzane były do dołów
chłonnych. Teraz podciągnięta zostanie instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W efekcie
na działce powstanie nowy budynek
toalety publicznej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. Projekt zakłada budowę dwóch toalet (jednej

dostępnej dla osób niepełnosprawnych) i pomieszczenia technicznego.
Na posadzkach i ścianach położone
zostaną płytki o wym. 30 x 60 cm
w kolorach szarości. Ściany tynkowane pomalowane będą farbami zmywalnymi odpornymi na zabrudzenia.
Elewacje pokryje preparat antygrafiti,
a wszystkie elementy będą wandaloodporne.
Dostęp do toalet zaplanowano
przez rozwieralne drzwi wejściowe

aluminiowe z pneumatycznymi zawiasami domykającymi zamontowanymi w konstrukcji drzwi. Na elewacji umieszczona zostanie instrukcja
obsługi w min. językach polskim
i angielskim oraz świetlne piktogramy.
Budowa toalety publicznej powinna zakończyć się do 31 sierpnia.
Koszt przedsięwzięcia pokrywany
z budżetu Gminy to około 220 tysięcy złotych.
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Gmina Szczerców prowadzi kolejne zadanie inwestycyjne – w miejscowości Stanisławów Pierwszy trwa budowa sieci
wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych i przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych. Stare żeliwne rury nie spełniają już swojego zadania i wodociąg musi zostać zmodernizowany.

Nowy wodociąg w Stanisławowie Pierwszym

Podczas prac w Stanisławowie Pierwszym mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w przejeździe, za które przepraszamy
Projektowany wodociąg przebiega do drogi wojewódzkiej. Wzdłuż
trasy wodociągu zlokalizowana jest
luźna zabudowa jednorodzinna. Projekt zakłada też przekroczenie drogi
483 metodą bezwykopową.
- Roboty prowadzone są spoza pasa
drogowego – wyjaśnia Wójt Krzysztof
Kamieniak. – A samo przejście wykonane zostanie metodą przewiertu.
Do budowy sieci wodociągowej
zastosowano rury PE o złączach elastycznych, co zabezpieczy infrastrukturę przed ewentualnym oddziaływaniem niekorzystnych czynników.
- Wykonawca używa rur przewiertowych o średnicy Ø 350 – tłumaczy
Wójt Kamieniak. - Właściwy przewód
wodociągowy wprowadzony będzie do
rury osłonowej przy pomocy pierścieni
dystansowych.
Termin zakończenia prac ustalono
na 30 listopada, a koszt robót wynikający z przetargu to 1,7 miliona złotych. Inwestycję kwotą 200 tysięcy
złotych dofinansowało Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie.
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Radny Bohdan Materac: Nie tak dawno zyskaliśmy kanalizację, teraz Gmina wymienia nam sieć wodociągową. Mieszkańcy Stanisławowa Pierwszego doceniają
wydatki ponoszone w tej części Gminy i dziękują Radzie Gminy oraz Wójtowi za
podjęte decyzje.

6 lipca w Wygiełzowie w Gminie Zelów wręczono symboliczne granty sołeckie dla sołectw z Powiatu bełchatowskiego, stanowiące pomoc finansową dla samorządów w realizacji małych projektów.

Borowa z grantem od Marszałka Województwa

Granty sołeckie odebrali przedstawiciele Gmin i Sołectw z naszego powiatu
Zarząd Województwa Łódzkiego nabór wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu Województwa
Łódzkiego dla jednostek samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań
własnych Gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich ogłosił
jeszcze w lutym tego roku.
Wójt Krzysztof Kamieniak odebrał
taki grant, opiewający na 10 tysięcy
złotych - pieniądze przeznaczone są
na zadania, jakie realizowane będą
przez sołectwo Borowa.
Gmina Szczerców złożyła wnioski
o trzy dotacje – finalnie przyznano
nam jedną. Łącznie w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, na
ten cel zostały zaplanowane środki
w wysokości trzech milionów złotych.

Sołtys Borowej, Krzysztof Stępień: Wiadomość o przyznaniu grantu dla naszego sołectwa otrzymałem podczas urlopu, nie mogłem więc towarzyszyć Wójtowi
przy odbiorze czeku. Niemniej cieszę się bardzo i już ustaliliśmy z mieszkańcami,
że pieniądze przeznaczymy na zakup altanki. Jest szansa, że skorzystamy z niej już
podczas tegorocznych wakacji!
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Zarząd Województwa Łódzkiego przydzielił środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól.
W skali województwa przyznanych na ten cel zostało 21 mln 72 tys. 546 zł.

Pora na modernizację dojazdów do pól
Pieniądze wygospodarowane na potrzeby wspomnianego
działania w całości pochodzą z budżetu Województwa
Łódzkiego.
- Nowoczesny sprzęt maszynowy wymaga drogi szerokiej
i utwardzonej – tłumaczył Marszałek Andrzej Górczyński.
- Zmodernizowanych zostanie 119 kilometrów dróg. Jest to
działanie, które poprawi jakość życia i pracy zarówno rolnikom, jak i wszystkim tym osobom, które będą chciały, np. dojechać i zakupić produkty bezpośrednio u rolnika.
Pieniądze przyznane przez zarząd województwa na
drogi do pól pochodzą z tytułu wyłączania z produkcji
gruntów rolnych. Z tej samej puli 81 tys. 900 zł przeznaczone zostało na zakup sprzętu i oprogramowania
niezbędnego do prowadzenia spraw ewidencji i ochrony
gruntów rolnych. O dofinansowanie wnioskowało sześć
powiatów i wszystkie dostały oczekiwane wsparcie.
- Każdy zastrzyk pieniędzy, zwłaszcza w czasach pandemii
koronawirusa, jest dla gminnego budżetu szczególnie istotny
– cieszy się Wójt Krzysztof Kamieniak. – Otrzymaliśmy 55
tysięcy złotych, kwotę tę w najbliższym czasie wykorzystamy
na drogę w Lubcu.
Wszystkie umowy z zainteresowanym samorządami
zostały podpisane do 30 czerwca – termin zakończenia
robót to 31 października 2020 roku.

Radny Zdzisław Węglewski: Potrzeba modernizacji dróg
dojazdowych do pól uprawnych nie ulega żadnej wątpliwości – wiele odcinków jest w opłakanym stanie, a rolnicy korzystają przecież z coraz bardziej zaawansowanych i drogich
maszyn. Sygnalizowałem Panu Wójtowi konieczność naprawy dróg w naszym sołectwie i dziękuję w imieniu mieszkańców, że uda się tak szybko zadziałać.

Świetne wiadomości dotarły do nas z Łodzi – Polska Spółka Gazownictwa informuje, że realizuje na terenie Gminy
Szczerców aż trzy inwestycje w trybie projektuj oraz projektuj i buduj. To oznacza, że wizja gazu w Szczercowie jest
coraz bliższa.

Gaz w Gminie Szczerców już nie taki odległy
Najwcześniej, bo we wrześniu przyszłego roku ma zakończyć się budowa stacji regazyfikacji, umiejscowionej w Kolonii Szczercowskiej. Będzie ona miała wydajność 1600
m3 na godzinę i zasili projektowaną sieć w Szczercowie.
Równocześnie prowadzone będą prace nad trzema gazociągami.
Pierwszy z nich, planowany na wrzesień 2021, zbudowany zostanie na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy
Łaskiej (łącznie ok. 3000 metrów). Na marzec 2022 roku
zaplanowano zakończenie gazociągu na odcinku drogi
wojewódzkiej 480, łączącej Gminę Szczerców od ulicy Piłsudskiego z Ruścem (7740 metrów). Miesiąc później gotowa ma być nitka od Gminy Szczerców do Gminy Kluki – tu
długość gazociągu dojdzie do 11 tysięcy metrów.
Umowy na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w bieżącym roku.
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Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, weszła w życie 15 maja. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie
zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

„Czyste Powietrze” – nowe zasady
Dotacje dla trzech grup beneficjentów – do 20 tys. zł
w podstawowej wersji i aż do 32 tys. zł dla mniej zamożnych,
dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczenie biurokracji
przez uproszczenie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócenie terminów na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni,
włączenie gmin i sektora bankowego do programu, możliwość
rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie – to pakiet korzyści w nowej odsłonie programu.
- Zależy nam, aby z programu „Czyste Powietrze” skorzystało
jak najwięcej osób. Dlatego zintensyfikowaliśmy działania na rzecz
zwalczania smogu i ulepszyliśmy program, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb beneficjentów – zaznacza minister klimatu
Michał Kurtyka.
Trwają zresztą prace nad kolejnymi rozwiązaniami – na jesień planowana jest druga odsłona zmian, które zakładają podwyższenie pułapu dotacji oraz większy udział Gmin w procesie
przyznawania środków pieniężnych.
Przypominamy, że wnioski o dotację w programie „Czyste
Powietrze” mieszkańcy naszej Gminy składać też mogą w Urzędzie Gminy Szczerców, w budynku przy ul. Piłsudskiego 18.
Zainteresowani uzyskają na miejscu pomoc w zakresie wypełnienia niezbędnych formularzy i skalkulowania kosztów.

Grażyna Kucharska, mieszkanka miejscowości
Kozłówki:
Zdecydowaliśmy się z mężem na wymianę starego pieca, a zakup odpowiedniego urządzenia wraz z wymianą to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Poprosiliśmy o
pomoc w wypełnieniu wniosku, złożyliśmy go jeszcze
przed 15 maja, dlatego rozpatrywany był na starych
zasadach. Wraz z mężem cieszymy się, że jesienią dom
ogrzejemy już nowym piecem.

Trwa nabór wniosków o dotacje w programie „Moja Woda”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez
zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody
opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury.

„Moja Woda” – twoje pieniądze
Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą
do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody
opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających
poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na
której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z
kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji na
zasadzie refundacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno
przedsięwzięcie. Wnioski o przyznanie dotacji składać
należy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – można to zrobić poprzez
stronę internetową Funduszu: www.wfosigw.lodz.pl
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Osoby, które w następstwie COVID-19 po 15 marca straciły pracę lub ich umowy zawarte na czas określony wygasły,
mogą ubiegać się o dodatek solidarnościowy.

Dodatek solidarnościowy z ZUS
Dodatek to wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., które
można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyliśmy wniosek.
Wniosek o dodatek solidarnościowy do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS.
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Za nami wyjątkowy rok szkolny, w którym przyszło się zmagać z niespotykaną dotąd sytuacją – epidemia koronawirusa
postawiła nowe wyzwania zarówno przed gronem pedagogicznym, jak i przed uczniami. Jak będziemy go wspominać?

Szkoła w domu, lekcje przez internet
O konieczności wstrzymania zajęć
w szkołach Premier Mateusz Morawiecki informował już na początku
marca. Decyzja Prezesa Rady Ministrów wymusiła zmiany w trybie
nauczania. Szkoły przeszły na pracę
on-line, dzieci i młodzież pozostały
w domach, ucząc się przed komputerem.
- Gmina starała się pomóc w nowej
organizacji lekcji między innymi kupując niezbędny do prowadzenia zajęć
sprzęt komputerowy – mówi Teresa
Rosiak z gminnego Referatu Oświaty.
- Wykorzystaliśmy w tym celu dotację
i środki własne, w ramach czego zakupiono łącznie 51 laptopów (49 z dotacji
oraz 2 z budżetu Gminy).
Pochłonęło to prawie 129 tysięcy złotych, a sprzęt trafił do uczniów
wskazanych przez dyrekcję placówek.
- Podczas zdalnego nauczania nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks.
Józefa Baranowicza w Szczercowie wykorzystywali przede wszystkim dziennik elektroniczny (dotyczy uczniów
z budynku przy ul. Rzecznej 7) oraz klasowe konta e-mail (dotyczy uczniów
z budynku przy ul. Łaskiej 8) - wyjaśnia Aleksandra Siciarz, Dyrektor
szczercowskiej podstawówki i dodaje
- Korzystano także ze stron internetowych, portali społecznościowych gdzie
tworzone były grupy klasowe, za pomocą których można było prowadzić

Zakupione komputery bezzwłocznie przekazano potrzebującym uczniom
wideospotkania online.
Nauczyciele wykorzystywali również inne narzędzia multimedialne,
często o tajemniczych, nieznanych
szerzej wcześniej nazwach, m.in.:
Flipbook, Multibook, Multiteka,
E- podręczniki, Matematyczne zoo,
Learning Apps, Prezentacje Prezi,
Wheeldecide, Genially, Word Wall,
Kod QR, Google classroom, Platformy: Meet, Discord, Zoom, WhatsApp,
Skype, Messenger, Tablica interaktywna OpenBoard, YouTube, Quizme,
test portal, generator krzyżówek,

Obowiązkowe maseczki, czyli egzamin na nowych zasadach

puzzle online czy Google Drive.
- Ponadto, nauczyciele w każdej placówce w ramach zdalnego nauczania prowadzili z uczniami również konwersację
w oparciu o rozmowy telefoniczne, SMS-y
oraz MMS-y – dodaje Teresa Rosiak.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że od 23 marca w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza
w Szczercowie funkcjonuje dziennik
elektroniczny.
- Po podpisaniu umowy z firmą Librus Synergia, która jest dostawcą systemu, nauczyciele, uczniowie i rodzice
uczyli się korzystania z dziennika oraz
elektronicznej formy dokumentowania przebiegu nauczania - mówi Dyrektor Aleksandra Siciarz. - Dziennik
funkcjonował w klasach 4 -8. Stanowił
podstawową formę komunikacji uczeń
– nauczyciel – rodzic w czasie zdalnego
nauczania.
Dzięki integracji e–dziennika
i usługi GSuite szkoła umożliwiła
uczniom uczestniczenie w lekcjach
online, pracę metodą projektów
i dostęp do różnych aplikacji. Dziennik pozwolił na realizację materiału,
komunikację oraz udoskonalił kontrolę rodzicielską w tym trudnym dla
uczniów, rodziców i nauczycieli czasie.
Mimo obaw zmiany organizacyjne nie uniemożliwiły przeprowadzenia egzaminów zarówno w szkołach
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my szkolnictwa ośmioklasową szkołę
podstawową i pisali test na jej zakończenie. W naszej Gminie egzaminy zdawało niecałe sto osób – to
uczniowie z Lubca, Osin, Chabielic
i Szczercowa.
A 26 czerwca przyszedł czas na
ostatni w tym roku szkolnym dzwonek oznajmiający koniec zajęć. Świadectwa odebrało 26 uczniów z Lubca,
96 z Chabielic, 27 z Osin i aż 595 ze
Szczercowa, w tym 77 ósmoklasistów
i 518 uczniów klas 1-7. Rok szkolny
kończyli też uczniowie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych – mury szkoły
opuściło 77 absolwentów, zaś łącznie
do placówki tej uczęszczało w tym
roku 407 osób.
podstawowych, jak i liceum czy technikum. Własne przybory do pisania,
wejście do budynku szkoły grupkami
i obowiązkowe środki ochrony wynikające z reżimu sanitarnego – jedynie
z takimi niedogodnościami musieli liczyć się tegoroczni maturzyści.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie udział w egzaminach maturalnych zadeklarowały
64 osoby; byli to nie tylko tegoroczni
absolwenci, ale i uczniowie poprawiający wyniki z poprzednich lat.
Na początek egzamin z języka
polskiego, kolejnego dnia zmagania
z matematyką, a później egzamin z języka obcego. Cały proces zakończył
się 29 czerwca, a do 11 sierpnia ogłoszone mają być wyniki tegorocznych
matur. Również do 11 sierpnia absolwenci odbierać będą świadectwa
i informacje o uzyskanych wynikach.
Nieco pod górkę mieli w tym roku
ósmoklasiści - z uwagi na pandemię
koronawirusa ich egzaminy nie mogły
się odbyć w pierwotnie założonym
terminie, wyznaczonym na połowę
kwietnia. Uczniowie zyskali więc trochę czasu, bo ostatecznie do sprawdzianu wiedzy przystąpić mogli dopiero w czerwcu (16 czerwca, godz.
9:00 – język polski, 17 czerwca, godz.
9:00 – matematyka i 18 czerwca,
godz. 9:00 – język obcy nowożytny.)
Egzamin ósmoklasisty odbywał
się już po raz drugi. Przypomnijmy,
w 2019 roku pierwsi uczniowie kończyli wprowadzoną w wyniku refor-
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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN W ROKU
2019/2020, UPRAWNIAJĄCĄ DO OTRZYMANIA
ŚWIADECTWA Z CZERWONYM PASKIEM
Szkoła Podstawowa im. księdza J. Baranowicza w Szczercowie:
Klasa 8a:
Kamieniak Mateusz - 5,44
Belica Milena - 5,33
Kołodziejczyk Kacper - 5,22
Rosiak Marek - 5,17
Boruszak Amelia - 4,94
Kruk Piotr - 4,78
Stanisz Olaf - 4,76
Klasa 8b:
Studziński Mateusz - 5,33
Studziński Miłosz - 5,33
Soboń Jan - 4,94
Dłużak Paulina - 4,89
Dylak Julia - 4,89
Klasa 8c:
Kowalska Aleksandra - 5,72
Majcherek Rozalia - 5,28
Graczyk Małgorzta - 5,22
Kucharski Jakub - 5,17
Trzmiel Adam - 5,11
Brożyńska Julia - 4,94
Jagielski Oliwier - 4,83
Klasa 8d:
Światłowska Patrycja - 5,72
Dobrowolska Kinga - 5,39
Woźniak Amelia - 5,22
Gonerska Małgorzata - 5,11
Ryżykowska Julia - 5,06
Korpas Łukasz - 4,94

Żakieta Maja - 4,89
Klasa 7a:
Moskal Justyna - 5,21
Wieczorek Oliwia - 5,21
Węglewska Oliwia - 5,21
Wodniak Aleksandra - 5,14
Wlaźlik Karolina - 5,07
Kamecka Lena - 4,79
Klasa 7b:
Wysocki Kamil - 5,21
Rychlewicz Paulina - 4,86
Śmietański Mateusz - 4,86
Hofman Amelia - 4,79
Mavi Aleyna - 4,79

Klasa 7c:
Kowalska Karolina - 5,36
Sztuk Zofia - 5,29
Domański Mikołaj - 5,07
Zadworna Maja - 5,07
Sakrajda Kamil - 4,86
Masłowski Kamil - 4,79
Klasa 7d:
Mielczarek Szymon - 5,21
Rózik Alicja - 5,14
Sujecka Klaudia - 5,14
Jaworek Julia - 4,93
Olczak Maciej - 4,79
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Klasa 6a:
Langkamer Mateusz - 5,58
Grabiszewski Wiktor - 5,33
Kociuga Kinga - 5,25
Lichnowski Szymon - 5,17
Stępień Patrycja - 5,17
Czaja Iga - 5,17
Anglart Bartłomiej - 5,08
Domański Igor - 4,92
Dyła Anastazja - 4,92
Pietras Antoni - 4,92
Soboń Sergiusz - 4,83
Wieczorek Julia - 4,83
Klasa 6c:
Stykała Konrad - 5,25
Smolarek Bianka - 5,09
Rosiak Olga - 5,08
Kaczmarski Mikołaj - 4,92
Frączek Jessica - 4,83
Klasa 6d:
Labryszewska Julia - 5,25
Malinowska Zuzanna - 5,25
Brożyńska Weronika - 5,17
Gabrysiak Michalina - 5,00
Zalewska Ewa - 4,92
Jaworek Natalia - 4,83
Zawisza Nicola - 4,83
Klasa 6e:
Kraińska Michalina - 5,33

Kamecka Natalia - 5,09
Kozubowicz Zuzanna - 5,08
Cybułka Julia - 5,16
Mikulska Izabela - 4,91
Mularczyk Eliza - 4,83
Gral Wiktoria - 4,75
Pietras Alan - 4,75

Klasa 5c:
Zduńska Jessica - 5,42
Pluta Konrad - 5,25
Woźniak Jakub - 5,08
Rusek Natalia - 4,83
Jagielska Elwira - 4,75

Klasa 5a:
Goliński Antoni - 5,67
Szubert Nadia - 5,42
Gocyła Szymon - 5,33
Kuniewski Wojciech - 5,25
Małecka Nikola - 5,25
Wlazłowska Łucja - 5,25
Błasik Eliza - 5,08
Błasik Tola - 5,00
Mateusiak Mikołaj - 5,00
Pielusińska Julia - 5,00
Kaczmarski Szymon - 4,92
Wieteska Aleksandra - 4,92
Gacki Antoni - 4,83
Kuśmierek Jakub - 4,83

Klasa 5d:
Angerman Aleksandra - 5,42
Grabiszewski Igor - 4,92
Trojanowska Marta - 4,92
Olczak Jakub - 4,75
Spoliniak Julia - 4,75

Klasa 5b:
Olejnik Dawid - 5,33
Barasińska Kinga - 5,16
Sabat Krzysztof - 5,16
Domańska Monika - 5,08
Ocińska Aleksandra - 5,00
Studziński Kamil - 5,00
Łudczak Justyna - 4,83
Pająk Bartosz - 4,83

Klasa 4a:
Belica Karolina - 4,91
Telążka Szymon - 4,91
Dojwa Sara - 4,90
Strzelczyk Urszula - 4,82
Owczarek Alicja - 4,80

Klasa 5e:
Domańska Natalia - 5,00
Stępień Kajetan - 5,00
Wawrzyniak Agata - 4,92
Kociuga Amelia - 4,83
Małecka Natalia - 4,83
Sadurski Michał - 4,75

Klasa 4b:
Mavi Ilayda - 5,09
Jędraszek Stanisław - 4,91
Rogalewicz Artur - 4,91
Włodarski Adam - 4,91
Chudzik Dominik - 4,82
Klasa 4c:
Bednarkiewicz Krzysztof - 5,30
Wilczek Oliwia - 5,20
Wróblewska Dominika - 5,10
Przewoźnik Robert - 5,09
Brożyna Jakub - 5,00
Buś Ewa - 4,80
Jędraszek Rita - 4,80
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Szkoła Podstawowa w Chabielicach
Dąbrowski Mikołaj - 5,45
Obuchowska Aleksandra - 5,42
Kaczmarek Julia - 5,41
Kukuczka Maja - 5,25
Skiberowska Maja - 5,21
Czyżewska Natalia - 5,17
Stępień Anna - 5,17
Pietrucha Julia - 5,17
Pabich Julita - 5,17
Markowiak Oliwia - 5,17
Makara Konrad - 5,08
Alasiński Mikołaj - 5,07
Zaręba Bartosz - 5,00
Pietrzyk Hubert - 5,00
Makara Martyna - 5,00
Stępień Łukasz - 5,00
Jaśkiewicz Katarzyna - 5,00
Wróbel Zuzanna - 4,92
Krupiński Mikołaj - 4,90

Szkoła Podstawowa w Osinach:
Stępień Maja - 5,33
Jędrzejec Artur - 5,16
Kieruzel Filip - 5,16
Pawelus Olivia - 5,16
Spaleniak Aleksandra - 5,14
Matusiak Wiktor - 5,00
Spaliński Jakub - 5,00
Spaleniak Kinga - 4,83
Kurzynoga Mateusz - 4,75

Szkoła Podstawowa w Lubcu
Dojwa Maja - 5,00
Kubiaczyk Ilona - 4,83
Samborski Kacper - 4,79
Stanisławski Kacper - 4,77

17

Edukacja ekologiczna w Szkole
Podstawowej im. ks. J. Baranowicza
w Szczercowie
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi szczercowska podstawówka uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok
szkolny 2020/2021”. Tym samym od 1 września w Szkole Podstawowej rozpocznie się realizacja projektu „My, uczniowie mówimy - nie dla smogu!”. W ramach tego projektu zaplanowano zakup:

► pomocy dydaktycznych (skala porostowa – plansza ścienna, zestaw do badania
powietrza w walizce terenowej, alternatywne źródła energii – model demonstracyjny,
model płuc, pęcherzyki płucne – model, lornetki, koła wiedzy - gra dydaktyczna
► zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych,
► zaplanowano łącznie 13 wyjazdów edukacyjnych (Kopalnia Węgla Brunatnego
i Elektrownia Bełchatów, Góra Kamieńsk, Przedborski Park Krajobrazowy, Interaktywna wystawa PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów, Centrum Nauki i Techniki EC1,
ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika” na terenie Szkółki Leśnej Borowina
i Leśna Osada Edukacyjna w Kole, Arboretum w Rogowie, wycieczka do Lasu Łagiewnickiego,
► zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne łącznie dla 35 grup uczniów,
► zaplanowano realizację 3 konkursów: „Czyste powietrze wspólna sprawa”,
„Mówimy Nie dla smogu!”, „Powietrze też może być czyste”,
► dodatkowo w ramach projektu zaplanowano również wiele ciekawych akcji
i wydarzeń ekologicznych m.in. rajd rowerowy, happening, zajęcia edukacyjne i inne.
Całkowity koszt realizacja zadania to 38.888 złotych, a kwota dotacji z Funduszu
to 34 659 zł.
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas I- VIII.
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Wakacje i okres urlopowy sprzyjają wędrówkom – warto planując aktywny wypoczynek pamiętać i o miejscowych
atrakcjach. Często zapominamy o tym, co mamy na wyciągnięcie ręki. Gmina Szczerców może pochwalić się pięknymi
zakątkami, a ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa każą zrewidować plany dalekich wypraw. Może więc
w tym roku… zostaniemy na miejscu?

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Gmina Szczerców leży w południowo zachodniej części Powiatu bełchatowskiego. Od zachodu sąsiaduje
z Gminą Rusiec, od południa z Rząśnią, od wschodu z Kleszczowem
i Klukami, a od północy z Zelowem.
Szczerców jest jedną ze starszych osad w tym rejonie. Pierwsze
wzmianki o nim pochodzą z roku
1362. W tym miejscu krzyżowały się
drogi handlowe i dokonywano opłat
celnych. W roku 1364 Szczerców
otrzymał prawa miejskie, ale za udział
w Powstaniu Styczniowym prawa te
utracił.
Gmina posiada walory antropogeniczne, mogące mieć znaczenie dla
rozwoju turystyki w postaci:
– neobarokowego kościoła parafial-

Deptak nad Widawką – pora na relaks!

nego z XX w p. w. NMP – murowanego z 1877 r. W kościele mieści się
kaplica murowana z drugiej połowy
XVIII wieku.
– kaplicy cmentarnej drewnianej
z pierwszej połowy XVIII wieku znajdującej się na cmentarzu rzymsko –
katolickim
– dworu klasycystycznego, murowanego z 1835 r.w miejscowości Lubiec; budynek otoczony jest
parkiem krajobrazowym z XIXw.
o powierzchni 2h
Szczerców stawia na zdrowy
tryb życia, zachęcając mieszkańców
i ich gości do spacerów i rekreacji na
deptaku wzdłuż rzeki Widawki. Malowniczo położony deptak to niemal

sześćset metrów ciągu pieszego, zaopatrzonego w napowietrzne siłownie, plac zabaw, ławeczki i fotele, na
których w ciepłe dni łapać można
promienie słoneczne. Spacer obowiązkowo kończymy inhalacją przy
drewnianej tężni solankowej, wypełnionej 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.
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Planując odwiedziny w Gminie
Szczerców warto na listę wpisać "Kapliczkowo" - to zjawiskowe miejsce
na prywatnej posesji we wsi Dubie,
gdzie artysta prezentuje zbiór ponad
400 obiektów o tematyce sakralnej
i świeckiej. Kapliczkowo to prywatne
muzeum, którego kustoszem i twórcą

jest płk Bernard Zboiński, emerytowany żołnierz i uczeń Jerzego Dudy
– Gracza.
Największą część zbiorów stanowią tu przydrożne kapliczki.
Twórca tego niezwykłego zakątka nie tylko rzeźbi i robi kapliczki, ale
też zbiera stare przedmioty i konstru-

uje z nich instalacje przestrzenne.
Z uwagi na wojskowe doświadczenie
płk Zboińskiego, znajdziemy tam też
akcenty militarne, między innymi replikę schronu bojowego. Pan Bernard
jest urodzonym gawędziarzem, więc
odwiedzający to miejsce muszą zarezerwować odpowiednią ilość czasu.

Teren Gminy jest znacznie zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu
rzeki: Widawka, Pilsia, Zabłoć, Stawka, Pilia. Tereny położone wzdłuż
tych rzek są niezwykle urokliwe i bogate pod względem przyrodniczym.

organizując spływy kilkugodzinne,
jednodniowe, a nawet wielodniowe.
Na miejscu wypożyczymy niezbędny
sprzęt i przejdziemy przeszkolenie, a
w spływ wyruszyć możemy indywidualnie lub w grupie zorganizowanej:
szkolnej, firmowej lub rodzinnej.

Obszar Natura 2000:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki:
Utworzony w celu ochrony doliny
rzeki Widawki z wartościowymi siedliskami i zbiorowiskami roślinnymi
oraz ochrony koryta rzeki, stanowiącej na znacznej przestrzeni naturalny
ciek wodny.
Dolina Widawka pełni rolę korytarza
ekologicznego łączącego dolinę Warty z doliną Pilicy. Są to tereny cenne
przyrodniczo, o znacznym zalesieniu, z licznymi zbiornikami wodnymi.
Znajdująca się w Szczercowie, przy ul.
Praga 44 A, przystań COMA zapewni
wszystkim chętnym niezapomniane
przeżycia w trakcie spływu kajakowego rzekami: Widawka, Grabia i Warta,
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Ciekawą ofertę dla odwiedzających
przygotowało również gospodarstwo
agroturystyczne „Eldorado”. Możemy
tu przenocować, odpocząć ale też
spędzić aktywnie czas. Ta położona w
Kolonii Szczercowskiej stadnina koni
zaprasza na jazdę konno oraz przejażdżki bryczką i powozem; na miejscu czeka na nas wypożyczalnia rowerów, a najmłodszych z pewnością
ucieszą trampolina, tyrolka o długości 40 metrów, domek ze zjeżdżalnią,
wspinaczką i huśtawką. Dla rodziców
przygotowano saunę, szałas z miejscem do grillowania (można tu zorganizować naprawdę duże imprezy
integracyjne. Zimą – obowiązkowo
kuligi konne!

Jest to obszar o powierzchni 151,23
ha położony jest w dolinie rzeki Pilsi; obejmuje dwa kilkudziesięciohektarowe zbiorniki wodne powstałe
wskutek eksploatacji torfu.
Święte Ługi to doskonałe miejsce do
relaksu. Rozległy teren torfowy porośnięty różnorodną roślinnością może
stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku dla każdego miłośnika natury. Zarastające doły torfowe pełne
są dzikiego ptactwa. Ten malowniczy
obszar cieszy widokiem jezior porośniętych borami sosnowymi. Bory sosnowe okalające torfowiska zajmują
najmniej urodzajne gleby piaszczyste.
Suche piaski wydmowe porośnięte
są ubogim runem - wrzos, borówka brusznica, kostrzewa owcza oraz
bogatą warstwą przyziemną, zbudowaną z porostów. Siedliska nieco
wilgotniejsze zajmują bory świeże:
bór goryszowy i bór sosnowy suboceaniczny.

Uroczysko Święte Ługi – tak blisko, tak pięknie!
Wędrując po Świętych Ługach spotykamy doły potorfowe wypełnione
brunatną wodą, brzegi wód pokryte
grubymi kożuchami torfowców, tworzących pływające tło, zajmujące coraz większą część lustra wody, trzęsawiska torfowcowe z wełniakami,
bardziej suche torfowiska mszane
z całym garniturem roślin wysokotorfowiskowych – żurawiną, rosiczkami
i modrzewnicą. Miejsca płytsze, pozostałości dawnych grobli porastają
wielkie kępy turzycy sztywnej.
Na suchsze fragmenty zarastających torfowisk wkraczają: brzoza omszona i sosna o karłowatym pokroju.
Na terenie Świętych Ług występuje
liczna grupa roślin chronionych: rosiczka długolistna będąca rośliną
owadożerną, największa nasza paproć długosz królewski oraz pięć gatunków widłaków. Ponadto z innych
roślin na uwagę zasługują: turzyca

pchla, turzyca zaostrzona. Tworzą
one szuwary turzycowe.
Roślinność szuwarowa występuje
licznie na Świętych Ługach w postaci
jedno lub wielogatunkowych skupisk
na brzegach zbiorników wodnych.
Pełnią one ważne funkcje ekologiczne i stanowią mechaniczną ochronę
brzegów. Urozmaicona szata roślinna i rzeźba powierzchni sprawia, że
Święte Ługi należą do obszaru wyróżniającego się bogactwem flory
i fauny.
W rejonie Świętych Ług gnieździ
się zaliczany do rzadszych gatunków
ptaków drapieżnych orlik krzykliwy.
Z ptactwa łownego spotyka się tu
dziką kaczkę, cietrzewia oraz bekasa.
Na Świętych Ługach można zobaczyć też czaple siwe, rybitwy i wodne kruki. W 2006 r. na terenie tym
utworzono ścieżkę edukacyjną oraz
punkt edukacji ekologicznej. W skład

ścieżki edukacyjnej wchodzą: ścieżka
piesza i rowerowa, wieża widokowa,
dwa pomosty widokowe, wiata.
Do uroczyska Święte Ługi można dojechać ze Szczercowa drogą
w kierunku Łasku, około 2 km od obwodnicy skręcić w lewo w kierunku
wsi Rudzisko i zaraz skręcić w prawo
w kierunku wsi Marcelów (2 km). Na
skrzyżowaniu w wiosce obok kapliczki kierować się na wprost drogą przez
las (ok. 1,5 km) do miejsca, w którym
położone jest uroczysko.
Święte Ługi są swoistym reliktem
przyrodniczym regionu, doskonałym
obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.
W północnej części Gminy Szczerców zlokalizowanych jest 35 użytków
ekologicznych o łącznej powierzchni 153,88 ha. Tworzy je zespół torfowisk, w tym torfowisk z oczkiem
wodnym oraz bagien śródleśnych.
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Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych
w Gminie Szczerców, dedykowanych
osobom niesamodzielnym
Pielęgniarska opieka długoterminowa
wraz z rehabilitacją
osób niesamodzielnych zamieszkałych
Gminę Szczerców
Zapraszamy do zgłaszania sie do biura projektu:
SP ZOZ w Szczercowie
przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców
czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 15.00
tel. /44/ 631-80-20
Rekrutacja do projektu: od 1.09.2020 r.
osobiście, telefonicznie, listownie
i e-mail: spzoz@szczercow.pl
Osoba do kontaktu: Maria Osińska
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby:
niesamodzielne, w wieku 50+, które uzyskały maks. 60 pkt w skali Barthel
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Szczercowie realizuje
projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno
- rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
(RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Osi priorytetowej IX
Włączenie społeczne; Działanie: IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi
społeczne
i zdrowotne.
Okres realizacji projektu: 1 września
2020 r - 31 sierpnia 2021
Czas naboru do projektu: od 1
września 2020 r. nie dłużej niż do 31
października 2020 r.
Projekt zakłada objęcie 27 osób
niesamodzielnych długoterminową

opieką i wsparciem w warunkach domowych pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa a także rodziny/
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych wsparciem w postaci
wsparcia psychologa.
Udział w projekcie jest całkowicie
bezpłatny.
Do projektu zakwalifikowane
mogą zostać osoby:
1. niesamodzielne, które ze względu
na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub
wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego uzyskując
wg. Skali Barthel ocenę maks. 60 pkt
2. w wieku 50+
3. zamieszkałe na terenie Gminy
Szczerców w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego

4. nie korzystają z takiego samego
wsparcia w ramach innych projektów lub finansowanych ze środków
publicznych
5. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie
faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
Biuro Projektu mieści się przy ul.
Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, tel.: 44 631 80 20, e-mail:
spzoz@szczercow.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-15:00
Osoba do kontaktu: Maria Osińska
Wartość projektu: 768 250,63 zł
Dofinasowanie: 691 425,57 zł
w tym:
ze środków europejskich:
653 013,04
ze środków dotacji celowej:
38 412,53

Pandemia pandemią – a życie toczy się swoim torem!
Wiosną 2020 roku powitaliśmy wśród nas kilka słodziaków, których uśmiechnięte buzie skradną Wasze serca.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi bohaterami Galerii Malucha!

Blanka Gruszczyńska, ur. 10 04 2020; waga 3400 – wzrost 55 cm

Gabriela Matysiak, ur. 07 03 2020;
waga 2800 – wzrost 54 cm

Wojtuś Mielczarek, ur. 07 03 2020;
waga 2560 – wzrost 49 cm

Klara Kubiak, ur. 20 04 2020;
waga 4050 – wzrost 56 cm

Natalia Lena Samek, ur. 17 04 2020;
waga 3700 – wzrost 54 cm
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Maksymilian Żarowski, ur. 09 04 2020;
waga 4125 – wzrost 59 cm
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Michał Przybył, ur. 26 02 2020;
waga 2960 – wzrost 51 cm

Ksawery Włodarczyk, ur. 08 03 2020;
waga 3250 – wzrost 59 cm

Andrzej Nowakowski, ur. 15 02 2020;
waga 2900 – wzrost 53 cm

Oliwierek Lech, ur. 27 02 2020; waga 1520 – wzrost 54 cm

Bianka Kiełbik, ur. 29 03 2020;
waga 3050 – wzrost 52 cm

Lena Cywińska, ur. 25 02 2020; waga 2660 – wzrost 53 cm

Wojciech Gryś, ur. 13 03 2020; waga 3960 – wzrost 56 cm

Szymon Majcherek ur. 02 04 2020;
waga 3880 – wzrost 59 cm
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Od połowy marca z powodu pandemii koronawirusa ograniczona została działalność instytucji kultury w kraju.
Podobnie jak inne tego typu placówki, także i Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie nie mógł prowadzić działalności
w sposób tradycyjny. GOK wymyślił jednak swój patent na ten trudny czas.

Gminna kultura online

Niemożliwe stało się prowadzenie
zajęć artystycznych i edukacyjnych
dla dzieci w palcówce czy też organizacja wydarzeń kulturalnych dla
mieszkańców, za to pojawiły się
nowe możliwości i formy komunikacji
z odbiorcami.
- W dobie pandemii życie kulturalne
przeniosło się w dużej mierze do Internetu – wyjaśnia Justyna Felisiak, Dyrektor GOK i dodaje – dlatego „online”
działał także szczercowski GOK.
Pracownicy GOK-u przygotowali serię filmów instruktarzowych
obejmujących warsztaty plastyczne
i rękodzielnicze dla najmłodszych.
Razem z instruktorami dzieci mogły
wykonać z dostępnych w każdym
domu materiałów: wiosenne drzewa,
laurki z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca,
gadżety superbohaterów, potwory
z pudełek, wianek świętojański.
- Były też filmy muzyczne – wymie-
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nia Justyna Felisiak. – Nakręciliśmy
superprodukcję Wszystko o saksofonach i zrób sam instrument muzyczny.
Przygotowano także filmową niespodziankę z okazji Dnia Dziecka - inscenizację wiersza Stanisława Jachowicza
„Chory kotek”, gdzie w niecodziennych
dla siebie rolach wystąpili pracownicy
instytucji.
Wszystkie materiały filmowe
znajdują się na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczercowie i cały czas można
z nich korzystać!
W niecodziennej sytuacji, nie
mogąc spotykać się na próbach i indywidualnych lekcjach, znaleźli się
także muzycy gminnych orkiestr.
W ramach Orkiestry Dętej w Szczercowie uczniowie brali udział w indywidualnych lekcjach za pośrednictwem
komunikatorów internetowych. Muzycy szczercowskiej orkiestry przy-

gotowali także dla melomanów muzyczne niespodzianki, do sieci trafiło
nagranie „We Will Rock You” grupy
Queen, a przed świętami wielkanocnymi pieśni „Zwycięzca śmierci”,
gdzie poszczególni muzycy nagrywali
swoje partie indywidualnie pozostając w domach.
Obecnie trwają przygotowania
do wznowienia tradycyjnych form
działalności. Powstały specjalne procedury i regulaminy związane z powrotem do zajęć artystycznych i edukacyjnych. Jeszcze w lipcu pojawi się
propozycja wakacyjnych warsztatów
dla najmłodszych, prowadzonych
w nowym reżimie sanitarnym, w niewielkich grupach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.
Po szczegóły zapraszamy na facebookowy profil Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie.

W imieniu syna dziękuję wam za wsparcie - powiedziała mama Sławka Landowskiego, kontuzjowanego piłkarza
szczercowskiej Astorii, dla którego 10 lipca - na wzór słynnego #GaszynChalenge - pompowali mieszkańcy Sołectwa
Podklucze, mieszkańcy całej Gminy, koledzy z drużyny, strażacy, radni oraz sołtysi

#ZałużeChalenge dla Sławka
Akcję, która powstała dzięki spontanicznej inicjatywie Radnej Doroty
Włodarczyk objął honorowym patronatem Wójt naszej Gminy. Wójt
Krzysztof Kamieniak jako pierwszy
zasilił skarbonkę Sławka, a w jego
ślady poszli wszyscy uczestnicy tej
sąsiedzkiej akcji pomocowej.
Każdy wrzucał do przysłowiowej
puszki ile mógł, a cała zebrana kwota
z pewnością pomoże w rehabilitacji
Sławka.
Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – na placu zabaw
odliczyło się ponad 150 osób.
Jak się okazało, #ZałużeChalenge to także wspaniały pretekst do
spotkania w gronie znajomych - na
wszystkich uczestników czekały
słodkie wypieki, przygotowane przez
gospodynie z Sołectwa Podklucze.
Samemu Sławkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz na
piłkarskie boiska.
Chłopaku, trzymamy kciuki!

Tymczasem koledzy z drużyny trenują w najlepsze – wraz z początkiem sierpnia rozpoczęły się rozgrywki klasy
okręgowej KEEZA Piotrków Trybunalski – LKS Astoria Szczerców gra w 2 grupie.
Zapraszamy do kibicowania naszej drużynie w rundzie jesiennej sezonu 2020–2021.
Spotkania odbywają się na stadionie gminnym przy ulicy Rzecznej 7 w Szczercowie.

Terminarz spotkań „u siebie”:

LKS Astoria Szczerców – LKS Polonia Gorzędów; 01 sierpnia, godzina 17.00
LKS Astoria Szczerców – KS Niedośpielin; 14 sierpnia, godzina 17.30
LKS Astoria Szczerców – GKS II Bełchatów; 29 sierpnia, godz. 17.00
LKS Astoria Szczerców – MKS Pilica Przedbórz; 12 września, godz. 16.30
LKS Astoria Szczerców – LKS Olimpia Wola Załężna; 26 września, godz. 16.00
LKS Astoria Szczerców – UMKS GRABKA Grabica; 10 października, godz. 15.30
LKS Astoria Szczerców – LKS Omega II Kleszczów; 24 października, godz. 14.00
LKS Astoria Szczerców – TS Szczerbiec Wolbórz; 07 listopada, godz. 13.00
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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:

Barbara Szczepanik

Wojciech Pacholak

Krzysztof Drzazga

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

Wiesława Drzewosz

Marzena Małecka

Bohdan Materac

Czesław Osiewała

Arkadiusz Pabiszak

Teresa Pabiś

Katarzyna Rzepkowska

Zbigniew Szcześniak

Zdzisław Węglewski

Jan Wlazłowski

Dorota Włodarczyk

Monika Wyszatycka

▪ Wójt Gminy Szczerców: Krzysztof Kamieniak
tel. 44 631 80 59
▪ Skarbnik Gminy: Dorota Słowińska
tel. 44 631 80 50/59 w. 132
▪ Sekretarz Gminy: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134
▪ Kierownik Referatu Organizacyjnego:
Beata Goszcz
tel. 44 631 80 50/59 w. 128
▪ Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego:
Aneta Wolska
tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143
▪ Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134
▪ Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Danuta Idzikowska
tel. 44 631 80 50/59 w. 125
▪ Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130, 121
▪ Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak
tel. 44 631 80 77
▪ Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji
i Turystyki: Jarosław Piotrowski
tel. 44 631 93 07
▪ Komendant Straży Gminnej: Mariusz Ignasiak
tel. 44 631 32 00, tel. kom. 663 963 090
Numery kont Gminy Szczerców przeznaczone
na wpłaty:
Opłaty lokalne
08 8973 0003 0100 0500 0101 0002
(podatki, opłaty skarbowe, opłaty za wynajem
lokali)
Opłaty za wywóz odpadów
12 8973 0003 0100 0500 0101 0221
Konto depozytowe
98 8973 0003 0100 0500 0101 0031
(do wpłat wadium w przypadku udziału
w przetargach)
Gminna Spółka Wodna
37 8973 0003 0100 0507 8764 0001
Zakład Gospodarki Komunalnej
85 8973 0003 0100 0507 6728 0001
(do wpłat za wodę i ścieki).

