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Szczerców:
ulica Częstochowska do remontu!
Za rok nowa jezdnia, chodnik, zatoka i oświetlenie.

Sto lat Mariana Jędraszka ze Szczercowa

Nasza delegacja w Uniejowie

Pamięci Bohaterów Września '39

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19,
odnotowywaną na terenie powiatu bełchatowskiego,
Urząd Gminy w Szczercowie wprowadził dodatkowe
środki zapobiegawcze w funkcjonowaniu Urzędu.

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Szczercowie
W sprawach pilnych Petenci konsultowani są w Punkcie Informacyjnym na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad
ostrożności oraz wymogów sanitarnych.
Osobiście można załatwiać w Urzędzie sprawy związane z:
•
ewidencją ludności i dowodami osobistymi,
•
świadczeniem usług komunalnych,
•
administracją architektoniczno – budowlaną, a w szczególności z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
•
ochroną środowiska a w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
Interesantom przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.
Wejście do budynku jest możliwe tylko od strony ul. Pułaskiego 8.
Mieszkańców Gminy Szczerców prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą telefoniczną:
tel.: 44 631 80 50, 631 80 59
lub elektroniczną: sekretariat@szczercow.org
Wykaz telefonów do poszczególnych referatów znajduje się na stronie www.szczercow.pl/kontakt
Przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy od strony ulicy Pułaskiego umiejscowiono skrzynkę na korespondencję papierową,
w której umieszczać można zabezpieczone w kopercie dokumenty.
Prosimy też o dokonywanie należnych wpłat poprzez bankowość elektroniczną na właściwe konta Urzędu Gminy:
Opłaty lokalne: 08 8973 0003 0100 0500 0101 0002
na ten nr konta dokonujemy wpłat:
– 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
konto służy do wpłat wadium w przypadku udziału w przetargach
Wpłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki można dokonywać na nr konta:
BSZP O/ Szczerców 85 8973 0003 0100 0507 6728 0001
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców
97-420 Szczerców, ul. Tenusa 28
Dla osób, które nie mają możliwości dokonania wpłat drogą elektroniczną kasa pozostaje czynna.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.
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Od sołeckich placów zabaw po rozległe inwestycje kanalizacyjne czy drogowe –
Gmina Szczerców realizuje założenia budżetowe mimo pandemii COVID-19,
relacjonuje Wójt Krzysztof Kamieniak w rozmowie z Informatorem Szczercowskim.

Jesteśmy skupieni na konkretach
Redakcja: W tych trudnych czasach,
jakie nastały za sprawą światowej epidemii koronawirusa, ciągłość pracy
organów samorządowych jest szczególnie ważna. Mieszkańcy przecież
mają swoje potrzeby, sprawy do załatwienia, swoje prawa i obowiązki.
Krzysztof Kamieniak: Urząd Gminy
w Szczercowie pracuje, staramy
się wypełniać zadania w jak najszerszym zakresie. Zdecydowaliśmy się na wyłączenie jednego
z wejść do budynku, tak by wszyscy Petenci trafiali w jedno miejsce,
w którym są przejmowani przez
oddelegowanego pracownika. Ciągle jesteśmy dostępni telefonicznie
i mailowo, a ograniczenie obsługi
bezpośredniej ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa personelowi Urzędu. Pracujemy tu na małej przestrzeni, w pomieszczeniach,
w których rozmieszczone są dwa,
trzy a nawet cztery stanowiska pracy. Jedna zakażona osoba może
spowodować wyłączenie z pracy
wszystkich pozostałych. To odbiłoby
się na mieszkańcach, bo przymusowa kwarantanna urzędników, to zwłoka w załatwianiu ich spraw. Mam nadzieję, że mieszkańcy przyjmują to
ze zrozumieniem, bo chodzi tu tylko
i wyłącznie o dobro nas wszystkich.

a więc nasza dobra współpraca przekłada się bezpośrednio na sytuację
wielu osób, a mówiąc szerzej – całej
naszej społeczności. W samorządzie
lokalnym dobre, poukładane stosunki i relacje to przecież podstawa.
Red.: Warto podkreślić, że wynik głosowania nad absolutorium to także aprobata wydatków,
planów
inwestycyjnych
i kierunków rozwoju naszej Gminy.
K.K.: Staramy się realizować oczekiwania
mieszkańców;
robimy
to stopniowo, ponieważ nie sposób
przeprowadzić
wszystkich
prac czy inwestycji za jednym zamachem. Trudno też pogodzić
interesy
wszystkich
sołectw…
Red.: Co Pan przez to rozumie?
K.K.: Inwestycja na jednym końcu Gminy może budzić wątpliwości u tych osób, które mieszkają
po drugiej jej stronie. I odwrotnie
– to, co u jednych uważane jest
za niezbędne, innym wydawać się

bedzie kompletnie niepotrzebne.
To bardzo częsta sytuacja i moim
zadaniem jest tak układać harmonogram prac oraz przeznaczać na
to publiczne środki, by ten rozwój
odbywał się jak najbardziej równomiernie. Dlatego największy nacisk
kładziemy na budowę dróg, kanalizacji, czy na rozwój nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych.
Red.: Poznaniu tych potrzeb służył
niedawno odbyty cykl spotkań sołeckich. Wójt uczestniczył w większości
z nich, na każdym byli pracownicy merytoryczni z Urzędu
Gminy.
Jakie
propozycje
dało się usłyszeć najczęściej?
K.K.: Sołectwa mają środki przydzielone w formie funduszu sołeckiego, są
to środki na realizację drobniejszych
zadań na ich terenie. W przeważającej mierze pieniądze pozostające
w gestii sołectwa przeznaczane są na
place zabaw, rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej, domki i kostkę brukową, urządzenia do ćwiczeń czy zabawki dla dzieci. W miejscowościach,

Red.: Wszystko wskazuje też na to,
że do takiej sytuacji musimy przywyknąć na dłużej. Jednak Urząd
Gminy funkcjonuje, a Rada obraduje
i podejmuje wiążące uchwały. Podczas jednej z ostatnich sesji, gminni
Radni udzielili Panu absolutorium.
KK.: Bardzo się cieszę, że Rada
Gminy Szczerców wspiera działania
Wójta, czego wyraz dała w głosowaniu nad udzieleniem mi absolutorium. Ja ze swojej strony staram się
realizować to, czego oczekują ode
mnie Radni. Są oni bowiem wyrazicielami woli ogółu mieszkańców,

3

w których pobudowane są świetlice wiejskie, część funduszu służy
do doposażenia takich obiektów.
Red.: Zdecydowanie nie są to duże
inwestycje.
K.K.: Tak, ale właśnie takim drobniejszym kwestiom służy fundusz sołecki. A same spotkania z mieszkańcami sołectw dają mi także możliwość
bezpośredniego kontaktu i wysłuchania również o tych większych
potrzebach. I właśnie te pomysły, po
aprobacie Rady Gminy, tworzą nam
później kalendarz gminnych inwestycji, który wpiszemy w projekt budżetu Gminy Szczerców na rok 2021.
Red.: A czy pandemia COVID-19
w jakiś sposób wpływa na rozpoczęte już czy też planowane prace?
K.K.: To ciekawa sytuacja, która
ma odzwierciedlenie w liczbach
i cenach. W ubiegłym roku szacunkowe wartości poszczególnych inwestycji niemal w stu procentach
pokrywały się z kwotami, jakie oferenci zgłaszali podczas postępowania przetargowego. Teraz okazuje
się, że do przetargu zgłaszane są
propozycje niższe nawet o 20-30
procent od ceny zakładanej przez
nas. Koszt więc znacznie potaniał,
ale nie mam pewności czy to właśnie efekt sytuacji pandemicznej,
czy też po prostu mniejszej puli
unijnej, przeznaczanej na cały kraj.
Red.: Rzeczywiście, trudno to jednoznacznie ocenić.
K.K.: Dlatego wolę skupić się na
konkretach, a najważniejszy z nich
to to, że COVID-19 mocno spowolnił cały proces administracyjny, który Gmina (jako inwestor) też musi
przechodzić. Wydłuża się proces
uzyskiwania pozwoleń na budowę
czy wykonywania projektów dróg,
które
planowaliśmy
realizować
w 2021. Mało tego, mamy przecież
realizacje drogowe prowadzone od
ubiegłego roku, a zmiana przepisów i pandemia w znacznym stopniu
przeciąga czas ich sfinalizowania.
Red.: Co Pan ma na myśli mówiąc
o zmianie przepisów?
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Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Osiny
K.K.: Jeśli w trakcie rozpoczętej inwestycji zmieniają się przepisy i wymuszają na przykład przy budowie
drogi rozszerzenia zakresu robót,
to musimy te wszystkie nowe elementy doprojektować. To wymaga
także każdorazowo uzyskania zgody odpowiedniej instytucji.
Czyli czasu, bo wydanie pozwolenia
też jest obwarowane przepisami
i toczy się swoim trybem administracyjnym. A jeśli nałoży się na
to ograniczenie w pracy któregoś
z urzędów, wynikające z obostrzeń
pandemicznych, to prosta z pozoru operacja znacznie się wydłuża.
Red.: Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to niedogodności z którymi radzić muszą sobie wszystkie samorządy. Lista naszych
inwestycji nie wygląda jednak źle!
K.K.: Zacznijmy ten przegląd od
dwóch już zakończonych, drobniejszych kwestii. Pierwsza z nich
to budowa toalety publicznej przy
szczercowskim kościele. Taką potrzebę zgłaszali nam mieszkańcy,
postawiliśmy nowoczesny budynek, przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Jestem
przekonany, że dzięki swej funkcjonalności będzie służył długo
mieszkańcom
Szczercowa.
Red.: Lokalizacja
w centrum
miejscowości,
solidna,
wandaloodporna konstrukcja to z pewnością duże plusy tej toalety.

K.K.: Druga rzecz to budowane
w całej Gminie mniejsze lub większe odcinki sieci wodociągowych.
I tak na przykład w Stanisławowie Pierwszym wymieniliśmy taką
sieć za prawie dwa miliony złotych.
Red.: Taka była konieczność?
K.K.: Sieć wodociągowa przebiegająca przez tę miejscowość
była
wybudowana
kilkadziesiąt
lat temu, jeszcze przez Kopalnię
Węgla Brunatnego „Bełchatów”
w ramach odszkodowań za osuszenie terenu. Zostało to wykonane
z rur żeliwnych, które na skutek
upływu czasu uległy korozji, co
skutkowało
częstymi
awariami.
Red.: Zatem remont był konieczny…
K.K.: W tym roku kończymy też inny,
duży projekt, który kosztował niemal
sześć milionów złotych. To oczywiście kanalizacja sanitarna w Osinach, gdzie oprócz samej sieci powstała też biologiczno-mechaniczna
oczyszczalnia ścieków. Jej projekt
zakłada możliwość rozbudowy, jeśli
tylko będzie takie zapotrzebowanie.
Red.: Ponadto Gmina Szczerców
zaproponowała mieszkańcom program dofinansowań do budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.
K.K.: Rzeczywiście, to dosyć wymierne środki, bo proponujemy dofinansowanie w wysokości do czterech tysięcy złotych dla każdego chętnego,

który takie przyłącze kanalizacyjne
wykona. Do tej pory władze Gminy
w ten sposób nie pomagały mieszkańcom, a my robimy to w porozumieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi od kilku lat w różnych programach. W tym konkretnym programie Fundusz nie mógł uczestniczyć
z uwagi na zmianę przepisów, dlatego dokładamy mieszkańcom tyle,
ile możemy z własnego budżetu.
Red.: Od kilku tygodni w Szczercowie obserwować można ekipy
naprawiające chodniki – to są działania mające na celu poprawę estetyki czy kryje się za tym coś więcej?
K.K.:
Przede wszystkim troska
o bezpieczeństwo; częściowo wymieniamy kostkę, częściowo poprawiamy podbudowę pod chodnikami
w centrum miejscowości. Wynika to
ze zużycia materiału, w niektórych
miejscach były one zdewastowane
i mogły doprowadzić do wypadku.
Starą kostkę, która nadaje się jeszcze do ponownego wykorzystania
staramy się rozdysponować pomiędzy zainteresowane sołectwa, które
mają pomysł na jej „drugie życie”, na
przykład utwardzając teren wokół altanek czy dojścia do placów zabaw.
Red.: To my ze swej strony dodamy tylko, że w ramach tego działania wykonano też remont dojścia do
sceny na naszej „Wyspie”. Mamy
również kilka remontów dróg za
sobą i pewnie tyle samo w planach?

tych samorządów, które podchodzą
świadomie do kwestii poszanowania
energii, a co za tym idzie, również
ochrony środowiska. To akurat trend,
który realizujemy zarówno my, jako
samorząd, jak i mieszkańcy na prywatnych posesjach. My staramy się
co roku jeden z gminnych budynków
w taką instalację zaopatrzyć.
Z sukcesem udało się to na dachu
budynku hydroforni w Chabielicach oraz na dachu budynku Urzędu Gminy, a teraz dołączą do tej
listy instalacje na dachach gminnego przedszkola i hali sportowej
przy ulicy Piłsudskiego. Wartość
tych dwóch ostatnich prac to około
pół miliona złotych, ale trzeba pamiętać, że gros tej kwoty pochodzi
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, więc nie tylko nie wydajemy
własnych pieniędzy, ale w dłuższej
perspektywie mocno oszczędzamy.
Red.: Ile?
K.K.: Na przykład rachunki za prąd
zużywany przez hydrofornię w Chabielicach – przy porównaniu lat 2016,
kiedy instalacji na dachu jeszcze nie
było, do analogicznego okresu w roku
2019, kiedy fotowoltaika na budynku
pracuje i dokonano pełnego rozliczenia – zmalały o ponad 12 tysięcy
złotych. To jakiś tysiąc złotych mniej
na miesiąc z jednego tylko źródła.
Red.: Biorąc pod uwagę, że większą część inwestycji pokryła nam
dotacja z Funduszu, to rzeczy-

wiście dobra polityka finansowa.
K.K.: I takie podejście pozwala nam
na inne prace, na przykład w najbliższych planach mamy remont sieci
kanalizacyjnej w Szczercowie, w ulicach Konopnickiej i Targowej, gdzie
prace prowadzone będą metodą bezodkrywkową czy oczekiwaną przez
mieszkańców budowę kolejnej puli
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Red.: Na część tych zadań rozpisano właśnie przetargi, więc
o ich rozstrzygnięciach i kolejnych
planach
poinformujemy
w następnym numerze Informatora.
K.K.: Spotkamy się ponownie zapewne w grudniu, w przededniu Bożego Narodzenia i Sylwestra. Nie da
się ukryć, że ten rok bardzo mocno
okroił nam okazję do rodzinnych spotkań, zarówno tych wesołych, świątecznych, jak i tych służących zadumie. Początek listopada to przecież
co roku czas odwiedzin nekropolii,
na których spoczywają nasi bliscy.
Red.: Niestety, rozsądek nakazuje, by ograniczyć teraz takie wyjazdy i spotkania do minimum.
K.K.: Dbajmy o siebie i o innych.
Trzeba też pamiętać, że zdrowie
jest najważniejsze.
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Na dachu gminnego przedszkola pracuje wydajna instalacja fotowoltaiczna

K.K.: Z pewnością trzeba przywołać tu remonty dróg gminnych
w miejscowości Józefina, Tatar
i Marcelów, które kosztowały ponad
siedemset tysięcy złotych. Niemal
dwieście tysięcy to kwota wydana na
remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lubiec. Po postępowaniu przetargowym są już planowane remonty
w miejscowościach Kościuszki i Żabczanka – Podżar. Mimo trudnego
okresu robimy więc tyle, ile można.
Red.: Przyjeżdżający do naszej
Gminy podkreślają dużą ilość instalacji fotowoltaicznych. Rzeczywiście
mamy się tu czym pochwalić!
K.K.: Staramy się być w czołówce
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Nowa jezdnia, chodniki, a także zatoka autobusowa i oświetlenie drogowe – tak będzie po
rozbudowie wyglądać odcinek drogi wojewódzkiej nr 483 w Szczercowie. Wspólne, wytrwałe
działanie Rady Gminy i Wójta przynosi efekty - dzięki staraniom gminnego samorządu spory
odcinek ulicy Częstochowskiej zmieni się nie do poznania!

Nareszcie – długo oczekiwany remont ulicy Częstochowskiej
24 września w Zarządzie Dróg Wojewódzkich podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania.
Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy
Częstochowskiej na odcinku niecałego kilometra, między ulicą Południową a skrzyżowaniem z drogą
gminną. Wykonawca robót rozbuduje również skrzyżowania z drogami
gminnymi, wykona nowe: zjazdy na
posesje, kanał technologiczny i odwodnienie oraz przepusty. Przetarg
na budowę wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.
z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wójt Gminy Szczerców, wspierany przez Radę, a w szczególności
Radnych ze Szczercowa, podejmował wielokrotnie starania o poprawę bezpieczeństwa na drodze
483. Mieszkańcy podnosili kwestię konieczności budowy chodnika. Podkreślano, że jezdnia nadaje się do gruntownego remontu.
– Dlatego to przecież gminny samorząd, w ślad za prośbami,

wysłał konkretne pieniądze –
dodaje Wójt Krzysztof Kamieniak.
Całość robót ma się zamknąć kwotą 4,3 mln, z czego połowa pokrywana jest właśnie z budżetu Gminy
Szczerców. Gmina Szczerców przygotowała też i sfinansowała we własnym zakresie (kwotą 60 tys. złotych)
pełną dokumentację techniczną tego
przedsięwzięcia. Planowane zakończenie robót to 31 sierpnia 2021 roku.

– Cieszę się, że wiele naszych zabiegów, spotkań, monitów i pism
przyniosło skutek i w końcu, po
wielu latach starań, doczekamy się
remontu tego odcinka drogi 483 –
podsumował Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak. – Choć
to droga wojewódzka, a nie gminna, to w trosce o bezpieczeństwo
i komfort mieszkańców zrobiliśmy w tym kierunku bardzo wiele.

Na początku września zakończył się remont dojścia do sceny koncertowej oraz budynku gospodarczego na szczercowskiej „Wyspie”. Nasz reprezentacyjny obiekt z utęsknieniem czeka
na poluzowanie obostrzeń epidemicznych i przyjęcie pierwszych uczestników zaplanowanych
imprez artystycznych.

Dojście do „Wyspy” naprawione, trwa remont chodników
W centrum Szczercowa trwa remont chodników – nowe ciągi piesze ułożono na ulicy Piłsudskiego
i Głowackiego, wcześniej prace
ukończono na ulicach Źródlanej,
Pułaskiego. W następnym etapie
ekipy drogowców przeprowadzą
roboty na placu świętego Floriana.
Zakres inwestycji obejmował między
innymi likwidację istniejących odwodnień liniowych, rozbiórkę kostki betonowej, przełożenie zdemontowanej
kostki (z założeniem ponownego jej
wykorzystania), ułożenie nowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach i w końcu
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montaż krawężników, obrzeży oraz
elementów infrastruktury chodnika.
Prace wykonuje szczercowska firma
Rol-Bud, mają się one zakończyć

do 10 listopada bieżącego roku.
Całość zadania inwestycyjnego zamknęła się kwotą 485 807 złotych.

Trwa remont fontanny, zlokalizowanej na placu świętego Floriana w Szczercowie. Po blisko dekadzie funkcjonowania atrakcja szczercowskiego rynku przejdzie gruntowną modernizację.

Drugie życie fontanny w Szczercowie
Obiekt eksploatowany jest od
2012 roku; jako zespół urządzeń
składa się z maszynowni wraz
z wyposażeniem, niecki fontanny wraz z wyposażeniem, rurociągów technologicznych połączeniowych zaplecza z niecką fontanny,
instalacji elektrycznej oraz układu
sterowania pracą urządzeń technologicznych i efektów świetlnych.
Szczercowska fontanna wymaga
gruntownej przebudowy, ponieważ w czasie eksploatacji urządzenia w obrębie maszynowni zużyciu uległy filtry i zawory, a pod
samą niecką zużyły się podkładki
na podporach pod płyty granitowe.
Prace zakończyć się mają z końcem października bieżącego roku.

Dystrybucją żywności dla osób potrzebujących
z terenu Gminy Szczerców zajmuje się

Stowarzyszenie „Na skrzydłach marzeń”.
Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Do odbioru żywności w poprzednim, właśnie zakończonym podprogramie, zakwalifikowano 401 rodzin, czyli 844 osoby.
Pełnowartościowe produkty stanowią wsparcie dla domowych budżetów rodzin szczególnie potrzebujących.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych, spełniających kryteria kwalifikowalności do siedziby
GOPS-u przy ul. 3-go Maja 6 w Szczercowie w celu uzyskania

skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2020

Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w wyjątkowych sytuacjach
dopuszczalne jest również zdalne (telefoniczne) kwalifikowanie odbiorców pomocy
żywnościowej.

Dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 zł (netto) dla osoby samotnie

gospodarującej i 1.056 zł (netto) dla osoby w rodzinie, przy jednoczesnym
wystąpieniu dodatkowego powodu przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka
choroba, wielodzietność).
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21 września odbyły się Dożynki Województwa Łódzkiego. Na gościnnej ziemi uniejowskiej zaprezentowały się delegacje Powiatów, Gmin i Sołectw. Świetnie wypadły koła gospodyń wiejskich,
w tym i nasze – z Załuża.

Uniejów areną tegorocznych dożynek wojewódzkich

Gminę Szczerców podczas Dożynek Wojewódzkich reprezentowało KGW z Załuża
Święto plonów rozpoczęło się od
mszy u stóp uniejowskiego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich,
której przewodniczył ordynariusz
Diecezji Włocławskiej Biskup Wiesław Alojzy Mering – towarzyszyło
mu kilku kapłanów, chór oraz harcersko-strażacka orkiestra dęta.
– Wspólnie wszyscy rolnicy, duchowieństwo, przedstawiciele Sejmu,
Senatu, władze samorządowe, ludowe zespoły artystyczne, stajemy
by podczas mszy świętej dziękować Bogu Ojcu za tegoroczne plony, za chleb a rolnikom za ich trud.
Przychodzimy też wołać dla polskiej
wsi o ludzi o wielkim sercu i wielkim zamiłowaniu do roli i jej owoców – mówił do zgromadzonych
Ksiądz Infułat Marian Bronikowski,
wikariusz biskupi na rejon sieradzki.
Po nabożeństwie uroczysty korowód, w którym nie zabrakło reprezentacji Gminy Szczerców, przemieścił się na teren przy słynnych
uniejowskich Termach. Zgodnie
z tradycją nastąpiło tam przekazanie
dożynkowego chleba oraz prezentacja i wybór najpiękniejszego wieńca.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu oprócz wieńca przygotowało też
poczęstunek dla odwiedzających
Dożynki w Uniejowie. Na gminnym stoisku skosztować można
było dań konkursowych – czerwonego barszczu z pierogami i krokietami oraz pięknie się prezentującego
czekoladowego
tortu.
– Serdecznie dziękuję mieszkańcom
Załuża, gospodyniom i gospodarzom,
którzy zaangażowali się w godne reprezentowanie Gminy Szczerców
– powiedział Wójt Krzysztof Kamieniak, wyrażając wdzięczność za piękny wieniec, pyszne potrawy i poświęcony czas. – Cieszę się, że wśród
80 stoisk Kół Gospodyń Wiejskich
nie zabrakło i naszej reprezentacji!
Powiat Bełchatowski, oprócz gminnej delegacji KGW Załuże, reprezentowały jeszcze koła gospodyń
z Gmin Rusiec i Drużbice. Uroczystości zakończyły się występami
artystów, wśród których najwięcej
emocji wzbudziły koncerty grupy Pectus i Maryli Rodowicz.

Janina Kucharska została Sołtysem w Sołectwie Stanisławów Drugi – wybory zarządzone tym
razem na 8 września wreszcie wyłoniły gospodarza miejscowości.

Stanisławów Drugi postawił na kobietę

Wybory Sołtysa w Stanisławowie Drugim obserwowała nawet Telewizja POLSAT
Przypomnijmy – miesiąc wcześniej,
w pierwszym terminie, nie udało się
rozstrzygnąć wyborów, ponieważ
nie zgłosiła się żadna chętna osoba.
Teraz mieszkańcy Stanisławowa Drugiego zaproponowali kandydaturę
Janiny Kucharskiej, i to właśnie ona
jednogłośnie zwyciężyła w wyborach.
Ubolewać można jednak nad frekwencją; na 163 osoby uprawnione do głosowania przy urnie stawiło się jedynie 23 mieszkańców.
Janina Kucharska uzyskała 22
głosy poparcia, w urnie znalazł się też jeden głos nieważny.
Ciekawostką była wizyta ekipy telewizji POLSAT, której czujne oko kamery śledziło przebieg
wyborczego
popołudnia.
Nowej Sołtys Stanisławowa Drugiego życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys Stanisławowa Drugiego, Janina Kucharska: To nie była łatwa decyzja, naprawdę potrzebowałam czasu do namysłu. Do każdego zadania
podchodzę bardzo obowiązkowo, więc nie mogłam podjąć się tego wyzwania bez pewności, że sobie jako Sołtys poradzę. Dziękuję za zaufanie!
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Borowa - altanka za dotacje, kostka w czynie społecznym

10 tysięcy złotych dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi oraz 3,5
tysiąca z Urzędu Gminy Szczerców
pozwoliły sołectwu Borowa na budowę przestronnej altanki z ławkami, ułożenie pod nią kostki brukowej
oraz zakup funkcjonalnego grilla.
Nowe nabytki zostały zaprezentowane podczas sołeckiego pikniku,
który odbył się w połowie września.
Zarówno altanka, jak i grill
spisały się na medal, pogoda dopisała, więc i atrakcje
przygotowane dla najmłodszych cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Starsi mieli okazję do sąsiedzkich
pogaduszek – wszystko to jednak
w zgodzie z reżimem sanitarnym…
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26 września w Lubcu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Wandzie Malczewskiej, uznanej przez Kościół katolicki za Czcigodną Służebnicę Bożą.

W Lubcu upamiętniono Mistyczkę z Parzna
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gminnego samorządu,
społeczność szkolna, delegacja sąsiedniej Gminy Kluki, rodzina Wandy Malczewskiej oraz mieszkańcy
Lubca. Mszę świętą celebrował Biskup Ireneusz Pękalski, który opowiedział o wyobraźni miłosierdzia
Sługi Bożej Wandy Malczewskiej,
jako wzoru dla współczesnych.
- Wanda Malczewska jest wzorem
dla wierzących, by nigdy nie zapominać o potrzebach tych, którzy naszej
pomocy potrzebują. By dzielić się
tym co posiadamy, nawet, gdy nie
mamy za wiele. To jest praktyczny
wymiar naszej wyobraźni miłosierdzia – tłumaczył zgromadzonym na
uroczystości Ksiądz Biskup Pękalski.
Przypomnijmy, pochodząca z Radomia krewna poety Antoniego
i malarza Jacka Malczewskich,
była świecką mistyczką, czynną
na polu społeczno-charytatywnym,
prekursorką świeckich katechetów i pracownic charytatywnych.
Zmarła 25 września 1896 roku w pobliskim Parznie, do którego pieszo
podążała na nabożeństwa właśnie
z Lubca.

Delegacja gminnego samorządu w składzie: Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Szczepanik, Radny Krzysztof Drzazga i Radny Zdzisław Węglewski
Mieszkała bowiem w dworku, który wybudował Marceli Sulimierski w 1835 r. Pierwotnie na parterze budynku znajdowała się sień
z kominkiem i salony, schody o drewnianych stopniach prowadziły na piętro, gdzie jedno z pomieszczeń służyło jako kaplica. Dwór ogrzewany był
piecami. W 1911r. posiadłość przeszła w ręce rodziny Arkuszewskich.

W czasie II wojny światowej we
dworze urzędowali Niemcy. W 1946
roku przejęty został przez skarb
państwa i przeznaczony na mieszkania dla byłej służby folwarcznej.
Na początku lat 70-tych otrzymał
go Wydział Oświaty w Bełchatowie.
Przeprowadzono kapitalny remont
i przekazano Szkole Podstawowej, która znajduje się tu do dziś.
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W tym roku obchodzimy setną rocznicę zakończonej w 1920 roku wojny z bolszewikami. Potyczki
wojenne rozpoczęły się rok wcześniej, a wojna ta zakończyła się słynną, ocenianą wysoko przez
wojskowych pod względem strategii i sztuki wojennej, Bitwą Warszawską lub Cudem nad Wisłą.

Niepodległa, od 100 lat!
Bitwa o stolicę przechyliła szalę zwycięstwa dla Armii Polskiej
dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Zwycięstwo Armii Polskiej
spowodowało odwrót Armii Czerwonej w głąb Rosji Sowieckiej i rezygnację Stalina z zaprowadzania
i rozpowszechniania komunizmu
w Polsce, a następnie w pozostałych zachodnich Państwach Europy.
W Bitwie Warszawskiej udział brali
nasi przodkowie, mieszkańcy naszej szczercowskiej Małej Ojczyzny. Wspomnieć trzeba, iż młode,
bo istniejące od 1918 roku Państwo
Polskie z dopiero co kształtującymi się strukturami państwowymi,
przygotowując się do wojny z Sowietami zwróciło się z Odezwą do
Polaków – Patriotów, aby na ochotnika wstępowali do Wojska. Rodacy licznie odpowiedzieli na apel,
wstępując ochotniczo do wojska.
I tak w Szczercowie młodzi wówczas,
liczący od osiemnastu do dwudziestu paru lat młodzieńcy, zorganizowali się i podjęli decyzję o zaciągu.
W lipcu 1920 roku wymaszerowali w grupie około stu osób, pieszo
w kierunku na Łódź, a stamtąd do
Warszawy. Jak wynika z opowieści
dawnych świadków, byli odprowadzani i uroczyście żegnani przez rodziny, sąsiadów i pozostałych współmieszkańców ziemi szczercowskiej.
- Myślę, iż należy docenić inicjatywę zgłoszenia się na ochotnika do wojska i na wojnę, na której
stracić można życie – opowiada
Andrzej Labryszewski, mieszkaniec Szczercowa kolekcjonujący
wspomnienia o historii miejscowości. - Byli to prawdziwi Patrioci.
Niestety, nie zachowały się listy
z nazwiskami ochotników szczercowskich, ani ilu ich wymaszerowało.
Danych tych nie posiada również
Archiwum IPN. Z blisko stuosobowej grupy ochotników nie wróciło
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po wojnie szesnastu; prawdopodobnie polegli oni na polu bitwy.
Społeczeństwo
szczercowskie
w 10-tą rocznicę odzyskania Niepodległości tj. w 1928 roku ufundowało im pomnik, upamiętniając ich
nazwiska na marmurowej tablicy,
która do dziś jest w oryginale wmurowana na cokole pomnika przy ulicy 3-go Maja. Przed pomnikiem tym
w okresie międzywojennym odbywały się, podobnie jak dziś, uroczystości
z okazji świąt państwowych. Jest to
jedyna pamiątka tamtego wielkiego patriotycznego wzniesienia się
naszych poprzedników zamieszkujących tu, gdzie i my żyjemy.
Okupant niemiecki po 1939 roku,
sprawując władzę administracyjną
w Szczercowie, nakazał Polakom
wspomniany
pomnik
rozebrać.
Zgodnie z nakazem, rękoma naszych
dziadków pomnik zbudowany z piaskowca został wkrótce zburzony. Jak
się jednak okazało, nie bezpowrotnie.
- Nadzorujący rozbiórkę Niemiec
wykazał się pewną empatią mówiąc podobno do oddelegowanej
grupy, żeby „tablicę z wyrytymi nazwiskami sobie zachowali, bo kiedyś się przyda ” – opowiada Andrzej
Labryszewski. I tak oryginal-

na tablica została przekazywana
z rąk do rąk i pieczołowicie, w tajemnicy, była przechowywana przez
różnych mieszkańców tej Gminy.
Nie było bowiem klimatu, aby po
zakończeniu
II wojny światowej
móc odbudować ten obiekt patriotyzmu lokalnego, przypominający
o zwycięstwie nad Armią Czerwoną
w 1920 roku. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia,
po odzyskaniu pełnej suwerenności, tablica ta została ujawniona.
Ostatnią osobą ukrywającą ją był
mieszkaniec Szczercowa, Zdzisław Ciszewski - były Sołtys, niestety dziś już nieżyjący. Spontanicznie zawiązała się grupa osób,
która podjęła inicjatywę odbudowy
pomnika, co udało się w 1992 roku.
Kształtem zbliżony jest do tego pierwotnego, lecz wykonano go już z innego materiału – granitu, piaskowiec
był już bowiem w mniejszym stopniu
dostępny na rynku. Na cokole przymocowano oryginalną tablicę z wyrytymi nazwiskami synów tej ziemi,
którzy ochotniczo wstępując do Armii
Polskiej przygotowującej się do Bitwy
Warszawskiej, polegli na polu walki.
Do dziś mieszkańcy Gminy, władze oraz przedstawiciele szkół
i stowarzyszeń gromadzą się pod
pomnikiem w Święta Narodowe.
Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie tej niezwykłej i pięknej
historii Synów Naszej Małej Ojczyzny. Być może posiadasz inne informacje na temat osób, które ochotniczo wstąpiły do Armii Polskiej?
Może Twój dziadek, stryj lub inny
członek rodziny był uczestnikiem
wydarzeń tu wspomnianych – podziel się z nami. Może w ten sposób uda się nam stworzyć pełną
listę Ochotników maszerujących
na wojnę w lipcu 1920 roku.
p r o m o c j a @ s z c z e r c o w. o r g

Przypominamy o jesiennej "wystawce' - w dniach od 16 do 20 listopada bełchatowski
EKO-REGION odbierał będzie od właścicieli prywatnych posesji z terenu Gminy Szczerców
odpady wielkogabarytowe. Przypominamy - odpady odbierane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - WYSTAWKA
Podstawowymi rodzajami odpadów odbieranymi podczas zbiórki wielkogabarytów są:
Zużyty sprzęt AGD – chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne i gazowe,
suszarki do ubrań, mikrofalówki, piece elektryczne i inne urządzenia grzejne, wentylatory, klimatyzatory
Mały sprzęt gospodarstwa domowego - odkurzacze, żelazka, tostery, opiekacze, frytkownice,
roboty kuchenne, młynki do kawy, wagi, zegary
Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radioodbiorniki, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny – komputery stacjonarne, monitory, myszy i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony stacjonarne i komórkowe, faksy
Zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne – wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia,
kosiarki do trawy, inne narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia,
skręcania
Meble i elementy stolarki – szafki, półki, drzwi i okna z szybami, listwy drewniane
Dywany i wykładziny, zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm), złom metalowy
Podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych nie są odbierane:
Gruz, kostka brukowa, płyty chodnikowe, cegła, opakowania po farbach i lakierach, folia, inne
odpady budowlane, kamienie, odzież, szkło luzem, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, odpady zawierające azbest (np. eternit) oraz inne odpady niebezpieczne.
UWAGA!!!
Objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpoczynają się o godzinie 6:00.
Jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę lub sołectwo, odpady nie zostaną odebrane.
16 listopada:
Dubie
Rudzisko
Marcelów
Lubiec
Zbyszek
Firlej
Magdalenów
Kuźnica Lubiecka
Wieś Szczercowska
Kolonia Szczercowska

17 listopada:
18 listopada:
Brzezie, Kozłówki
Osiny Kolonia
Bednarze, Krzyżówki
Osiny, Janówka
Borowa, Polowa
Tatar
Kościuszki
Puszcza
Dzbanki
Lubośnia
Kieruzele
Józefina
Chabielice, Chabielice Kol. Niwy
Stanisławów Pierwszy
Trakt Puszczański
Stanisławów Drugi
Szczerców: ulice
Leśniaki
Kącik i Praga

19 listopada:
Grudna, Żabczanka
Podżar, Szubienice
Zagadki, Podklucze
Szczerców: ul. Piotrkowska
20 listopada:
Szczerców - pozostałe
ulice
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Tradycyjne życzenia „stu lat” to w tym wypadku zdecydowanie za mało – Pan Marian Jędraszek,
mieszkaniec Szczercowa, przyszedł bowiem na świat okrągły wiek temu. Z tej okazji w Urzędzie
Gminy odbyła się uroczystość, podczas której dostojnego jubilata reprezentowała córka Zofia.

Marian Jędraszek - najstarszy mieszkaniec Gminy
Zofia Jędraszek na spotkanie przyszła
w towarzystwie dawnych sąsiadek,
Wandy Koszek i Anny Mikołajewskiej.
- W imieniu taty serdecznie dziękuję za pamięć – mówiła wyraźnie
wzruszona pani Zofia. – Ojciec bardzo żałuje, że nie mógł w naszym
spotkaniu uczestniczyć osobiście,
ale zarówno zagrożenie epidemiczne, jak i jego stan zdrowia każe
nam dmuchać na zimne. Niemniej
kazał mi wszystkich pozdrowić, co
robię z prawdziwą przyjemnością.
Marian Jędraszek jest obecnie najstarszym mieszkańcem Szczercowa, a lokalnej społeczności dał się
poznać jako znakomity krawiec,
który przez lata szył lub reperował odzież klientom w całej gminie.
Swoją markę zbudował na pracowitości i znakomitym rzemiośle.

wych krawców – dodaje jej siostra, Anna Mikołajewska. – Pan
Marian umiał uszyć zarówno męski garnitur, jak i damski żakiet i,
co najważniejsze, robił to świetnie. Wiem, bo sama skorzystałam!

Urodzinowe życzenia na ręce córki jubilata złożyli wójt Krzysztof Kamieniak, kierownik USC w Szczercowie Agnieszka Szubert oraz
kierownik GOPS Anna Krawczyńska. Były ciepłe słowa i prezenty.

Marian Jędraszek, jak wspominają
bliscy, od krawieckiej maszyny odszedł dopiero kilka lat temu, kiedy
pojawiły się kłopoty ze wzrokiem.
Mimo podeszłego wieku wspomagał też syna w niewielkim gospodarstwie, samodzielnie wykonując
drobne zadania, na miarę swoich sił.

- Zazdrościmy Panu Marianowi pasji
i energii – powiedział Wójt Krzysztof Kamieniak. – Tej energii i radości życia jest w nim tyle, że można
by obdarować kilka osób. Życzę
zdrowia i radości każdego dnia.

- Był nauczony ciężkiej pracy, do
której podchodził uczciwie. Składki
na ZUS, jako rzemieślnik, płacił 55
lat – podsumowała Zofia Jędraszek.

Oprócz prezentów i życzeń od
przedstawicieli samorządu nasz stulatek dostanie też honorową emeryturę, jaką wypłacał mu będzie ZUS.
Seniorzy otrzymują od państwa
4294,67 złotych brutto miesięcznie.

- Ten obrazek pamiętam z dzieciństwa bardzo wyraźnie – wspominała
Wanda Koszek, znajoma rodziny Jędraszków. – Nasze okna wychodziły
na pracownię pana Mariana. Światło
paliło się tam zawsze bardzo długo, bo do obowiązków nasz sąsiad
podchodził niezwykle sumiennie.
- Warto też wspomnieć, że fachu
u niego uczyło się wielu miejsco-

Marian Jędraszek w roku 1952
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rok 1965

rok 2007

Czas płynie, wszystko się zmienia, ale ten jeden punkt w naszej gazecie jest nie do podważenia!
Znowu powitaliśmy wśród nas gromadę słodziaków, których uśmiechnięte buzie skradną Wasze serca.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi bohaterami Galerii Malucha!

Alicja Woźniak, ur. 10 02 2020; waga 2700 – wzrost 51 cm

Alicja Stępińska, ur. 08 06 2020;
waga 3900 – wzrost 56 cm

Adam Majcherek, ur. 23 08 2020;
waga 4100 – wzrost 58 cm

Alicja Ciemcioch, ur. 05 07 2020;
waga 2830 – wzrost 53 cm

Szymon Bogunia, ur. 19 06 2020;
waga 3900 – wzrost 57 cm
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Maja Ryba, ur. 15 08 2020; waga 3100 – wzrost 53 cm

Aleksander Leśniewski, ur. 26 06 2020;
waga 4160 – wzrost 57 cm

Zuzanna Rzepkowska, ur. 11 08 2020; waga 3640 – wzrost 57

Weronika Gonerska, ur. 30 08 2020; waga 4240 – wzrost 60
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Wiktor Beśka ur. 04 06 2020;
waga 3460 – wzrost 55 cm

Marcelina Kaczmarek ur. 24 08 2020;
waga 3350 – wzrost 56 cm

Leo Święcicki, ur. 05 08 2020;
waga 4300 – wzrost 59 cm

Tymon Włodarczyk, ur. 16 08 2020;
waga 3050 – wzrost 51 cm

Agata Siewiera, ur. 21 01 2020;
waga 3600 – wzrost 56 cm
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Strzelectwo sportowe jeszcze kilka lat temu uważane było w Polsce za niszowe
hobby. Szczercowska SALWA udowadnia, że to sport dla każdego i każdy może
też odnieść w nim sukces - tak, jak Mateusz.

Młody mistrz ze Szczercowa
Członkowie
Klubu
Strzelectwa
Sportowego SALWA Szczerców
brali udział w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików
w strzelectwie sportowym. W Białymstoku młodzież w wieku do 15 lat
z czterech województw (podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego
i łódzkiego) rywalizowała ze sobą
w celności oka i pewności ręki.

Nasze osiągnięcia:
• Mateusz Ławniczek - I miejsce w konkurencji Ksp (karabin sportowy) 3x20 młodzicy,
• Mateusz Ławniczek - I miejsce w konkurencji Kpn (karabin
pneumatyczny) 40 młodzicy,
• Amelia Boruszak – II miejsce
w konkurencji Psp (pistolet
sportowy) 30+30 młodziczki,
• Amelia Boruszak – VI miejsce w konkurencji Ppn (pistolet
pneumatyczny) 40 młodziczki.
W zawodach udział brali również
Szymon Oborowski, Mateusz Wysocki i Iga Czaja, która dopiero przygotowuje się do kategorii młodzików i startowała poza konkurencją.
Klub SALWA Szczerców w rankingu klubów zajął podczas mistrzostw

trzecie miejsce w ilości punktów
zdobytych
przez
zawodników.
Udział i podwójne zwycięstwo
w tych mistrzostwach dał Mateuszowi wstęp na Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbyły się
w dniach 8 - 11 października we
Wrocławiu.

ników w zawodach, aby polubić ten
wyjątkowy, choć wymagający sport
i zacząć przygodę ze strzelectwem.
Stowarzyszenie
Klub
Strzelectwa Sportowego SALWA Szczerców zaprasza wszystkich zainteresowanych do nowej siedziby
Klubu przy ulicy św. Floriana 10 A.

W stolicy Dolnego Śląska nasz
zawodnik zakończył zawody na
12 miejscu - podsumowując cały
udział Mateusza w tak prestiżowych zawodach strzeleckich, nie
sposób odmówić słów uznania.
Świetne wyniki: Ksp 40 L-19 miejsce, Kpn 40 - 4 miejsce, Ksp 3×20
- 12 miejsce.
Dziękujemy za pozytywne rozsławianie barw Klubu SALWA oraz całej
Gminy Szczerców .
Strzelectwo sportowe jeszcze kilka
lat temu uważane było w Polsce za
niszowe hobby. Obecnie interesuje
się nim coraz więcej osób i możliwy jest większy dostęp do broni, to
zaś znacząco ułatwia rozwijanie pasji. Nie trzeba być ekspertem w tej
dziedzinie i osiągać wybitnych wy-

3 października w Bydgoszczy odbyła się IV i ostatnia runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
Supermoto, w której występował mieszkaniec naszej Gminy, Karol Kułakowski.

III miejsce Karola Kułakowskiego w Pucharze Polski
Wysokie miejsca w obu rozegranych wyścigach (IV i V) pozwoliło na zajęcie IV lokaty w tych zawodach. Ilość zdobytych punktów
w całym sezonie dała III miejsce
w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Supermoto w klasie C4.
Warto dodać, że Karol już wcześniej
odnosił sukcesy w sporcie motorowym i w 2020 roku otrzymuje gminne stypendium sportowe za osiągnięcia w 2019 roku. Gratulujemy!
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Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa.
Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r.

Spiszmy się jak na rolników przystało! –
czyli Powszechny Spis Rolny 2020
Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego
prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać
zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania
decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych
ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.
Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia,
umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”.
Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach
8.00 – 20.00.
Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:
•
cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
•
sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
•
struktury dochodów,
•
aktywności ekonomicznej,
•
sposobu użytkowania gruntów,
•
powierzchni zasiewów, nawożenia,
•
zastosowania środków ochrony roślin,
•
pogłowia zwierząt gospodarskich,
•
chowu i hodowli ryb,
•
budynków gospodarskich,
•
maszyn i urządzeń rolniczych.
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Rada
Gminy Szczerców
SzczercówKadencja
- Kadencja
2018-2023
Rada Gminy
2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Szczepanik
● Dyżur:
Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16
wt. 9.00 – 11.00
pt. 9.00 – 11.00
V-ce przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Pacholak
● Dyżur:
Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16
pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca
w godz. 15.30 – 17.00

Barbara Szczepanik

Wojciech Pacholak

Krzysztof Drzazga

(bliższych informacji 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:
Opłaty lokalne
08 8973 0003 0100 0500 0101 0002
(podatki, opłaty skarbowe, 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 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).

