Zdrowych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
w Gminie Szczerców

Nowy wóz dla OSP Szczerców

"Leszy" posprzątali las w Podżarze

Wigilijne podpowiedzi naszych gospodyń

11 listopada 2020 - 102 lata odzyskania niepodległości

Gmina Szczerców pamiętała o 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
W wielu miejscach Mieszkańcy udekorowali swoje posesje, przy domach powiewały biało-czerwone flagi. Symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikami w Szczercowie, Chabielicach, Magdalenowie i Lubcu złożyli przedstawiciele gminnego samorządu - z Wójtem Krzysztofem Kamieniakiem
oraz Przewodniczącą Rady Gminy, Barbarą Szczepanik na czele. W skromniejszych niż przed laty
obchodach wzięli też udział Radni, druhowie gminnych jednostek OSP, harcerze oraz delegacje stowarzyszeń.
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców
Szanowni Mieszkańcy,
już niebawem zasiądziemy przy wigilijnych stołach, by w gronie najbliższych świętować coroczny cud Narodzenia Pańskiego.
Nie będą to jednak Święta, do jakich przywykliśmy i jakie z nostalgią wspominamy sprzed lat - obostrzenia związane z wciąż
dającą się nam we znaki pandemią koronawirusa powodują,
że nawet w tym wyjątkowym, grudniowym czasie, myśleć musimy o sanitarnym reżimie i bezpieczeństwie nas wszystkich.
Niezależnie jednak od tego, ile osób ugościmy przy naszych
stołach, nie zapominajmy o tym, co w tych Świętach najważniejsze.
Oto rodzi się Chrystus Zbawiciel, a wraz z Nim nadzieja na lepsze jutro, na pokonanie przeciwności losu,
na zwycięstwo dobra. Rodzi się nadzieja dla nas!
Zapewne zgodzą się Państwo ze mną, że bez żalu pożegnamy rok 2020. Zapamiętamy go
jako czas wielkiej próby. Ten pierwszy, wiosenny atak COVID-19, zmienił życie nas wszystkich. Z kolei druga, jesienna fala, potwierdziła przypuszczenia, że wirus zostanie z nami
na dłużej, a i jego negatywne efekty dawać się będą we znaki coraz większej grupie osób.
Ale warto w tym miejscu przypomnieć, że w tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia funkcjonowania lokalnych samorządów w Polsce. To przecież 27-go maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory
do niezależnego samorządu gminnego. Jestem przekonany, że nasze społeczeństwo wykorzystało ten czas dobrze i możemy teraz spokojnie patrzeć zarówno w przyszłość, jak i przeszłość. Jakość
życia mieszkańców, sprawność struktur i instytucji, zdobycze cywilizacyjne, takie jak sieć wodno-kanalizacyjna, powszechna opieka zdrowotna, oferta kulturalna czy sportowa, edukacja na dobrym poziomie... Tych przykładów można mnożyć; one nam już trochę spowszedniały, choć przecież są
miarą sukcesu, jaki odniosła samorządowa Polska przez ostatnie 30 lat. Trzeba o tym pamiętać!
Sprawność lokalnego samorządu jest szczególnie istotna teraz, w okresie próby. Liczę, że dostrzeżecie Państwo oraz uczciwie ocenicie nasze działania i starania, podejmowane w trosce o dobro Mieszkańców Gminy Szczerców. Mimo niesprzyjających warunków wciąż budujemy i remontujemy sieć gminnych dróg, dostosowujemy system lokalnych opłat i podatków do trudnej sytuacji
ekonomicznej większości przedsiębiorców, organizujemy pomoc materialną dla szczególnie potrzebujących, pokrzywdzonych przez los. Urząd Gminy Szczerców oraz podległe mu jednostki, choć
w zmienionym trybie, to działają sprawnie, realizując swoje zadania i odpowiadając na oczekiwania Mieszkańców bez zbędnej zwłoki. Staramy się ze wszystkich sił, by skutki pandemii nie odbijały się dodatkowo na jakości naszej pracy, choć przecież i my chorujemy, martwimy się o swoich bliskich i przyjaciół.
Dlatego z tego miejsca pragnę podziękować pracownikom Urzędu oraz pozostałych jednostek za sumienną, rzetelną pracę.
Wszystkim Państwu życzę spokoju i zdrowia - nie tylko w czasie Świąt, ale i w nadchodzącym 2021 roku.
Głęboko wierzę, że przyniesie on nam wyczekiwane wytchnienie i pozwoli na nowo dostrzec otaczające
nas pozytywy. Żyjemy w pięknym miejscu, tworzymy świetną społeczność. Nic nam tego nie odbierze.
Życzę nam wszystkim zdrowych i radosnych Świąt!
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Bełchatów zaplanował na 2021 rok duże podwyżki cen za wywóz śmieci. Rada
Miasta na listopadowej sesji przegłosowała projekt uchwały podnoszącej stawkę
z obowiązujących teraz 19 złotych do 26 złotych, które bełchatowianie zapłacą od
stycznia. Jak sytuacja z zagospodarowaniem odpadów wygląda w Gminie Szczerców?

Opłata za śmieci? Niższa tylko w Kleszczowie
Więcej niż obecnie zapłacą nie tylko
bełchatowianie - spore podwyżki szykują się w Gminach Bełchatów i Rusiec. Obecna stawka wzrośnie też od
stycznia 2021 w Klukach i Drużbicach.
Samorząd Gminy Szczerców stara
się wspomóc swoich mieszkańców
i w trosce o ich domowe budżety rekompensuje część opłaty za śmieci.
Analizując finanse z kilku ostatnich
lat zaobserwujemy, że w roku 2016
Gmina przeznaczyła na ten cel
z budżetu blisko 450 tysięcy złotych,
w 2017 było to 414 tysięcy, rok później 409 tysięcy, zaś w roku ubiegłym
ponad 222 tysiące złotych (w poprzednim przetargu obowiązywała
cena wywozu przez firmę śmieciową
w wysokości 7,00 zł, a samorząd
Gminy dokładał 3,50 zł do
mieszkańca).
Do października bieżącego roku nasz gminny samorząd
wspomógł już mieszkańców dopłatą
w wysokości 405 tysięcy złotych.
- Pozwala to utrzymać stawkę od
osoby na stosunkowo niskim poziomie – tłumaczy Wójt Krzysztof
Kamieniak i dodaje - nie da się bowiem ukryć, że mieszkaniec Gminy
Szczerców płaci za wywóz śmieci dużo mniej niż nasi sąsiedzi.
We wspomnianym już Bełchatowie
nowa stawka to 26 złotych za osobę.
Sprawdźmy, jak wygląda to w gminach wiejskich:
Kluki: 16,50 zł za każdą osobę
(segregacja) oraz 33,00 zł za każdą
osobę przy braku segregacji, 0,40 zł
to obniżka za kompostowanie - ceny
te wzrosną od nowego roku,Gmina
przygotowuje się do przetargu,
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Rusiec: 8 zł za każdą osobę
(segregacja), 16 zł za każdą osobę
przy braku segregacji - tu obowiązuje wciąż stawka wynegocjowana
w przetargu ponad 3,5 roku temu.
Mieszkańcy tej Gminy już niebawem
zapłacą dużo więcej,

Bełchatów (Gmina): 17,70 zł za
osobę przy segregacji i 30 zł przy
jej braku to stawki obowiązujące do
końca grudnia 2020. Nową, większką stawkę mieszkańcy Gminy Bełchatów poznają po grudniowej sesji
Rady Gminy.

Zelów: 14 zł za każdą osobę
(segregacja), 20 zł za każdą osobę
przy braku segregacji,

Warto przypomnieć, że w wyniku
rozstrzygnięcia nowego przetargu,
obowiązującego od lipca 2020 roku
w Gminie Szczerców, zaproponowana przez firmę stawka to 19,24
zł za wywóz śmieci od osoby. Nasi
mieszkańcy
płacą
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, około 10,24 zł lub 11,24 zł do mieszkańca, dopłaca samorząd Gminy.

Kleszczów: 4 zł za każdą osobę
przy segregacji lub 15 zł (kara) za
każdą osobę przy braku segregacji,
Drużbice: 16,60 zł za każdą osobę segregującą lub 33,20 zł (kara)
za każdą osobę przy braku segregacji - tu również stawki najprawdopodobniej wzrosną w 2021 roku,
Widawa: 19 zł za każdą osobę,
jeśli deklarowana jest segregacja
oraz 38 zł przy jej braku - Gmina
jest już po nowym przetargu i rozważa konieczność podniesienia cen,
Buczek: 17 zł za każdą osobę, gdy
stosowana jest segregacja, a jeśli
nie to stawka wynosi 34 zł za każdą
osobę - ceny ustalono w lipcu 2020.

Bez zmian pozostaje też praca gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który mieści się w Kolonii Szczercowskiej. Mieszkańcy Gminy mogą
bezpłatnie oddawać tam odpady w każdy piątek oraz sobotę.

Blisko 50 osób, wolontariuszy Leszy, stawiło się w miejscowości Podżar by posprzątać las. Społeczna akcja zwana Leszną Niedzielą odbyła się w połowie października.

Posprzątali las w Podżarze

Wolontariusze z grupy LESZY za chwilę ruszą w teren - tym razem sprzątają las w Podżarze
Jak relacjonują uczestnicy, teren - z pozoru niewinny - okazał
się bardzo ciężki w odśmiecaniu,
co doskonale dokumentują zdjęcia,
a sami wolontariusze sprzatani mocno odczuli „w kościach”.
- Trudność polegała głównie na wieku śmieci, bo odpady wyrzucone
kilka lat temu po prostu się podnosi
i wrzuca do worka, ale śmieci 30
i 40 letnie trzeba już z ziemi wyrywać, a ziemię wokół przesiewać
– tłumaczy Leszek Salomon, koordynator akcji.- To koszmarnie niewdzięczne zajęcie, dlatego dziękuję wszystkim za tak ofiarną pracę.
Miłośnicy Czystych Lasów LE-

SZY to nieformalna grupa pasjonatów czystego lasu, która w cyklicznych coniedzielnych akcjach zbiera
śmieci w różnych miejscach powiatu bełchatowskiego. Październikowa wyprawa do Podżaru była ich
pierwszym zorganizowanym działaniem na terenie Gminy Szczerców.
- Oj, moc nas dzisiaj była, więc chyba
idzie ku lepszemu – śmieje się Leszek
Salomon. – Pewnie jednak kiedyś
będziemy musieli do Podżaru wrócić
i dokończyć napoczęte wysypiska.
Ogółem zorganizowano już ponad 30 podobnych akcji na terenie powiatu bełchatowskiego.

Wolontariusze wysprzątali ponad
500 ha lasów, zebrali i zabezpieczyli utylizację ok. 104 m3 śmieci oraz
usunęli niemal w stu procentach
3 wysypiska leśne.
Bełchatowianom do współpracy
w akcjach sprzątania udało się
wciągnąć lokalne społeczności, organizacje w rodzaju koła gospodyń
wiejskich, sołectwa i urzędy gmin.
- Świetna inicjatywa, będziemy się
włączać i pomagać – deklaruje
Wójt Gminy Szczerców, Krzysztof
Kamieniak.
LESZY pozyskują worki, rękawice i inny drobny sprzęt. Zdobyli już
przyczepy i wózki ogrodowe. Będąc
zaledwie nieformalną grupą szybko
stali się instytucją, do której zgłaszają się wszyscy, którym na sercu leży czystość terenów leśnych.
Zainicjowali także Leszny Challenge w ramach którego poszczególne miejscowości nominują się do
podjęcia akcji sprzątania u siebie.
Podżar na początek, kto następny?

Pracują wspólnie - starsi i młodsi

"Urobek" z Podżaru
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Priorytetem dla władz Gminy Szczerców jest dbałość o należyty stan infrastruktury drogowej. Nic
więc dziwnego, że mimo późnej pory, ale za to przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
na gminnych drogach spotkać można ekipy remontujące nawierzchnię. Święta za pasem, więc
zaplanowane inwestycje trzeba przeprowadzić i zakończyć w terminie.

Polowa i Lubiec – remont dróg
W Lubcu przebudowie poddana
została droga wewnętrzna, gdzie
pas drogowy wyznaczają granice działek. Chodzi o odcinek długości ok. 200 metrów, na którym
rozebrano istniejącą podbudowę,
a następnie po wykonaniu stabilizacji gruntu cementem, ułożono w jej
miejsce nową, z kruszywa łamanego.
W konstrukcji drogi uwzględniono
też beton asfaltowy, co skutkować
powinno długim okresem bezproblemowego użytkowania. Projekt zakładał również wykonanie w granicach
pasa drogowego obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm.

Remontowany odcinek G-15 zaczyna się przy świetlicy w Polowej

Wartość prac wyceniono na około
114 tysięcy złotych.
Dużo więcej, bo ponad 665 tysięcy
kosztuje remont drogi gminnej G15
– od świetlicy w Polowej w kierunku
Kościuszki. Tu projektowany odcinek
drogi przebiega przez tereny rolne
i zabudowane, a pas drogowy również wyznaczają granice działek.
W zakresie prac ujęto rozbiórkę
istniejącej jezdni i odtworzenie jej
oraz poboczy wraz z remontem
przepustów pod jezdnią, wykonanie
plantowania terenu oraz wyrównanie koniecznych do realizacji robót
zjazdów, połączeń oraz wymiany
utwardzenia pod wiatą. Nawierzchnia odtwarzanej jezdni to 4220 m2,
a długość odcinka to około 1182 metry.

Drogowcy ułożą nową nawierzchnię, powstanie też pobocze

Zakończenie prac - o ile nie przeszkodzi w tym pogoda - zaplanowano jeszcze w tym roku.

Blisko 200 metrów nowej drogi w Lubcu

6

Wstęgę honorową przecięli Przewodnicząca Rady Barbara Szczepanik oraz Wójt Krzysztof Kamieniak

Na ratunek - nowym autem!

Samorząd Gminy Szczerców zakupił nowoczesny samochód marki Volvo na potrzeby jednostki
OSP ze Szczercowa. Uroczyste przekazanie i poświęcenie pojazdu odbyło się 11-go listopada.
Większość zdarzeń, do których
dysponowane są siły szczercowskiej jednostki to kolizje i wypadki na
obwodnicy lub drogach gminnych.
– Druhowie ze Szczercowa odnotowują w ciągu roku średnio 160
wyjazdów – mówił Wójt Krzysztof
Kamieniak. – Dobry, niezawodny, a przy okazji świetnie wyposażony samochód z pewnością
przyda się naszym strażakom.
Auto kosztowało 720 tysięcy złotych, kwota ta w całości została
pokryta z budżetu Gminy Szczer-

ców. W tej cenie udało się kupić specjalistyczny pojazd z bogatym
zapleczem
akcesoriów.
– Dwa i pół tysiąca litrów wody, trzysta litrów piany – wylicza zalety nowego sprzętu Andrzej Jędraszek,
komendant gminnych straży pożarnych. – Do tego ciężkie nożyce, rozpieraki, piły do cięcia stali i betonu.
Poduszki pneumatyczne do podnoszenia pojazdów, a o wężach nawet
nie wspominam, bo to oczywistość.
Volvo, które zakupiono dla OSP
Szczerców, ma też agregat prą-

Wyposażenie wozu z dumą prezentował druh Sławomir Kociołek

dotwórczy, z prostownikiem wbudowanym bezpośrednio w instalację auta – nie ma więc możliwości,
by samochód nie odpalił z powodu rozładowanego akumulatora.
W ostatnich latach dzięki staraniom
Wójta i Rady Gminy takich zakupów
dla gminnych jednostek OSP było
więcej. W 2016 roku z OSP Bełchatów za 30 tysięcy nabyto średni samochód gaśniczy dla OSP Magdalenów. W 2017 dzięki pomocy Wójta
Kamieniaka pozyskano z KWB Bełchatów samochód dla OSP Osiny.
W tym samym roku OSP Szczerców
wzbogaciła się o nowego Opla Movano (125 tys. złotych). Rok później podobne auto Gmina zakupiła dla OSP
Osiny (155 tys. złotych). W 2019
władze Gminy dopłaciły do średniego samochodu terenowego dla
OSP Chabielice (240 tys. złotych).
Przekazanie samochodu było też
okazją do uhonorowania Krzysztofa Kamieniaka, Wójta Gminy Szczerców, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Odznaczenie to na wniosek druhów
z Gminy Szczerców przyznało Wójtowi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Pandemia koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie w normalnym trybie Powiatowego Festiwalu Piosenki Polskiej „Moje serce to jest muzyk”. Nie oznacza to jednak, że trzecia już edycja
imprezy nie odbyła się wcale – w sukurs organizatorom przyszła bowiem technika i internet.

Moje serce to jest muzyk – tym razem online
Tegoroczny III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje serce
to jest muzyk”, organizowany przez
Szkołę Podstawową w Osinach
pod Honorowym Patronatem Starosty Bełchatowskiego i Wójta Gminy
Szczerców stał pod znakiem zapytania z powodu pandemii. Dlatego też
organizator zdecydował o zmianie
formuły konkursu. Uczestnicy nadsyłali zarejestrowane wcześniej wykonania przygotowanych utworów,
a jury obradowało online, korzystając z internetowych komunikatorów.
Ta formuła najwyraźniej się sprawdziła, bo do konkursu przystąpiło 17 solistów i 2 zespoły wokalne.
- Uczestnicy festiwalu sięgnęli m.in.
po piosenki Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Hanny Banaszak,
Grzegorza Turnaua, Dawida Podsiadło, Wojciecha Młynarskiego, Ewy
Bem, zespołu Alibabki, Grażyny Łobaszewskiej czy Mietka Szcześniaka
– wylicza współorganizatorka festiwalu, nauczycielka SP w Osinach,
Katarzyna Miegoń. - Dobór repertuaru był bardzo bogaty i zróżnicowany.
Nagrania nadesłali do nas młodzi
artyści ze szkół z Bełchatowa, Kleszczowa, Szczercowa, Chabielic, Sulmierzyc, Kurnosa Drugiego oraz Osin.
- Myślę, że śpiewanie i nowe interpretacje pięknych, polskich utworów
jest w dzisiejszych czasach bardzo
ważne. Powinniśmy dbać o ojczystą
mowę – dodaje Katarzyna Miegoń,
komentując konkursowy repertuar.

Anna Serafińska
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Dokonania wokalistów oceniało
doskonale znane w naszej Gminie
Jury – w jego skład weszli: uczestniczka Voice of Poland, Anna Serafińska, doceniany za brawurowy
występ w Szansie na sukces - Paweł
Bauer oraz „spiritus movens” całego
przedsięwzięcia, Katarzyna Miegoń.
- Bardzo podoba nam się idea
konkursu, w którym buduje się
w młodych ludziach pasję do muzyki w języku polskim – mówi Anna
Serafińska, która przewodniczyła
Jury i dodaje - Konkurs ten to pielęgnowanie w młodzieży kultury
muzycznej, szacunku do pięknych
i wartościowych tekstów i kompozycji największych polskich twórców.
Równie
się o tym
rzeniu jej

ciepło
wypowiada
artystycznym wydaśpiewający kolega.

- Szczególną uwagę zwróciliśmy
na to, że ci bardzo młodzi wokaliści
wciąż sięgają po piękny repertuar
z nawet kilku dekad wstecz i poznają historię klasyków polskiej muzyki rozrywkowej – wyjaśnia Paweł
Bauer. - Choć usłyszeliśmy również
interpretacje równie trudnych i pięknych utworów młodego pokolenia.
Organizatorzy festiwalu podkreślają, że nawet taka – wirtualna forma
- cieszyła się dużym powodzeniem,
o czym świadczy ilość przysłanych
nagrań.

Grand Prix:
Zespół wokalny z GBP Sulmierzyce
Kategoria IV - VI:
1 miejsce - Maja Kukuczka ze Szkoły
Podstawowej w Chabielicach
2 miejsce - Agata Wawrzyniak
ze Szkoły im. ks. J. Baranowicza
w Szczercowie
3 miejsce - Martyna Kruk z szkoły
KREARTYWKA
Wyróżnienia:
Zuzanna Załęczna z SP nr. 4
w Bełchatowie
Amelka Mesjasz ze Szkoły im. ks.
Józefa Baranowicza w Szczercowie
Kategoria VII - VIII:
1 miejsce - Maria Szmigielska
Niepubliczna SP w Bełchatowie
2 miejsce - Aleksandra Kamińska
SP w Kleszczowie
3 miejsce - Maria Kłysik
SP w Kurnosie Drugim
3 miejsce - Zofia Sztuk
Szkoła im. ks. J. Baranowicza
w Szczercowie

Wyróżnienia:
Błażej Owczarek ze szkoły
KREARTYWKA
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Osinach

- Miejmy nadzieję, że w trakcie
kolejnego już festiwalu piosenki dane nam będzie podziwiać talenty wokalne uczestników konkursu na żywo czego i sobie, jak
również państwu, życzymy – puentuje Longina Hałada, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Osinach.
Podzielamy nadzieję organizatorów,
a na kolejną edycję Festiwalu zapraszamy w 2021 roku.

Paweł Bauer

Na 12 grudnia zaplanowano - z konieczności w formule online - XXXV Ogólnopolski Harcerski
Festiwal Artystyczny OPAL w Radomsku. Tym razem Zosia Sztuk korespondencyjnie wyśpiewała
wyróżnienie.

Nasz "patent" na Opal

Dumni ze swoje wokalistki - tak świętowano sukces w 2019 roku
Harcerka Zofia Sztuk otrzymała wyróżnienie w zorganizowanym
w dniach 10 -12 grudnia XXXV
Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycznym OPAL w Radomsku.
W tym roku ze względu na pandemię festiwal odbył się w formie
zdalnej. Uczestnicy przesłali do
organizatora przygotowane przez
siebie wykonania utworów a Jury
tradycyjnie wyłoniło spośród nich
te które zostały zaprezentowane podczas Koncertu Finałowego.

Trening pod okiem siostry Anny

Akompaniuje Michał Brzozowski

Zofia Sztuk zaprezentowała dwa
utwory. Pierwszy to piosenka pt.
"Perkalowa spódnica", a drugi to
utwór zespołu Dżem pt. "Do kołyski".
Należy podkreślić, że w radomszczańskim festiwalu od kilku lat
z powodzeniem biorą udział harcerskie zespoły ze Szczepu 18 Drużyn
Harcerskich, który działa w naszej
gminie. Trzeba też przypomnieć,
że nasi harcerze zajęli już na Opalu wszystkie miejsca na podium,
w tym II miejsce dwukrotnie.

Tym razem nasza młoda wokalistka przygotowała dwa nagrania.
Pierwsze to piosenka pt. Perkalowa
spódnica” A drugi utwór pt. „Do kołyski” pochodzi z repertuaru zespołu
Dżem. Obydwa te nagrania Zosia
przygotowała pod kierunkiem Siostry Anny Antkowiak ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi ze Szczercowa, która również
akompaniowała naszej wokalistce na instrumencie klawiszowym.
W przygotowaniu występu pomogli
również Michał Brzozowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie (gitara basowa), Mateusz
Frydrychowski (konga). Brzmienie
wzbogaciły także Martyna Michalska
(tamburyno) oraz Karolina Trzcińska, Rozalia Majcherek i Natalia
Czarnecka (grzechotki).
Próby i nagrania konkursowe zostały wykonane w Harcówce Szczepu 18 DH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie.
Serdecznie gratulujemy Zosi i życzymy kolejnych sukcesów.
odkr. Kamil Stępień
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Podczas listopadowej Sesji, Rada Gminy Szczerców podjęła uchwały dotyczące
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywać będą w przyszłym roku.

Nowe stawki podatków i opłat lokalnych

Od 1 stycznia 2021 roku stawki podatków obowiązujących na terenie
Gminy Szczerców wynosić będą:
W zakresie podatku rolnego:
• od 1 hektara przeliczeniowego –
62,50 zł,
• od 1 hektara fizycznego – 125 zł
Podatek od nieruchomości:
•
•
•

•

od budynków mieszkalnych –
0,41 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
od gruntów pozostałych – 0,17 zł
za 1 m²,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż
usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 28,84 zł za
1 m² powierzchni użytkowej,
od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługowej, handlowej lub wytwórczej
w zakresie przetwórstwa rolno
-spożywczego – 15 zł za 1 m²

W czasie pandemii Rada Gminy obraduje w auli SP przy ul. Rzecznej
•

powierzchni użytkowej,
od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,99 zł za 1 m².

Stawki podatku od środków trans-

portowych częściowo zmaleją w stosunku do roku 2020.
Ich wysokość zależy od: rodzaju
pojazdu, liczby osi, masy całkowitej lub masy całkowitej zespołu pojazdów, od wpływu na środowisko.

Pomoc żywnościowa
ZMIANY W KRYTERIUM DOCHODOWYM
OD 26 LISTOPADA 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie prosi o zgłaszanie się osób chętnych, spełniających kryteria
kwalifikowalności w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2020.
Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii COVID - 19 możliwe jest zdalne (telefoniczne) kwalifikowanie
odbiorców pomocy żywnościowej.
Dochód nie może przekroczyć kwoty 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz kwoty 1.161,60 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).
DYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI 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.
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W październiku rozpoczął się długo oczekiwany nabór wniosków w drugiej części
programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach.
Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez
Gminę.

Dla kogo większe dotacje w „Czystym Powietrzu” ?
Oprócz tej najważniejszej zmiany, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też
nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji
przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i
materiałów zgodnych z programem.
Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez Gminy
na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane
aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w Gminie
osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do Gminy zgodnie ze
swoim adresem zamieszkania.

wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach
wszystkich dotychczasowych wersji programu.

- W Gminie Szczerców zaświadczenia takie wydawać będzie zainteresowanym osobom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się przy ulicy 3-go Maja 6 – informuje Wójt
Krzysztof Kamieniak.
Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby
fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów
realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym
dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie
źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet
do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane
przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze
względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego

11

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w końcówce roku
cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Po fundusze z PROW jeszcze w tym roku

Wśród przygotowanych narzędzi jest np. program pomocy dla
tych rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć
swoje gospodarstwa w urządzenia nawadniające. Przed kolejnym
sezonem wiosenno-letnim warto
o takich inwestycjach pomyśleć.
INWESTYCJE W NAWADNIANIE
GOSPODARSTW
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami
suszy, mogą ubiegać się o dotację
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Do 28 stycznia 2021
r. trwał będzie nabór wniosków
o przyznanie tego rodzaju wsparcia.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie
większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku wykazał
przychód w wysokości co najmniej
5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.
- Dofinansowanie można otrzymać
m.in. na: budowę studni i zbiorników;
zakup maszyn i urządzeń do poboru,
magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem –
tłumaczą urzędnicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji
podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60
proc. w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

12

USŁUGI DLA ROLNIKÓW
Z DOFINANSOWANEM
Ta propozycja skierowana jest do
przedsiębiorców, którzy pracują już
na rzecz rolników i chcą rozwijać
swoją działalność w zakresie usług
wspomagających produkcję roślinną
lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach. Do 13 stycznia
2021 r. mogą oni składać wnioski
o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.
Refundacji podlega do 50 proc.
kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu
lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych
maszyn, narzędzi lub urządzeń do
produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących
do zarządzania przedsiębiorstwem
lub wspomagających sterowanie
procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością,
opłat za patenty i licencje. Pomoc
przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie
500 tys. zł na jednego beneficjenta.
- Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy
używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT
– precyzują pracownicy ARiMR.
INWESTYCJE NA OBSZARACH
NATURA 2000
Tylko do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą
mogli składać w ARiMR wnioski
o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
Pomoc może otrzymać rolnik, je-

żeli m.in. w gospodarstwie, którego
jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych
i pastwisk trwałych położonych
na obszarze Natura 2000 wynosi co
najmniej 1 ha.
Pomoc ma ułatwić prowadzenie
działalności rolniczej w zgodzie
z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na
tych cennych przyrodniczo terenach.
ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED
AZOTANAMI
Z kolei rolnicy, którzy chcą
w swoich gospodarstwach zrealizować
„Inwestycje
mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,
mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26
lutego 2021 r. składać w ARiMR
wnioski o dotacje na ten cel.
Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub
hodowlę zwierząt w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się
właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody
chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750
stanowisk
dla
macior.
- Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.
Pomoc przyznawana jest w formie
refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). – dowiadujemy się
w bełchatowskim oddziale ARiMR.
Wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub
rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dobra wiadomość na koniec roku - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w ramach Rządowego
Programu "Aktywna tablica".

Pieniądze na pomoce szkolne

Gmina Szczerców wnioskowała o maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 14 tysięcy złotych dla każdej z trzech szkół w Zespole: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
Informatycznego oraz Branżowej Szkoły I stopnia.
- Uzyskaliśmy wsparcie w wysokości 42 tysięcy złotych - cieszy się Teresa Rosiak z Referatu
Oświaty, działającego w Urzędzie Gminy Szczerców. - Cały koszt programu wynosi 52 500 zł, wnosimy zatem wkład własny w wysokości 10 500 zł.
W ramach programu zakupionych zostanie piętnaście laptopów oraz urządzenia pozwalające na
przekaz dźwięku.
Zakup pomocy dydaktycznych zostanie zrealizowany do końca grudnia tego roku.

7-go grudnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania
wniosków o stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i studentów
szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Gminny samorząd motywuje do dobrej nauki
Do 30 listopada 2020 r. do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło 51 wniosków
złożonych przez 48 studentów.
- Dostarczono również trzy wnioski dotyczące słuchaczy szkół policealnych - zauważa Radna Marzena
Małecka, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Szczerców.
Komisja ustaliła, że studenci, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 otrzymają jednorazowe
stypendium motywacyjne w wysokości 795,00 zł, studenci, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,40
– 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 600,00 zł, słuchacze szkół policealnych, którzy
uzyskali średnią powyżej 5,00 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 340,00 zł, natomiast
słuchacze szkół policealnych, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,80 – 5,00 otrzymają jednorazowe
stypendium w wysokości 280,00 zł.
Stypendia zostaną wypłacone w kasie Urzędu Gminy w dniach 21-22.12.2020 r.
Stypendia zostaną przelane na konta bankowe do dnia 22.12.2020 r.
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Zestaw potraw wigilijnych nie jest dziełem przypadku – 12 dań to przecież wielowiekowa tradycja. W zależności od regionu w którym obchodzimy Boże Narodzenie,
świąteczny stół zaskoczyć nas może różnorodnością smaków, kolorów i zapachów,
a nierzadko i samych nazw. Wszędzie jednak podawane potrawy muszą być postne.

Co na wigilijny stół?
Niezawodne gospodynie z Gminy Szczerców przygotowały dla nas kulinarne podpowiedzi – i choć niektóre
z tych propozycji lekko odchodzą od znanych nam, tradycyjnych smaków, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie,
by skosztować w tym roku pysznych nowości. Warto skorzysta i uzupełnić swoje wigilijne menu o nowe propozycje.
A skoro tak – życzymy smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich z Borowej

Soczewiaki z pieczarkami
i kwaśną śmietaną

Składniki:

FARSZ
cebula – 2 szt.
pieczarki – 300 g
ugotowana zielona soczewica – 500 g
sól – 1 szczypta
mielony pieprz biały – 2 szczypty
gałka muszkatołowa – 1 szczypta
drobny szczypiorek – ½ pęczka
CIASTO
mączyste ziemniaki – 1 kg
jajka – 2 szt.
mąka pszenna – 200-300 g
mąka ziemniaczana – 50 g
sól – 1 szczypta
mielony pieprz biały – 1 szczypta
DODATKOWO
gęsta kwaśna śmietana – 200 g
olej słonecznikowy – 500 ml (do smażenia)
świeży, drobny szczypiorek
Przygotuj:
tarkę o grubych oczkach, praskę do
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ziemniaków, ręcznik papierowy
Przygotuj wcześniej:
Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie,
odcedź i odstaw do wystudzenia.
WYKONANIE
1. PRZESMAŻAMY CEBULĘ I PIECZARKI
Cebulę pokrojoną w kostkę przesmażamy w garnku na rozpuszczonym, mocno
rozgrzanym
i lekko przyrumienionym maśle. Dodajemy pieczarki starte na tarce o grubych
oczkach. Smażymy powoli, co jakiś czas
mieszając, aż płyn odparuje.
2. DODAJEMY SOCZEWICĘ
Ugotowaną soczewicę delikatnie rozgniatamy na blacie za pomocą noża
i dodajemy do podsmażonych pieczarek.
Mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem
i gałką muszkatołową. Smażymy, aż smaki się połączą. Pod koniec smażenia dodajemy drobno posiekany szczypiorek.
Farsz zdejmujemy z patelni i odstawiamy
do wystudzenia.
3. PRZYGOTOWUJEMY CIASTO
Ugotowane i wystudzone ziemniaki

przepuszczamy przez praskę na blat.
Dodajemy jajko i oba rodzaje mąki.
Całość doprawiamy solą i pieprzem. Jajko rozmącamy w ziemniakach. Ciasto
krótko wyrabiamy dłońmi, oprószając je
niewielką ilością mąki, aż stanie się jednolite, elastyczne i gładkie.
4. FASZERUJEMY CIASTO I FORMUJEMY SOCZEWIAKI
Ciasto formujemy w gruby wałek, a następnie kroimy na równe plastry o grubości ok. 2 cm. Każdy plaster ciasta wyrabiamy w dłoniach tak, by powstało
w nim wgłębienie na farsz. Ciasto faszerujemy i sklejamy na brzegach. Soczewiakom nadajemy kształt płaskich,
owalnych kotletów. Każdy kotlet delikatnie obtaczamy w mące.
5. SMAŻYMY SOCZEWIAKI
Soczewiaki smażymy dwukrotnie i z obu
stron na patelni na rozgrzanym oleju.
Poziom oleju na patelni powinien być na
tyle wysoki, by soczewiaki zanurzyły się
w nim do połowy. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.
6. PODAJEMY DANIE
Gotowe soczewiaki podajemy z kleksem
gęstej kwaśnej śmietany i posiekanym
szczypiorkiem. Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezia

Świąteczne gołąbki z kaszą
SKŁADNIKI:
Do przygotowania świątecznych gołąbków potrzebne będą: suszone grzyby, średnia główka kapusty, 4 saszetki kaszy gryczanej
palonej. Ilość grzybów zależy od naszego gustu i smaku, naszym zdaniem im więcej tym smaczniejsze.
WYKONANIE:
Grzyby gotujemy do miękkości, odcedzamy, a z ugotowanego wywaru robimy sos grzybowy. Ugotowaną kaszę łączymy ze zmielonymi grzybami, dodajemy sól i pieprz do smaku. Zawijamy farsz w kapustę, starając robić jak najmniejsze gołąbki. Dusimy do
miękkości. Wykładamy na talerz, polewając sosem. Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich z Dubia

Sernik - Szczercowska słodycz
Składniki na ciasto:
1 szklanka mąki
½ szklanki cukru pudru
4 łyżki kakao
1 łyżeczka cynamonu
50 g masła szczercowskiego
Składniki na masę serową:
1 kg sera twarogowego ze Szczercowa
150 g masła szczercowskiego
3 łyżki śmiet. kremówki szczercowskiej
5 dużych jaj wiejskich
1 szklanka cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
1 opakowanie budyniu waniliowego

3 łyżki mąki ziemniaczanej
aromat pomarańczowy
skórka z pomarańczy

oraz skórkę startą z pomarańczy.

WYKONANIE CIASTA:
Do miski wsypujemy mąkę, cukier, kakao, cynamon, wszystkie sypkie składniki dokładnie mieszamy i stopniowo
dodajemy miękkie masło do uzyskania
lepkiej kruszonki, którą rozsypujemy na
spód tortownicy o średnicy 25 cm.

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy do uzyskania puszystej masy
i wylewamy na wcześniej przygotowane
ciasto. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika o temperaturze 200°C na 30 minut, po czym zmniejszamy temperaturę
do 170°C na następne 30 minut, po tym
czasie znów zmniejszamy temperaturę
do 150°C na kolejne 30 minut.

WYKONANIE MASY SEROWEJ:
Twaróg mielimy 2 razy, do zmielonego
sera dodajemy cukier, cukier wanilinowy, śmietanę, całe jajka, roztopione masło, budyń, mąkę ziemniaczaną, aromat

Po upieczeniu zostawiamy w uchylonym
piekarniku do przestygnięcia.
Kiedy ciasto ostygnie polewamy polewą
czekoladową i dekorujemy według uznania. Smacznego!
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Koło Gospodyń Wiejskich z Janówki

Miruna z patelni
Tym razem potrzebne nam będzie : opakowanie ryby miruny patagońskiej, sól, pieprz, przyprawa do ryb, bułka tarta, mąka
pszenna, 2 jajka oraz 50 ml mleka.
WYKONANIE:
Rybę rozmrażamy, dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Każdy płat kroimy na 3 części (oczywiście w zależności od
jego wielkości). Przygotowujemy sobie w miseczce troszkę przyprawy do ryb, vegety, soli, pieprzu, łączymy je razem i delikatnie
doprawiamy rybę. Na jeden talerz wsypujemy mąkę pszenną, na drugi bułkę tartą, a na trzeci rozbijamy jajka i mieszamy
z dodatkiem mleka.
Rybę obtaczamy mąka - jajko-bułka wersja podstawowa lub podwójna panierka czyli mąka - jajko-bułka, a drugi raz jajko
i bułka. Na patelni rozgrzewamy olej. Rybę smażymy na rumiano ze wszystkich stron. Podajemy z ulubionymi dodatkami.
Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich z Magdalenowa

Sernik świąteczny
Ciasto kruche

Ser

SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki, szczypta soli,
1/2 kostki margaryny,
cukier waniliowy,
3/4 szkl. cukru,
6 żółtek,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
1/2 śmietany 18% kwaśnej (ok. 100g ciasto musi być luźne).
Z podanych składników zagnieść ciasto
i schłodzić je.

SKŁADNIKI:
1kg twarogu,
1 szkl. cukru,
2 budynie waniliowe,
1/2 masła i 1/2 margaryny (roztopić),
8 żółtek,
zapach pomarańczowy lub cytrynowy,
można dodać rodzynki i skórkę pomarańczową kandyzowaną.
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WYKONANIE:
Do sera stopniowo dodawać wszystkie
składniki. Na koniec ubić pianę z 6 białek, dodając szczyptę soli i delikatnie wymieszać z masą serową.
Schłodzone ciasto wyłożyć na dużą blachę, następnie wyłożyć masę serową
i piec 60 minut. Jeszcze ciepłe ciasto polać polewą czekoladową i udekorować
orzechami lub wiórkami (według uznania).
Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich z Podklucza

Strucla makowa ( 2 szt)
Ciasto:
0,5 kg maki pszennej
1kostka marg. Palmy
5 dkg drożdży
1/2 szkl mleka
1 łyż cukru, szczypta soli
1 cukier wanil.
1 jajķo

WYKONANIE:
Mąkę z margaryną i szczyptą soli posiekać, dodać mleko, jajko, rozkruszone
drożdże i cukier wanilinowy . Zagnieść
i odstawić pod przykryciem na godzinę
Masa:
400 dkg maku mielonego, suchego
2 szklanki mleka, 3 jajka, 1 szklanka cukru, 100g rodzynek, olejek migdałowy
łyżka miodu, masła 4 łyżki oraz 1 łyżka

kaszy manny suchej
WYKONANIE:
Mak zalać 2 szklankami gotującego mleka, przykryć, a jak ostygnie po 2 godzinach roztopić masło, ubić jajko
z cukrem. Wszystko połączyć i wymieszać, podzielić na 2 części . Połowę ciasta rozwałkować i rozprowadzić połowę masy, zwinąć i przełożyć do blaszki.
Piec w temp. 180 stopni przez 55 minut.
Smacznego !

Koło Gospodyń Wiejskich z Polowej

WYKONANIE:

Sernik z mlekiem ze Szczercowa
Kruche ciasto

Masa serowa

1 szklanka mąki krupczej
3 żółtka
1/2 kostki margaryny,, 3 łyżki cukru

1 kg sera,
1 i 1/2 szklanki cukru
1 opak. cukru wanilinowego
6 jajek
2 opak. budyniu śmietankowego 40g
3/4 szklanki oleju
1 i 1/2 szklanki zimnego mleka
1 i 1/2 szklanki mleka w proszku

WYKONANIE:
Mąkę, cukier, żółtka i margarynę połączyć i zagnieść kruche ciasto. Blaszkę
wykładamy papierem do pieczenia i rozwałkowujemy ciasto kruche. Podpiekamy 20 minut w temperaturze 180 stopni
Celsjusza.

Do miski dajemy ser, żółtka, cukier wanilinowy i budyń. Miksujemy całość oraz
powoli dolewamy olej. Następnie dosypujemy mleko w proszku, dalej miksując
na gładka masę. Ubijamy białka, stopniowo dodajemy cukier, aż masa będzie
lśniąca i sztywna.
Pianę łączymy z masą serową oraz lekko
mieszamy. Wykładamy na podpieczony
spód i pieczemy 50-60 minut w 180 stopniach Celsjusza.
Przestudzone ciasto dekorujemy polewą
czekoladową. Smacznego!
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Koło Gospodyń Wiejskich z Tataru

Pasztet z gęsi ze śliwką
Do przygotowania przepysznego pasztetu na wigilijny stół potrzebujemy: 60 dkg gotowanej gęsiny, 12 suszonych śliwek, 2 ugotowane marchewki, 2 ugotowane pietruszki, 1 dużą cebulę, 1/3 kostki masła, 2 jajka, 1 łyżkę suszonego majeranku, 1/3łyżeczki
pieprzu, 1 kajzerkę (namoczyć w wodzie lub rosole), 4-5 łyżek bułki tartej, sól do smaku.
PRZYGOTOWANIE:
Cebulę zeszklić na maśle, bułkę namoczyć w rosole lub wodzie. Mięso, bułkę, warzywa zmielić, dodać jajka oraz przyprawy.
Śliwki przekrojone na pół dodać do masy, całość przełożyć do keksówki wysmarowanej masłem. Pieczemy przez 1 godz.
w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Smacznego!

Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczercowa

Pierogi z kiszoną kapustą, leśnymi grzybami i kandyzowaną skórką z pomarańczy
FARSZ:
120 g grzybów leśnych suszonych
(borowik, maślak) gotowanych przez 40
minut
450 g kapusty kiszonej, drobno posiekanej
100 g masła szczercowskiego
1 średnia cebula (posiekana)
1 marchewka, obrana i starta na tarce
5 łyżek posiekanej kandyzowanej skórki
pomarańczowej
CIASTO:
450 g mąki pszennej
1 łyżeczka soli
60 ml oleju rzepakowego tłoczonego na
zimno
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1 łyżka oleju słonecznikowego lub rzepakowego
WYKONANIE:
Aby przygotować nadzienie, umieść kapustę kiszoną w średnim rondlu, zalej
wodą. Gotuj na wolnym ogniu 60 minut, do miękkości. Dokładnie odcedź.
Na dużej patelni rozgrzej 1 dużą łyżkę masła. Dodaj cebulę i liście laurowe.
Smaż od czasu do czasu mieszając, aż
cebula się zeszkli: 3-4 minuty. Dodaj
kolejną łyżkę masła, roztop je, a następnie dodaj grzyby. Smaż przez 5-8 minut,
aż mocno się zrumienią. Dodaj kolejną
łyżkę masła, następnie dodaj kapustę,

marchewkę i 2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej. Smaż jeszcze przez
2 minuty, aż smaki się połączą. Wyrzuć
liście laurowe, dopraw solą i pieprzem.
Zostaw do całkowitego ostudzenia.
W tym czasie przygotuj ciasto na pierogi. Wypełnij pierogi nadzieniem, ugotuj je i odcedź.
Aby przygotować aromatyzowane masło,
w małym rondlu rozgrzej 4 łyżki masła,
3 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej oraz anyż i goździki. Zdejmij z ognia
i pozwól by smaki się wydobyły. Przed
podaniem rozłóż pierogi na talerze i nałóż na nie sporo aromatyzowanego masła z kandyzowaną skórką pomarańczy.

Koło Gospodyń Wiejskich z Załuża

Tort czekoladowy
SKŁADNIKI:

6 jajek,
¾ szklanki cukru,
120 gramów mąki pszennej tortowej,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
60 gramów kakao,
150 gramów masła roztopionego
i przestudzonego,
300 gramów masła na krem,
¾ szklanki cukru pudru,
2 łyżki wódki,
½ szklanki zaparzonej kawy rozpuszczalnej.

WYKONANIE:
1. Jajka i cukier ubić na jasną, puszystą masę. Dodać przesianą mąkę,
proszek do pieczenia i kakao.
Delikatnie wymieszać łyżką.
Dodać rozpuszczone masło i wymieszać. Masę podzielić na trzy części.
2. Tortownicę o średnicy ok. 20 cm
wyłożyć papierem do pieczenia i rozprowadzić jedna część ciasta.
Piec w temperaturze 175 stopni przez
20 - 25 minut.
W ten sam sposób upiec pozostałe

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności
podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym
z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Porada prawnika – przez telefon
Dlatego do 31 grudnia 2020 roku możliwe będzie skorzystanie
z porady prawnej lub obywatelskiej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
jedynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

części ciasta.
3. Masło i cukier utrzeć mikserem
na jasną, puszystą masę.
Dodać wódkę i zmiksować.
4. Na paterze ułożyć jeden z upieczonych biszkoptów, nasączyć go
kawowym ponczem i posmarować
⅓ kremu. Nałożyć drugi biszkopt,
nasączyć i posmaro-wać ⅓ kremu.
Nałożyć ostatni biszkopt.
Boki i wierzch tortu posmarować
pozostała częścią kremu.
Smacznego!

WAŻNE
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Szczerców uprzejmie informuje, że w związku z rosnącą liczbą
zachorowań na COVID-19, wprowadzono dodatkowe środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy
urzędów w całym kraju.
Mieszkańców zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych drogą:
telefoniczną: 44/6318-477
lmailową: zgkszcz@pro.onet.pl
Stany wodomierza można podawać:
telefonicznie 44/6318-477
sms 730-008-909
e-mail: zgkszcz@pro.onet.pl

Termin teleporady należy uzgodnić telefonicznie pod numerem: W przypadku braku wskazań stanu

723-721-725

wodomierza fakturę wystawimy ze
średniego zużycia.
Kasa Zakładu czynna jest w godzinach 7-15.
Przepraszamy za niedogodności. 19

Prosimy, by Czytelnicy potraktowali zamieszczone poniżej fotografie
jako dodatkowy prezent pod choinką - przecież nic nie cieszy tak, jak
uśmiechnięta buzia Malucha z naszej Galerii. Przed Wami bohaterowie
grudniowego numeru!

Sara Domka ur. 09 14 2020; waga 3080 – wzrost 53 cm

Franciszek Sosnowski, ur. 15 09 2020;

waga 3450 – wzrost 56 cm

Michał Stasiak, ur. 17 10 2020;
waga 3880 – wzrost 55 cm

Piotr Peczka, ur. 08 09 2020;
waga 2900 – wzrost 54 cm

Paweł Marchewka, ur. 28 10 2020;
waga 3740 – wzrost 56 cm

Aleksander Małkowski, ur. 01 10 2020;
waga 3850 – wzrost 54 cm

Antonina Kędziak, ur. 19 10 2020;
waga 3800 – wzrost 56 cm

W Leśniakach Chabielskich z inicjatywy Wójta i pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej przy UG w Szczercowie, dla których historia naszego regionu jest
ważna i bliska, powstało miejsce upamiętniające Powstanie Styczniowe na terenie
Gminy Szczerców.

Pułkownik Cieszkowski – zapomniany bohater
Pamiątkowy obelisk informuje o nazwiskach Powstańców
Styczniowych, poległych w naszej okolicy – z najbardziej
znanym, pułkownikiem Teodorem Cieszkowskim.
Cieszkowski wraz z niewielkim oddziałem stoczył potyczkę
pod Broszęcinem i mocno raniony znalazł schronienie
w majątku rodziny Kozłowskich, właśnie w Leśniakach Chabielskich.
Niestety, pościg wyprowadzony z Wielunia okazał się skuteczny i pułkownik Cieszkowski zginął od strzału carskiego
oficera, Rafałowicza. Śmierć ponieśli także jego najbliżsi
kompani.
Przypomnijmy, Powstanie Styczniowe, skierowane przeciwko imperium rosyjskiemu, wybuchło 22 stycznia 1863
roku. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.
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Astoria Szczerców - seniorzy poniżej oczekiwań
Z pewnością nie tak wyobrażali sobie kibice Astorii start seniorów
w kolejnym sezonie ligi okręgowej.
Pierwsza połowa rundy jesiennej
była zupełnie nieudana w wykonaniu
naszych piłkarzy i zespół plasował
się w ogonie ligowej tabeli. Później
forma uległa znacznej poprawie
i z meczu na mecz owocowało to zdobyczą punktową. Ostatecznie po 16-

stu spotkaniach Astoria zdobyła 22
punkty (11 miejsce w tabeli), strzelając 36 goli i tracąc 34. Złożyło się na
to 6 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek.
Najlepszym strzelcem zespołu był
Adrian Ulfik, który strzelił 10 goli.
Na stronie internetowej klubu możemy przeczytać, iż rundę jesienną
można zaliczyć do udanych... Jednak
obiektywnie patrząc na odległe, 11

miejsce w tabeli ligi okręgowej, mając
na uwadze infrastrukturę sportową,
gminną dotację na wysokim poziomie (zgodną z oczekiwaniami klubu)
oraz odejście od budowania drużyny
na „naszych” zawodnikach, jest to
zdecydowanie poniżej oczekiwań.
Miejmy nadzieję, iż druga runda będzie dużo lepsza, a cele ambitniejsze
niż dolna część tabeli ligi okręgowej.
(JP)

Fot. Piotr Tokarczyk

Wyniki spotkań:
Astoria Szczerców – Polonia Gorzędów 1-0 (P.Ratajczyk)
MGLKS Drzewica – Astoria Szczerców 2-2 (A.Ulfik, M.Miedwiediew)
Astoria Szczerców – KS Niedośpielin 0-4
LKS Lubochnia – Astoria Szczerców 3-1 (K.Wańdoch)
Astoria Szczerców – GKS II Bełchatów 1-3 (P.Ratajczyk)
KS Paradyż – Astoria Szczerców 2-1 (A.Matysiak)
Astoria Szczerców – Pilica Przedbórz 1-0 (P.Piotrowski)
Świt Kamieńsk – Astoria Szczerców 3-3 (M.Papuga 2, M.Miedwiediew)
Astoria Szczerców – Olimpia Wola Załężna 7-2 (A. Ulfik 3, D.Miedwiediew 3, M.Miedwiediew)
Włókniarz Moszczenica – Astoria Szczerców 2-1 (A.Ulfik)
Astoria Szczerców – Grabka Grabica 2-1 (T.Paroń, K.Skała)
Stal Niewiadów – Astoria Szczerców 2-0
Astoria Szczerców – Omega Kleszczów 4-3 (A.Ulfik 2, D.Miedwiediew, K.Skała)
LUKS Gomunice – Astoria Szczerców 1-6 (A.Ulfik 2, M.Miedwiediew, A.Matysiak, P.Ratajczyk, M.Soboń)
Astoria Szczerców – Szczerbiec Wolbórz 4-4 (D.Miedwiediew , A.Ulfik, sam., M.Miedwiediew)
Start Lgota Wielka – Astoria Szczerców 2-2 (K.Wańdoch, P.Ratajczyk)
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Młodzież tylko trochę lepiej
Najstarsza grupa juniorska
R 2005-2006 prowadzona przez
Piotra Sadzińskiego rozgrywa swoje mecze w lidze okręgowej B2.
Wyróżniający się chłopcy z tej
drużyny (Janek Soboń, Dominik
Dobrowolski i Mateusz Peczka)
często trenują z seniorskim zespołem, a nawet już w nim zadebiutowali w meczach towarzyskich.

Grupa dzieci z roczników 2007-2008 występuje w lidze C2 pod okiem Krzysztofa Skały.

Kolejnym zespołem dziecięcym jest drużyna z roczników 2009-2010 prowadzona przez trenera Jarosława
Łęgowiaka.

Oprócz wyżej wymienionych grup
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w szczercowskim klubie
trenują dzieci z roczników 20112012 i rozgrywają ligi turniejowe.
Trenerem grupy jest Dawid Kęsy.
A najmłodszą grupą w Astorii są
adepci piłki nożnej w wieku 6-7 lat
(rocznik 2013-2014), którymi zajmuje się Bartłomiej Wilkoszewski.
Wszystkie zespoły trenują na naszych gminnych obiektach sportowych 2-3 razy w tygodniu.
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Rada Gminy Szczerców Kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Szczepanik
● Dyżur:

Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16

wt. 9.00 – 11.00
pt. 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Pacholak
● Dyżur:

Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16,
Barbara Szczepanik

Wojciech Pacholak

Krzysztof Drzazga

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

Czesław Osiewała

Marzena Małecka

Arkadiusz Pabiszak

Bohdan Materac

Teresa Pabiś

Katarzyna Rzepkowska

Zbigniew Szcześniak

Zdzisław Węglewski

Jan Wlazłowski

Dorota Włodarczyk

Monika Wyszatycka

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

