Zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia!

Jarmar k Bożonarodzeniowy - nasza tradycja

Szczerców wśród Gmin najlepszych do życia

Darmowy sprzęt dla niepełnosprawnych

Transformacja terenów pogórniczych –
doświadczenie z Wielkopolski
Na początku listopada w Bełchatowie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Wielkopolski Wschodniej.
Zasadniczym tematem była
transformacja, która zachodzi
w regionie konińskim. Goście
opowiedzieli zebranym, m.in.
władzom Gmin z Powiatu bełchatowskiego oraz przedsiębiorcom o swoich doświadczeniach,
przygotowujących ich do procesu transformacji w związku
z zamykaniem kopalni węgla
brunatnego („Adamów”, „Konin”).

Zebrani podzielili się na kilkunastoosobowe zespoły, z których
każdy zajmował się innym obszarem. Były to: "Polityka miejska w procesie transformacji
regionów pogórniczych Wielkopolski Wschodniej i Wojewódz-
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twa Łódzkiego", "Rozwój przedsiębiorczości i obsługa inwestycji
w regionach pogórniczych Wielkopolski Wschodniej i Województwa Łódzkiego" oraz "Rekultywacja terenów pogórniczych".
Samorząd naszej Gminy reprezentował Wójt Krzysztof Kamieniak, który operował w ramach
zespołu koncentrującego się na
sposobach ponownego zagospodarowania terenów pogórniczych,
mając na uwadze tereny znajdujące się lub przylegające bezpośrednio do Gminy Szczerców.
Jak informuje Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, inicjatywa
będzie miała kolejne odsłony
w odstępach 3-4 miesięcznych.

Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

Kiedy rok temu składałem Państwu tą drogą bożonarodzeniowe
życzenia, przygotowywaliśmy się wszyscy na święta wyjątkowe, zupełnie odmienne od tych znanych nam z lat poprzednich.
Pandemia koronawirusa wymusiła wtedy szereg obostrzeń i zmian
nie tylko w naszym tradycyjnym świętowaniu, ale przede wszystkim
w codziennym życiu. Niestety, 2021 rok nie przyniósł znaczącej poprawy, groźna choroba wciąż jest obecna. A my do nowej rzeczywistości - z maseczkami, z dystansem społecznym, a nierzadko całkowitą izolacją, powoli się przyzwyczajamy.
Cieszę się jednak, że jesteśmy bezpieczniejsi. Szereg działań podejmowanych przez nasz samorząd, ogromne zaangażowanie - między innymi Kół Gospodyń Wiejskich czy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - spowodowało, że mieszkańcy Gminy Szczerców nie mieli kłopotów z dostępem do szczepionki przeciwko COVID-19. Z możliwości zaszczepienia się skorzystało wiele
osób, a to z pewnością wpłynie na poprawę ich odporności i pozwoli uniknąć ewentualnych komplikacji. O tym, jak ważne są szczepienia słyszymy z ust specjalistów, przekonują o tym lekarze, dobitnie też wskazują aktualne doniesienia o zgonach, wśród których przeważają osoby niezaszczepione. Decyzję podejmuje świadomie każdy z nas, ale dla mnie, jako gospodarza naszej Gminy
istotny jest fakt, że każdy chętny może tu na miejscu, bez najmniejszego problemu, uzyskać szczepionkę.
Z satysfakcją przyjąłem informację o wygranej naszej Gminy w rządowym konkursie promującym szczepienie – w okresie od sierpnia do października mieliśmy największy przyrost szczepień na terenie Powiatu bełchatowskiego. W ślad za tym idą pieniądze, i to całkiem konkretne – dostaniemy milion złotych,
który w całości przeznaczymy na ochronę zdrowia. Wspólnie z Radą Gminy ustalimy, czy doposażyć
za te środki Centrum rehabilitacji, a może naszą przychodnię? Na pewno pieniądze posłużą wszystkim
mieszkańcom. Bo nie było by tego wyniku, gdyby nie nasze wspólne zaangażowanie i odpowiedzialność.
Serdecznie Państwu za to dziękuję!
Przy końcu roku nie sposób uniknąć podsumowań, ale tym razem jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że bez
podejrzeń o stronniczość czy brak obiektywizmu zrobił to za nas Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Ta największa krajowa agencja informacyjna, opierając się na pięćdziesięciu wskaźnikach
opracowanych przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, stworzyła ranking Gmin najlepszych do życia.
Gmina Szczerców zajęła w nim 22 pozycję na 2477 samorządów w całym kraju. Jakość życia na naszym
terenie została oceniona bardzo wysoko, ustępujemy tylko najbogatszym, a wielu mogłoby się od nas
uczyć. To dowód na to, że w trudnych czasach radzimy sobie bardzo dobrze, podejmowane przez nas
decyzje służą zaspokojeniu oczekiwań wszystkich mieszkańców, a gminne finanse są bezpieczne.
Jako samorząd wciąż staramy się też pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych, zarówno na wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i skromniejsze działania, z dużo mniejszym budżetem.
Liczy się każda złotówka!
W oczekiwaniu na Święta przygotowaliśmy dla Państwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszę się, że
z zaproszenia do współtworzenia tego wydarzenia skorzystało aż dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich,
a mieszkańcy z radością odwiedzili przygotowane stoiska i żywo reagowali na serwowane atrakcje.
Niech będzie to przedsmakiem rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole – wszak Święta tuż, tuż.
Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Szczerców radosnych i pogodnych Świąt, a w nadchodzącym
roku zdrowia, spokoju ducha i jak najwięcej okazji do uśmiechu.
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Szczerców w czołówce Gmin dobrych do życia
Gmina Szczerców zajęła świetną, 22 lokatę w kategorii „Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców” w ogólnopolskim rankingu „Gmina dobra
do życia”. W ujęciu ogólnopolskim daje nam to 130-tą pozycję na niemal 2,5 tysiąca sklasyfikowanych samorządów w całym kraju.
Gmina Szczerców zajęła świetną, 22 lokatę w kategorii „Gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich
z miastem poniżej 5 tysięcy
mieszkańców” w ogólnopolskim
rankingu „Gmina dobra do życia”.

dostępność opieki zdrowotnej czy
jakość edukacji. Jednocześnie po
raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

W ujęciu ogólnopolskim daje
nam to 130-tą pozycję na niemal
2,5 tysiąca sklasyfikowanych samorządów w całym kraju.

Ranking „Gmina dobra do życia”
został opracowany na podstawie
48 wskaźników cząstkowych, które utworzyły tzw. wskaźnik syntetyczny jakości życia w Gminach.

„Gmina dobra do życia” to niezależny, ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego Polskiej
Agencji Prasowej, badający jakość życia w każdej z 2477 Gmin
w naszym kraju. Opracowany
został przez profesora Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej
Akademii Nauk.
Na rynku jest wiele zestawień,
podsumowujących kondycję samorządów w wybranych – często
wąskich – dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. Autorzy opracowania, którego wyniki poznaliśmy
na początku listopada, postawili
sobie ambitny cel stworzenia
ogólnopolskiego rankingu, który
będzie pokazywał jakość życia
w Gminach przez pryzmat całego
wachlarza czynników.
Jak podaje serwis samorządowy
PAP, wśród blisko pięćdziesięciu
badanych wskaźników niezwykle
istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty
to w końcu podstawowe zadanie
własne Gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno
-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową,
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W najogólniejszej definicji jakość
życia to stopień zaspokojenia potrzeb człowieka. Ranking bada
jakość życia, biorąc pod uwagę
„typową” polską rodzinę i (niemal
równocześnie)
gospodarstwo
domowe, tj. rodzinę składającą
się z rodziców i dzieci w trakcie
nauki szkolnej, ale mającą też
dziadków posiadających własne
i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe - podaje serwis
PAP.

Założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości
życia, obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie
pozostałego czasu (w miejscu
zamieszkania lub często poza
nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty
towarzyskie, itd. Elementem integrującym wymienione kategorie
są sposoby, możliwości i warunki
komunikacji, czyli transport i łączność.
Warto wspomnieć, że spośród
Gmin województwa łódzkiego
w pierwszych „20-tkach” swoich kategorii znalazły się jedynie
Łódź – pozycja 16 w „Miastach
na prawach powiatu”, Bełchatów
– pozycja 3 w „Miastach z siedzibą powiatu ziemskiego” oraz
Kleszczów – 1 pozycja w „Gminach wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys.
mieszkańców”.
Więcej informacji na www.samorzad.pap.pl

Gmina Szczerców dostanie 1 mln zł – to nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, który został zorganizowany przez polski rząd, aby zachęcić mieszkańców
głównie mniejszych miejscowości do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Milion złotych za walkę z COVID dla Szczercowa

Zwycięskie Gminy otrzymają po
1 mln zł, a te, które zajęły drugie
i trzecie miejsca w Powiatach odpowiednio po 500 i 250 tys. zł.
W Powiecie bełchatowskim na
podium, oprócz Gminy Szczerców, znalazły się jeszcze Rusiec
i Kleszczów.

nością wpłynęły na to działania
podejmowane przez nas, jako
samorząd, jak i szereg pikników
szczepiennych,
zorganizowanych przez nasze niezawodne
Koła Gospodyń Wiejskich. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się przekonać do szczepienia
niemałą grupę osób.

– Świetny wynik naszej Gminy
to wynik przyrostu szczepień,
jaki dało się zaobserwować pod
koniec wakacji – tłumaczy Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Z pew-

Jak wynika z rankingu, opublikowanego w połowie listopada,
w pełni zaszczepionych jest już
ponad 3400 mieszkańców Gminy
Szczerców!

Samorządy otrzymają fundusze
do wykorzystania na dowolny cel,
ale związany z przeciwdziałaniem
COVID-19. Jak wynika z ustawy,
mogą to być wszelkie czynności
związane ze zwalczaniem, zapobieganiem i rozprzestrzenianiem
się zakażeń, a także profilaktyką
i zwalczaniem skutków także tych
społeczno-gospodarczych.
O przeznaczeniu wygranych
środków Wójt i Radni zdecydują na jednej z najbliższych Sesji
Rady Gminy Szczerców.
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Ujemne temperatury pojawiły się dość późno, co pozwoliło drogowcom na realizację zaplanowanych w końcówce roku robót. Dobre tempo prac na pewno ucieszyło mieszkańców Brzezia
czy Kuźnicy Lubieckiej. Powody do zadowolenia są też w miejscowości Podklucze.

Remonty gminnych dróg
Na początku listopada zakończył
się
remont
drogi w miejscowości Brzezie.
Przypomnijmy, kilkanaście dni
wcześniej na remontowanym
odcinku przeprowadzono odwierty kontrolne, które potwierdziły stan zgodny z zamówieniem. Pozwoliło to przystąpić do
niezbędnej kosmetyki, na którą
składało się montowanie znaków i malowanie linii, oczyszczono
również
kanalizację.
Wyremontowany
odcinek
liczy około 700 metrów długości.
W piątek (3 grudnia) oficjalnie
zakończono
rozbudowę drogi gminnej nr 101063E
w
miejscowości
Podklucze.
Przypomnijmy, w zakres zadania wchodziła budowa jezdni,
poboczy, wykonanie zjazdów
i odwodnienie drogi. Po wcześniejszych odwiertach kontrolnych, zakończonych pozytywną
weryfikacją grubości poszczególnych warstw nawierzchni,
pozostało jedynie wymalowanie pasów i innych oznaczeń.
Odcinek oddany do użytku
w miejscowości Podklucze liczy
ok. 600 metrów długości. Koszt
przedsięwzięcia zamknął się
kwotą ponad 1 miliona złotych.
9 grudnia w Kuźnicy Lubieckiej
odebrano podbudowę remontowanej drogi. W ramach prowadzonych tu prac wykonano stabilizację betonową i podbudowę
tłuczniową. Powstanie też nawierzchnia asfaltowa i pobocze.
Remontowany odcinek ma długość około 400 metrów, a koszt
zadania wyniósł około 264 tysięcy złotych. Zakończenie robót
planowane jest jeszcze przed
Świętami.
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Brzezie - drogowcy ułożyli nową nawierzchnię, powstało też pobocze

Podklucze - tu pojawił się asfalt, zjazdy, odwodniono też drogę

Kuźnica Lubiecka - remont na odcinku 400 metrów

Pierwsza grupa odebrała prezenty tak, jak przystało - w "mikołajki", 6-go grudnia

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Gmina Szczerców pod koniec września wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pomocy finansowej na zakup 200 pakietów
wyrobów medycznych. Pieniądze dostaliśmy – sprzęt jest już w rękach potrzebujących!
Szczercowski GOPS wnioskował o dofinansowanie zakupu zestawów, składających się
z ciśnieniomierza, pulsoksymetru
oraz termometru bezdotykowego,
a także 15 bezdotykowych stacji
do dezynfekcji rąk, zapasu maseczek i rękawic nitrylowych, co
pozwoliłoby wydatnie zwiększyć
poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach gminnych.
- PFRON przyznaje fundusze samorządom w ramach Modułu IV
programu „Pomoc osobom nie-

pełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”- mówi Wójt Krzysztof
Kamieniak. - Działania takie podejmowane są w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Adresatami programu zostały
wskazane osoby dorosłe, które
posiadają ważne orzeczenie o
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane
przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie

równoważne wydane przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
organ ZUS lub KRUS (I grupa
inwalidzka, II grupa inwalidzka,
całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie, przy
udziale Sołtysów oraz Radnych,
dokonał diagnozy społecznej
w postaci zebrania deklaracji od
niepełnosprawnych mieszańców
Gminy, którzy chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy –
wyjaśnia Anna Krawczyńska, kierownik szczercowskiego GOPSu.
Nasz wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i Gmina Szczerców
otrzymała pełną kwotę finansowania w wysokości 100 tysięcy zł.
6 grudnia rozpoczęło się przekazywanie zakupionego sprzętu
docelowej grupie odbiorców, zakwalifikowanych na podstawie
wrześniowej diagnozy. Beneficjenci otrzymują pakiety bezpłatnie.
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Nowe władze Związku OSP RP w Szczercowie

W pierwszy weekend listopada, w sali OSP Borowa odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczercowie. Miało to związek z kończącą się, pięcioletnią
kadencją dotychczasowego Zarządu.

Druhowie,
reprezentujący
wszystkie jednostki strażackie
z terenu naszej Gminy, wysłuchali podsumowania działalności Zarządu oraz sprawozdania
Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Tak też się stało – strażacy swoją
aprobatę wyrazili w głosowaniu.
Delegaci wybrali też nowe władze gminnego Związku OSP.
Prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP został Zenon Gruszczyński, funkcję
wiceprezesa sprawował będzie
Lucjan Peczka. Druh Przemysław
Kubiak został wybrany komendantem, a Sławomir Kociołek zastępcą komendanta. Skarbnikiem
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Związku wybrano Dionizego Moskota, sekretarzem pozostał Stanisław Wiedeński, a funkcję członków Zarządu objęli Radosław
Owczarek oraz Zdzisław Śnieg.
Druhowie Krzysztof Stępień, Marian Słabiak i Marcin Gajda weszli
w skład nowej Komisji Rewizyjnej.
Wzruszającą chwilą było pożegnanie z Zarządem druha Andrzeja Jędraszka, który funkcję
komendanta gminnego sprawował nieprzerwanie od 1989
roku, a w strukturach naszych
jednostek OSP spędził łącznie
aż 46 lat. Obecni na zjeździe
przedstawiciele gminnego samorządu, Wójt Krzysztof Kamieniak i Przewodnicząca Rady

Gminy Barbara Szczepanik,
dziękowali druhowi Jędraszkowi za lata wytężonej pracy.
Nasi samorządowcy komplementowali też ustępujący Zarząd
Związku, podkreślając znakomitą współpracę wszystkich jednostek z organami Gminy Szczerców, zaangażowanie druhów
w sprawy lokalnej społeczności,
niesioną pomoc oraz obecność
podczas wszelkich wydarzeń
o charakterze patriotycznym, religijnym czy kulturalnym.
Z kolei dla nowych władz gminnego Związku OSP przekazano
życzenia wytrwałości i sukcesów w sprawowaniu obowiązków, do których zostali powołani.

Warto na czerwono zakreślić tę datę w kalendarzu - 22 listopada to dzień wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyków, organistów oraz orkiestr dętych.
W naszej Gminie mamy aż trzy znakomite orkiestry dęte, funkcjonujące przy jednostkach OSP w Szczercowie, Magdalenowie oraz Chabielicach.

Orkiestra Dęta OSP Szczerców
Orkiestranci spotykają się od
lat w wyjątkowej atmosfere
i z zapałem do muzykowania
podejmują nowe wyzwania repertuarowe i koncertowe.
Kontynuując zapoczątkowaną w 1904 roku tradycję Orkiestra nieustannie poszerza
horyzonty tak ambicjonalne
jak i geograficzne. Występy
na wszelkiego rodzaju festiwalach orkiestr dętych i uroczystościach o wszelakim charakterze nadają tempa karierze
szczercowskich instrumentalistów.
Zespół muzyków amatorów
nabiera doświadczeń podczas

występów lokalnych oraz tych niku, Wiśle, Zakopanem, Paryżu, Pecs (Węgry), Limburgii
na arenie międzynarodowej.
(Belgia), Złotych Piaskach
Oprawa muzyczna szczer- (Bułgaria) czy Luksemburgu.
cowskiej Orkiestry nadaje wyjątkowego charakteru podczas Szczercowska Orkiestra preuroczystości
kościelnych, zentuje różnorodny repertuar
świąt pamięci narodowej, akcji dostosowany do charakteru
charytatywnych oraz imprez uroczystości. Oprócz tradycyjokolicznościowych.
nych marszów wykonywanych
podczas przemarszu prezenW 2016 roku Orkiestra zo- tuje także pieśni, hymny, utwostała uznana za Najpopu- ry koncertowe i rozrywkowe.
larniejszą Orkiestrę Woje- Muzycznym przygotowaniem
wództwa Łódzkiego (według orkiestry od podstaw zajmuje
Dziennika Łódzkiego). Przez się dyrygent, absolwent Akaostatnie lata orkiestra wystę- demii Muzycznej w Łodzi,
powała m.in. w Łodzi, Ryb- Tomasz Kozubowicz.
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Orkiestra Dęta OSP Magdalenów
Orkiestra Dęta OSP Magdalenów powstała przed II wojną
światową. Po wieloletnim okresie
zawieszenia, dzięki determinacji
miejscowej społeczności, wznowiła działalność w 2009 r. pod
batutą młodego kapelmistrza Damiana Kraty.

uświetnia uroczystości strażackie i kościelne w Magdalenowie
i Parznie oraz święta patriotyczne
w Gminie Szczerców, uczestniczy także w koncertach, festiwalach i piknikach.
Warto podkreślić, że dużą grupę

wśród członków Orkiestry w Magdalenowie stanowią ludzie młodzi
- uczniowie okolicznych szkół.
W ramach działalności orkiestry
rozwijają oni swoje zainteresowania artystyczne, uczą się współdziałania w grupie oraz dyscypliny.

Muzycy Orkiestry Dętej OSP
Magdalenów z dużym zaangażowaniem uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Szczerców i Powiatu bełchatowskiego. Obecnie
zespół liczy ponad 30 członków.
Orkiestra Dęta OSP Magdalenów zdobyła II miejsca w plebiscycie na Najpopularniejszą
Orkiestrę Strażacką 2016 województwa łódzkiego zorganizowanym przez Dziennik Łódzki.
Orkiestra swoimi występami

Orkiestra Dęta OSP Chabielice
Orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chabielicach powstała w 1935 r. Od początku swojego
istnienia związana jest z mieszkańcami Chabielic i najbliższej
okolicy.
Muzycy Orkiestry uczestniczą
przede wszystkim w uroczysto-

ściach strażackich i parafialnych.
Uświetniają również tradycyjne
uroczystości patriotyczne odbywające się na terenie Gminy
Szczerców. Orkiestra koncertuje
także podczas licznych pikników,
festynów i imprez integracyjnych
organizowanych na terenie Gminy Szczerców.

Orkiestra ma na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć
w licznych przeglądach i konkursach. W jej szeregach amatorsko muzykowało i muzykuje kilka
pokoleń mieszkańców Chabielic.
Obecnie liczy ona ponad 20 muzyków, a kapelmistrzem jest Daniel Szcześniak.
Działalność Orkiestry przyczynia
się do podtrzymywania lokalnych
tradycji i zwyczajów, integruje lokalną społeczność oraz przygotowuje do uczestnictwa w życiu
kulturalnym Gminy Szczerców.
W imieniu mieszkańców i władz
samorządowych Gminy Szczerców życzymy wszystkim muzykom, by ich pasja trwale przyczyniała się do rozwoju osobowego
i dawała nam – odbiorcom – częstą okazję do żywego kontaktu
z kulturą muzyczną i wokalną.
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Wsparcie z KRUS dla OSP Magdalenów
Jednostki OSP to jedne z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych organizacji
działających na obszarach wiejskich. Poza walką z pożarami, klęskami żywiołowymi, działaniami prozdrowotnymi i akcjami społecznymi na rzecz lokalnych społeczności uczestniczą także w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc ofiarom wypadków.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja
zabezpieczenia społecznego rolników od 20 lat wspiera rozwój
ratownictwa przedlekarskiego na
obszarach wiejskich w ramach
porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Celem
tej współpracy jest ograniczenie skutków wypadków, w tym
wypadków przy pracy rolniczej,
a także prowadzenie wspólnie
działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia
mieszkańców wsi.

mocy Porozumienia dotyczącego
współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego
na terenach wiejskich.
– Jedną z ratowniczych toreb
odebrał Tomasz Rusek, naczelnik OSP Magdalenów – mówi
Wójt Krzysztof Kamieniak. – W
tym roku jednostkę włączono do

Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, nowe wyposażenie
przyda się więc druhom z Magdalenowa podczas akcji ratunkowych.
Koszt zestawu, w jaki wzbogaciła się OSP Magdalenów, to ok.
4,5 tysiąca złotych.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się uroczyste przekazanie zestawów
ratownictwa przedmedycznego
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zestawy te
trafiły do jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego na

Zmiana kierownictwa posterunku
szczercowskiej Policji
Kierownik posterunku: asp. szt. Przemysław Ćwikliński
Kierownik posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00.
97-420 Szczerców, ul. Pułaskiego 24,
tel. 47 8465 095
e-mail: szczercow@belchatow.ld.policja.gov.pl
Jednostka nadrzędna: KPP Bełchatów, tel. czynny całą dobę: 47 8465211, 47 8465200
DZIELNICOWI:
Rejon służbowy nr 25 – asp. Tomasz Retkke, tel. 47 8465 097, tel. kom. 516 437 932
adres e-mail: dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 26 – mł. asp. Grzegorz Kapelańczyk, tel. 47 846 5097, tel. kom. 516 437 972
adres e-mail: dzielnicowy.szcercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl
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Uroczystą mszą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się w Szczercowie obchody 103
rocznicy odzyskania niepodległości. Po nabożeństwie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów naszego
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, wiązankę pieśni patriotycznych zaprezentował również chór parafii NNMP w Szczercowie.

Pamięć o tych, którzy przywrócili wolność
Ważnym elementem obchodów
Święta Niepodległości było złożenie przy asyście orkiestry dętej
OSP Szczerców oraz pocztów
sztandarowych
pamiątkowych
wieńców przez delegacje gminnych władz oraz stowarzyszeń
i instytucji. Samorząd Gminy
Szczerców reprezentował Wójt
Krzysztof Kamieniak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik. Kwiaty złożyli
również przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Zespół
w Szczercowie oraz Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy
Szczerców, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, Klubu
Strzeleckiego SALWA Szczerców, jednostek OSP Borowa
oraz OSP Szczerców, Związku
Wędkarstwa Polskiego koło nr
29 w Szczercowie, Hufca ZHP
„Osiemnastka” w Szczercowie,
szczercowskiego Przedszkola,
Szkoły Podstawowej im. ks. J.
Baranowicza oraz Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych.
Uczestnicy uroczystości przemaszerowali
następnie
pod
pomnik mieszkańców Gminy
Szczerców poległych w obronie
Ojczyzny w wojnie 1920 roku.
Tu również złożono pamiątkowe
wiązanki kwiatów, wspólnie też
odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, włączając się tym samym
do ogólnopolskiej akcji śpiewania
polskiego hymnu.
– Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy – nawiązał do słów Mazurka
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Wójt Krzysztof Kamieniak. – Ale
sytuacja geopolityczna, uwarunkowania gospodarcze i wyzwania, przed którymi stoimy, są nie
mniej skomplikowane niż sto lat
temu, kiedy Polska odzyskiwała
wolność. Na naszej granicy z Białorusią od kilku tygodni jest niespokojnie. Jako Wójt Gminy mam
nadzieję, że nasze elity polityczne znajdą mądry sposób na rozwiązanie problemu. Tak jak ich
poprzednicy sprzed ponad wieku.
Mszą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się też rocznicowe obchody
w Chabielicach. Po nabożeństwie
delegacje władz samorządowych,
szkół z Chabielic oraz Osin, a także druhny i druhowie z OSP Chabielice i OSP Osiny, w tym MDP
Osiny, złożyli wiązanki kwiatów
pod pomnikiem pamięci. Z pro-

gramem artystycznym wystąpiła
orkiestra dęta OSP Chabielice.
Od lat tradycyjnie w Narodowe
Święto Niepodległości odwiedzamy również miejsca upamiętniające Polaków poległych podczas
II Wojny Światowej. Delegacja
władz samorządowych oraz
przedstawiciele OSP Magdalenów, a także szkoły w Lubcu
uczcili mieszkańców ziemi szczercowskiej rozstrzelanych przez
gestapo, spoczywających w zbiorowej mogile w lesie koło Lubca
oraz żołnierzy 83 Pułku Piechoty
30 Poleskiej Dywizji ze składu
Armii „Łódź”, którzy w dniach
4-5 września 1939 roku walczyli
w obronie pododcinka „Szczerców”. Ich pamięci poświęcony
jest obelisk w lesie obok Magdalenowa.

Trzy sołectwa z dotacją od Marszałka
Gmina Szczerców realizowała w ostatnich miesiącach aż trzy projekty, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Choć nie były to wielkie kwoty, to przyznane pieniądze przyjęto z otwartymi ramionami – przeznaczono je na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Zadanie pod nazwą „Dubie –
sołectwo na plus” objęte zostało
dofinansowaniem w wysokości
100% (tj. 10 000 złotych). W ramach przedsięwzięcia zakupiono
namiot, grill gazowy, akcesoria
sportowe i edukacyjne oraz elementy drewniane do wykonania
ławek i stołów, śruby do montażu i impregnat do drewna. Na
zakończenie realizowanego projektu zorganizowany został piknik
dla mieszkańców sołectwa.

kwotę 10 000 złotych. Realizacja
zadania polegała na zakupie,
transporcie i montażu elementów
siłowni zewnętrznej.

nych na wartość 10 000 złotych.
Kwota ta przeznaczona została
na zakup, transport i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

Dofinanowanie zyskał też projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Magdalenów”. Dotacja obejmowała 100%
kosztów całkowitych, skalkulowa-

Wszystkie trzy projekty realizowane były w terminie od 1 lipca
do 15 listopada bieżącego roku.

Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wiejskiego”
w sołectwie Lubiec również zostało dofinansowane w 100% na

Inauguracja KGW Osiny
W piątkowe popołudnie, 27 listopada, zainaugurowało działalność Koło Gospodyń Wiejskich
w Osinach.
Panie podjęły decyzję o zawiązaniu Koła już 20 września – od
tego dnia trwały przygotowania
i dopinanie spraw organizacyjnych. Zwiększał się też stan liczebny – dziś KGW z Osin liczy
już 17 członkiń, a wciąż padają
deklaracje ze strony kolejnych
chętnych do działania w Kole.

spodyń, jakie powstało w naszej
gminie – pulę uzupełniają jeszcze gospodynie ze Stanisławo-

wa Pierwszego, które zawiązały
swoje Koło tydzień po koleżankach z Osin.

Piątkową inaugurację świętowano hucznie, z prezentami przybyli
urzędujący po sąsiedzku strażacy z miejscowej jednostki OSP
oraz władze samorządowe.
Wójt Krzysztof Kamieniak i Przewodnicząca Rady Gminy Barbara
Szczepanik pogratulowali gospodyniom z Osin pomysłu, zapału
i chęci do kultywowania tradycji.
KGW Osiny jest 13 kołem go-
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Szkoła może być nowoczesna!

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Misją jest tu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów i rozwijaniu zainteresowań. Takie laboratoria powstaną też w naszej Gminie!
Informacja o nowym programie
rządowego wsparcia dla szkół
pojawiła się w połowie września.
Nasza Gmina zareagowała natychmiast.
- W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Szczerców wnioskowała o 283,5 tys. zł na zakup
pomocy dydaktycznych do nauki
techniki i informatyki – wyjaśnia
Teresa Rosiak, kierownik Referatu Oświaty w szczercowskim
Urzędzie Gminy. – W ramach
tego projektu kupimy między innymi drukarki 3D!
Na „liście życzeń” są także mi-

krokontrolery, roboty edukacyjne
wraz z akcesoriami, sprzęt audio
-wideo, ale również przedmioty
do zajęć z prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak
wiertarko–wkrętarka, lutownica,
maszyna do szycia czy piekarnik.
- Dzięki nim uczniowie będą mogli
uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać praktyczne,
cenne na rynku pracy umiejętności – cieszy się Wójt Krzysztof
Kamieniak.
Zasady rozdzielania środków
preferują najmniejsze szkoły –
takie do 100 uczniów, które mają

zagwarantowane 30 tysięcy zł, te
od 101 do 200 uczniów – mają
zagwarantowane 60 tysięcy zł,
a większe szkoły otrzymają po
300 zł na każdego ucznia. 60%
pozyskanych środków muszą
wydać do końca bieżącego roku,
a pozostałe 40% do końca sierpnia 2022 r.
Już w listopadzie dyrektorzy
szkół rozpoczęli realizację programu
zamawiając
pomoce
zgodnie z ministerialnym katalogiem, tak aby z początkiem roku
szkolnego 2022/2023 uczniowie
mogli korzystać z nowych sprzętów.

10 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej do spraw 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 2021 r. do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło 51 wniosków
złożonych przez 48 studentów.
- Dostarczono również dwa 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, natomiast słuchaczki szkół policealnych,
które uzyskały średnią powyżej 5,00 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 340,00 zł.
Stypendia zostaną wypłacone w kasie Urzędu Gminy w dniach 21-22.12.2021 r.
Stypendia zostaną przelane na konta bankowe do dnia 22.12.2021 r.
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Aż osiemnaście utworów zaprezentowano podczas Powiatowego Festiwalu Piosenki Polskiej „Moje serce to jest muzyk”. Czwarta już edycja imprezy odbyła się
pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka oraz
Starosty Bełchatowskeigo Doroty Pędziwiatr.

Rozśpiewana młodzież z całego Powiatu

Tym razem młodzi wokaliści
reprezentujący szkoły z terenu
Gminy Szczerców, Gminy Kluki, Kleszczów czy z Bełchatowa
prezentowali swoje umiejętności
w gościnnej sali OSP Osiny.
Wokaliści śpiewali poddając się
ocenie jury, w skład którego weszli Justyna Felisiak, Marta Berłowska oraz Krzysztof Załęczny.
Uzdolnioną młodzież podzielono
na trzy grupy wiekowe, była też
kategoria obejmująca duety.
- To nie tylko przyjemność, ale
też duma móc was obserwować
- chwaliła uczestników konkursu
Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców. Cieszymy się, że mamy rozśpiewaną młodzież, która przypomina
nam najpiękniejsze polskie piosenki.
Uczestnicy konkursu mogli liczyć
na nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Szczerców oraz
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Wyniki konkursu:
Grand Prix: Amelia Mesjasz, SP im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
kat. IV-VI:
1 miejsce: Michalina Wojdala, SP nr 5 w Bełchatowie
2 miejsce: Martyna Kruk, SP nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
Wyróżnienie: Alicja Zając, SP nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
kat. VII-VIII
1 miejsce: Agata Wawrzyniak SP im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
2 miejsce: Lena Danielczyk, Zespół Szkół im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
3 miejsce: Aleksandra Kamińska, SP w Kleszczowie
duety
1 miejsce: Michalina Załęczna i Wiktoria Grębosz, SP nr 3 im. Żołnierzy POW
wyróżnienie: Maja i Filip Kukuczka, SP w Chabielicach
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków –
znasz nowe obowiązki właściciela budynku?
Od 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Można ją złożyć na dwa sposoby:
1. Za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
2. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szczerców, pok. Nr 2, wypełniając deklarację formie papierowej.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest
wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Przepis ten dotyczy budynków
mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.
Przepisy zakładają:
– dla budynków już istniejących:
12-miesięczny termin na złożenie
deklaracji CEEB (licząc od dnia
1 lipca 2021 r.),
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– dla budynków nowo powstałych: w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub
spalania paliw.
Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci
-budynkow-faq

Celem złożenia deklaracji jest
pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł
ogrzewania swoich domów oraz
stosowanego opału. Zebranie
tych informacji w jedną bazę,
pozwoli podejmować skuteczne
działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

OBWIESZCZENIE

W 2021 roku nasza Gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie
pod nazwą "Usuwanie (odbiór i unieszkodliwianie) z terenu Gminy
Na postawie artykułu 43 ustaSzczerców odpadów zawierających azbest”. Pozyskane środki za- wy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informamknęły się w kwocie prawie 31 tysięcy złotych.
Odebrano, a także unieszkodliwiono łącznie ok. 110 ton płyt
eternitowych. Skorzystali na tym
właściciele 51 posesji.
- Działanie przyczyniło się do uzyskania efektu ekologicznego oraz
zmniejszenia zagrożenia poprzez
negatywny wpływ na zdrowie ludzi przez włókna azbestowe podkreśla Danuta Idzikowska,
kierownik Referatu Budownictwa,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Szczerców.
Odpady azbestowe zostały
zdeponowane na odpowiednich
składowiskach odpadów niebezpiecznych.

NIE dla azbestu!

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 247, 784, 922, 1211,
1551, 1718) podaję do publicznej wiadomości informację
o przyjęciu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców
dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże (uchwała Nr XXX/336/21
Rady Gminy Szczerców z dnia
1 października 2021 r.).
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można
się zapoznać w Urzędzie Gminy w Szczercowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Szczerców.
Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Szczercowie (budynek przy
ulicy Piłsudskiego 18) działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt czynny jest dla wszystkich zainteresowanych osób we wtorki
i czwartki, w godzinach 8.00 – 16.00.

Ze względu na skargi mieszkańców dotyczące spalania śmieci
w piecach centralnego ogrzewania i pojawiający się w efekcie tego działania duszący dym,
prosimy o niestosowanie takich
praktyk.
Spalanie śmieci przyczynia się
do zanieczyszczenia powietrza
związkami trującymi, które mają
wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na
paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.:
kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy
ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz instalację fotowoltaiczną (do
10kW).

Związki te są przyczyną powstawania m.in. nowotworów złośliwych oraz innych ciężkich chorób.
Prosimy, szanujmy siebie i innych.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
• udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
• pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przystąpił do realizacji projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny”. Już wkrótce ze specjalistycznej pomocy
skorzysta dwanaście rodzin.

Porady, wsparcie, integracja - otwieramy
Akademię Zdrowej Rodziny

Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
- Projekt zakłada umożliwienie
dostępu do usług wsparcia rodziny, takich jak asystent rodziny,
grupa wsparcia, poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz
grupowe, integracja przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy
i postaw - wylicza Anna Krawczyńska, kierownik GOPS w Szczercowie. - Będziemy go realizować
w styczniu i lutym przyszłego roku.
Uczestnikami będą osoby, które
uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa
łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Będą to
osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz
ich otoczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji skutecznego wsparcia.
- Wsparcie otrzymają osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczercowie z co najmniej jednego powodu, wskazanego w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej - precyzuje
Anna Krawczyńska.
Beneficjentami będzie więc 45
osób z 12 rodzin objętych świadczeniem pomocy społecznej
z powodu bezradności opiekuńczo wychowawczej oraz dysfunk-
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cji towarzyszących w zakresie
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy i uzależnień.
Działania projektu będą zorientowane na wzmacnianie funkcji
rodziny jako podstawowej instytucji wychowawczej kształtującej postawy etyczne i społeczne
człowieka.
Zadania realizowane w projekcie
to indywidualna diagnoza potrzeb
rodzin, rozwój usług społecznych
w formie Asystenta Rodziny, Akademia dobrego rodzica, czyli 80
godzin warsztatów podnoszenia
kompetencji wychowawczych.
Szczercowski GOPS przewiduje
także powołanie grupy wsparcia
– 80 godzin warsztatów na rzecz
rozwiązywania sytuacji problemowych oraz Akademię dobrego
życia, czyli 80 godzin zajęć na
rzecz podnoszenia umiejętności
społecznych i osobistych. Dostępne będzie też specjalistyczne

poradnictwo indywidualne (300
godzin) i usługi wsparcia rodziny
w formie wyjazdów rodzinnych
– 2 wyjazdy integracyjne z programem kształtowania wiedzy
i postaw.
Rezultatem wsparcia projektu
będzie poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki
oraz wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym,
a co z tego wynika, ograniczenie
umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej. W wyniku realizacji
projektu poprawi się dostęp do
realizowanych w programie usług
społecznych
ograniczających
ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to 348
341 zł, kwota dofinansowania wynosi 296 090 zł, a wkład własny
Gminy 52 251 zł.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego
dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta
bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać.
Po pierwsze: zastrzeż w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub
w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób
niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest w internecie pod adresem: https://
DokumentyZastrzezone.pl/lista
-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
Wystarczy zgłosić zastrzeżenie
tylko w jednym banku, a dane
zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych
uczestników Systemu DZ.
Najłatwiej to zrobić osobiście
w swoim oddziale bankowym.
Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie,
pod numerem +48 828 828 828

(tylko od własnych klientów, po
zdalnej weryfikacji tożsamości).
Można skorzystać z konta na
stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca
miała tam już wcześniej założone
konto z wykorzystaniem danych
z utraconego dokumentu).
Po drugie: powiadom jednostkęPolicji – o ile dokumenty utracono
w wyniku przestępstwa.
Po trzecie: zawiadom organ Gminy lub placówki konsularnej i wyrób nowy dokument.
Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu Gminy
o utracie dokumentu, znajdują się
na stronie internetowej gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie
DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki
w Polsce oraz szereg innych firm
i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego
systemu, jest jednak objęta tajemnicą.
Warto pamiętać, że utracone
dokumenty tożsamości powinny
w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta
bankowe, ale również te, które
z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają.
Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl
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Bóg się rodzi...
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, wokół nas coraz więcej
świątecznych dekoracji, pomimo
pandemii trwają świąteczne zakupy, wszędzie pełno lampek, reniferów, czapek Mikołaja itp.
W tym pięknym, pełnym klimatu
czasie warto sobie jednak postawić dwa ważne pytania… Co i jak
ja świętuję w Boże Narodzenie?
W przedświątecznym zabieganiu, pośród przygotowań, a może
w doświadczeniu jakiegoś trudu
związanego z rozłąką z bliskimi,
w tym tak ważnym i wyjątkowym
czasie, łatwo zagubić prawdziwą
radość z… Bożego Narodzenia!
Każdemu z nas trzeba wciąż na
nowo wracać do tajemnicy ubogiego żłóbka, w którym leży sam
Bóg, przynoszący rozwiązanie
dla nierozwiązalnych spraw, pocieszenie w beznadziei, ukojenie
w bólu, który przerasta, spełnienie w braku, a w końcu życie wobec śmierci.
I dlatego warto poświęcić tyle
czasu, troski, zaangażowania,
a nawet pieniędzy, w świąteczne

przygotowania, bo… naprawdę
jest co świętować!
Doskonale wiedział o wadze
świętowania żyjący na przełomie XII i XIII wieku święty Franciszek z Asyżu. Chcąc przybliżyć ludziom to co wydarzyło się
w Betlejem jako pierwszy przygotował szopkę. Było to wigilię roku
1223, we Włoskiej miejscowości
Greccio.
Do jaskini, w której czekał żłóbek, słoma i siano zaprosił swoich braci oraz miejscową ludność.
Przyprowadzono zwierzęta, zaś
w żłóbku położono figurę Dzieciątka Jezus. W tej scenerii była
o północy sprawowana Msza
Święta, by Pan Jezus obecny
pod postacią Chleba i Wina, mógł
przyjść tak samo jak w betlejemskiej stajence.
Od tego czasu szopka stała się
nieodłącznym wystrojem kościołów i domów. Przypomina nam
o wielkiej miłości Boga, który dla
każdego z nas wybrał ubóstwo,
zamiast pałaców.
Przypomina nam więc o tym, co
świętujemy w Boże Narodzenie.

Polska tradycja przekazuje nam
wiele pięknych zwyczajów, które
pomagają nam w dobrym przeżyciu Świąt. W prostej, ludowej
pobożności, odkrywamy niesamowite intuicje i odpowiedzi na
pytanie "jak świętować?".
Na pewno są to święta, które
trzeba przeżywać razem. Na wigilijnym stole ustawiamy jedno
więcej nakrycie, wyrażając naszą
gotowość na przyjęcie niespodziewanego gościa, a może zaproszenie kogoś, kto byłby sam?
Czekamy na pierwszą gwiazdkę, która przypomina nam, że to
nie my wybieramy czas przychodzenia Boga, naszym zadaniem
jest Go zobaczyć i nauczyć się
czekać. Rozpoczynamy wigilijną
wieczerzę odczytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu i modlitwą, a potem łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia,
pomimo różnych trudności, które
przeżywamy na co dzień w rodzinach. Obdarowujemy się prezentami, bo chcemy sprawić radość
tym, których kochamy. Czekamy
na uśmiech dzieci, wdzięczność
i radość dorosłych. Śpiewamy

wspólnie kolędy wyrażając naszą
radość i to, że jesteśmy razem.
Nic tak nie pomaga jak wspólny
śpiew. Wreszcie idziemy do Kościoła i przeżywamy Pasterkę lub
Msze Świętą w Boże Narodzenie,
gdzie Bóg przychodzi „na głos
kapłana” wierzymy, że „jest pod
osłoną Chleba i Wina”.
Dziś Bóg także chce się rodzić.
Puka do naszych domów, prosi
o miejsce w naszych sercach,
w naszych planach, w każdym
naszym, często tak wypełnionym
różnymi aktywnościami, dniu.
Przychodzi w drugim człowieku, często w tym najsłabszym,
potrzebującym naszej pomocy,
a może naszego przebaczenia?
Wreszcie rodzi się, by nas
„oswobodzić” z naszym trosk,
problemów. On zawsze daje stokroć więcej niż oczekujemy.
Potrzeba tylko naszej decyzji wiary. Może te święta będą
okazją do zaproszenia Boga na
nowo, do mojej rodziny, do mojego życia, do mojego serca…
Siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi

Dzisiaj w Betlejem,
dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina
Że Panna czysta,
że Panna czysta
porodziła Syna
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają...

11 grudnia Gmina Szczerców zaprosiła mieszkańców
na uroczystą inaugurację świątecznej iluminacji - "Rozpalmy wspólnie gminną choinkę", która odbyła się na
pl. św. Floriana. W tym roku to właśnie centralny punkt
Szczercowa był także areną jarmarku bożonarodzeniowego.
Wpływ na to miały obostrzenia
związane z epidemią koronawirusa, ale frekwencja i panująca
tu atmosfera jasno dowodziły, że
była to decyzja właściwa.
- To jarmark z inną formułą niż
dotychczas - mówi Wójt Krzysztof Kamieniak. - Z powodu obostrzeń związanych z pandemią
nie mogliśmy zorganizować go
tak, jak dotychczas, w hali sportowej. Tym bardziej cieszę się,
że zarówno członkinie gminnych
KGW, jak i mieszkańcy przyjęli

naszą propozycję z taką sympatią.
Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15.00, ale już
dużo wcześniej w rynku pojawiły
się pierwsze ekipy Kół Gospodyń Wiejskich, przygotowujące
swoje stoiska. Stoły ustawione
pod namiotami szybko zapełniły się świątecznymi potrawami,
a każda z ekip prześcigała się
w pomysłach – czym zaskoczyć
odwiedzających jarmark.
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Były więc tradycyjne pierogi, kapusta, zupa grzybowa, ale też kuszące przystawki, rozmaite przekąski i słodkie wypieki. Nikt nie
odszedł stąd głodny, na każdego
czekało coś pysznego.
- To prawdziwy kulinarny zawrót
głowy – komplementowała starania gospodyń pani Małgorzata,
mieszkanka Załuża.
- Co stoisko, to odkrywam coś
nowego – dodawał pan Jerzy
z Borowej. – Jestem dopiero
w połowie, więc jeszcze sporo
przede mną!
Kulinaria to jednak nie wszystko. Można też było zaopatrzyć
się w drobiazgi, które świetnie
sprawdzą się jako prezenty pod
choinkę – wszystko za sprawą
rękodzielników, oferujących swe
wyroby.
Kiedy tylko zapadł zmierzch,
centralny punkt miejscowości
rozbłysnął setkami lampek. Nie
zabrakło pary reniferów - świetlna atrakcja przyciągała najmłodszych i to właśnie tam zrobiono
w sobotę najwięcej pamiątkowych zdjęć. Zuchy i harcerze zaśpiewali przygotowaną na tę okazję kolędę, zagrała orkiestra dęta
OSP Szczerców, a sami strażacy
pomogli dostać się do Szczercowa św. Mikołajowi. Zgromadzeni
na placu św. Floriana mieli też
okazję kolędować z kapelą folklorystyczną "Starzy Przyjaciele",
a później obejrzeć widowiskowy
pokaz baniek mydlanych.
Na nudę nie mogli narzekać najmłodsi - były warsztaty kreatywne z elfami, które pomogły własnoręcznie wykonać choinkowe
skrzaty, spotkanie z ogromnym
bajkowym Bałwankiem oraz długonogim Aniołem.
- Kto nie przyszedł, niech żałuje
– podsumowała żartem sobotnie
wydarzenie Barbara Szczepanik,
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Przewodnicząca Rady Gminy
Szczerców. – Świetna atmosfera, pogoda również bez zarzutu,
nasz jarmark to całkiem miły
przedsmak Świąt!
Ten wyjątkowy dzień zakończył
się wyborem najpiękniejszych
ozdób choinkowych, które własnoręcznie przygotowały dzieci.
Ozdoby przyozdobiły okazałe
świąteczne drzewko w centralnym miejscu placu świętego Floriana.
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Koło Gospodyń Wiejskich Załuże

Koło Gospodyń Wiejskich Janówka

Koło Gospodyń Wiejskich Osiny

Koło Gospodyń Wiejskich Szczercowska Wieś

Koło Gospodyń Wiejskich Borowa

Koło Gospodyń Wiejskich Dubie

Koło Gospodyń Wiejskich Podklucze

Koło Gospodyń Wiejskich Niwy

Koło Gospodyń Wiejskich Polowa

Koło Gospodyń Wiejskich Szczerców
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Moc w rodzinie - znamy zwycięzców konkursu

Na początku grudnia rozstrzygnięto profilaktyczny konkurs
plastyczny "Moc w rodzinie",
zorganizowany przez Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szczercowie.
Dzięki patronatowi honorowemu Wójta Krzysztofa Kamieniaka prace konkursowe znajdą się
w okolicznościowym kalendarzu
noworocznym. Już nie możemy
doczekać się jego wydania!
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

10 listopada w Szkole Podstawowej w Chabielicach odbyła
się uroczystość pasowania na
ucznia.

Pełnoprawni uczniowie
Ten szczególny dzień z pewnością na długo pozostanie
w pamięci każdego „pierwszaka”. Ślubowaniu przyglądali się
rodzice, nauczyciele, starsi koledzy ze szkoły oraz Wójt Krzysztof
Kamieniak, który przygotował dla
nowych uczniów drobne prezenty.
Pierwszoklasiści z Chabielic pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować. Najważniejszą
częścią uroczystości było jednak
samo ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Katarzynę Kucharską. Pierwszaki przyrzekały być
dobrymi i pilnymi uczniami oraz
rzetelnie wypełniać swoje zadania, o czym przypominać im będą
otrzymane dyplomy.
Wszystkim pierwszoklasistom
życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.
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GALERIA MALUCHA

Marcelina Kowalska, ur. 07 10 2021;
waga 3150 – wzrost 53 cm

Olgierd Tramś, ur. 04 10 2021;
waga 2660 – wzrost 51 cm

Gabriela Fundakowska, ur. 06 10 2021; Oliwier Kwaśniak, ur. 21 09 2021;
waga 3580 – wzrost 57 cm
waga 3700 – wzrost 58 cm

Tymon Krysiak, ur. 15 09 2021;
waga 3120 – wzrost 54 cm

Ignacy Goliński, ur. 14 06 2021;
waga 4200 – wzrost 62 cm
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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).

