Gmina Szczerców
solidarna z Ukrainą

Chcesz pomóc?
Możesz udzielić materialnego wsparcia?
A może przyjmiesz do siebie uciekinierów z Ukrainy?
Czekamy na Twoje zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Szczercowie - tel. 508 194 282
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - tel. 517 451 151.

Razem - dla Ukrainy!

Minutą ciszy upamiętniającą Ukraińców, poległych w wyniku działań wojennych,
prowadzonych od 24 lutego w kraju naszego wschodniego sąsiada, rozpoczęła
się XXXV sesja Rady Gminy Szczerców.

Solidarni z Ukrainą
Gminny samorząd wyraził
w ten sposób solidarność z narodem ukraińskim, pokrzywdzonym
przez militarną napaść Rosji, jaka
miała miejsce 24 lutego 2022
roku.
- Nie ma zgody na terror i wojnę!
– powiedziała Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców.
Przypomnijmy, nad ranem 24 lutego Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Zmilitaryzowane jednostki wdarły się na teren
Ukrainy z Rosji i Białorusi, niszcząc strategiczne obiekty wojskowe, a później również cywilne.
Dzień później dotarły do nas

wstrząsające informacje o walkach o Kijów, stolicę Ukrainy.
Sytuacja za wschodnią granicą
naszego kraju budzi uzasadniony niepokój o bezpieczeństwo
ludzi. Jak podkreślił Wójt Gminy
Szczerców, Krzysztof Kamieniak,
na terenie Gminy Szczerców
mieszka i pracuje wielu przedstawicieli narodu ukraińskiego. Można się spodziewać, że wkrótce
dołączyć do nich będą chcieli ich
najbliżsi, obawiający się o swoje
życie.
- Wiemy, że część z mieszkających u nas Ukraińców spodziewa
się przyjazdu rodziny, chcącej
przeczekać w bezpiecznym miej-

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą włączyć się
w pomoc dla pogrążonej w wojnie
Ukrainy, o przynoszenie niżej wymienionych artykułów do piwnicy
pod Urzędem Gminy w Szczercowie (wejście od parkingu przy
ul. Piłsudskiego). Urząd Gminy
skoordynuje wszystkie zbiórki,
harcerze odbiorą i posegregują
wstępnie dostarczone artykuły,
a następnie przy wsparciu OSP
przekażą do wskazanego przez
Wojewodę Łódzkiego magazynu
dystrybucyjnego.

•

Najbardziej potrzebne są:
• śpiwory
• koce termiczne
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•
•

poduszki do spania (pokryte
folią)
materace
kurtki przeciwdeszczowe
detergenty do ciała
pasta do zębów
szczoteczki do zębów
szczotki do włosów
bielizna damska
bielizna męska
bielizna dziecięca
wkładki higieniczne
pieluchy dla dzieci
pieluchy dla dorosłych
ręczniki papierowe
ręczniki z mikofibry
chusteczki nawilżane
zestawy kuchenne wielokrotnego użytku: głębokie na-

scu wojenną zawieruchę – mówił
wójt Kamieniak. – Musimy pomyśleć o jak najlepszym przygotowaniu ich bytności na terenie naszej Gminy.
Wójt wspólnie z Radą Gminy zadeklarowali błyskawiczne
uruchomienie zbiórki żywności,
odzieży i innych niezbędnych
przedmiotów, które przydadzą się
uciekinierom z terenów objętych
działaniami wojennymi.
- Zwracam się do Kół Gospodyń
Wiejskich, do organizacji pozarządowych o pomoc – mówił Wójt
Gminy Szczerców podczas sesji.
– Wszyscy są chętnie widziani,
każda forma wsparcia się przyda.

•

•
•
•
•
•

czynia, łyżki, widelce, noże,
kubki, (materiał – silikon lub
plastik dopuszczony do kontaktu z żywnością)
woda butelkowana w zgrzewkach lub pojemnikach 5l,
żywność do szybkiego gotowania, batony energetyczne,
suszone owoce, konserwy,
makaron, ryż, mleko w kartonach, płatki do szybkiego
gotowania (żywność powinna
mieć długie terminy przydatności do spożycia)
zapałki
baterie
zapalniczki
świece
środki opatrunkowe
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

Nowy rok, ale dobrze znane już wyzwania – przed samorządem
naszej Gminy kolejne miesiące wytężonej pracy oraz starań o zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców.
W 2022 rok weszliśmy ze stabilnym budżetem, który pozwoli na realizację planowanych inwestycji, a te z kolei przełożą się na stale rosnący komfort życia każdego z nas. Cieszy fakt, że oprócz środków
zagwarantowanych w gminnym budżecie, niezmiennie pozyskujemy
fundusze z zewnątrz – więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo czytając nasz Informator.
Remontujemy drogi, modernizujemy pozostałą infrastrukturę (jak choćby na terenie hydroforni czy
gminnej oczyszczalni ścieków), rozbudowujemy sieć wodno-kanalizacyjną. Nie zwalniamy tempa, a ja
pragnę podkreślić, że możliwe to jest dzięki dobrej współpracy i wsparciu, jakie mam w Radzie Gminy
Szczerców oraz w osobach parlamentarzystów, angażujących się w działania po stronie mieszkańców
Gminy Szczerców. Serdecznie za tę pomoc dziękuję.
Ten Informator trafia do Państwa rąk tuż przed wyjątkowym świętem – 8 marca obchodzimy Dzień
Kobiet. Nie trzeba być feministą, by dostrzec jak wiele dobrego wnoszą do pracy samorządowej wszystkie Panie. Siedem miejsc w piętnastoosobowej Radzie Gminy Szczerców zajmują kobiety. Pieczę nad
gminnymi finansami sprawuje Skarbnik – również kobieta. Przeważająca część personelu Urzędu Gminy
i jednostek podległych to również przedstawicielki płci pięknej. Wszystkie te Panie cechują fachowość,
solidna merytoryczna podbudowa i… empatia. Wpływa to na atmosferę pracy i jej jakość, z której – jestem
o tym przekonany – korzystający z naszych usług mieszkańcy mogą być zadowoleni. Ten akapit również
zakończę podziękowaniami, dołączając do nich życzenia dla wszystkich Pań: wielu okazji do uśmiechu
i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym dla wszystkich Mieszkanek Gminy Szczerców.
Na koniec słów kilka o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie sposób przejść obojętnie wobec wydarzeń,
które rozgrywają się od kilku dni za wschodnią granicą naszego kraju. Samorząd Gminy Szczerców
w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, deklarujemy też pomoc osobom, które ucierpią wskutek
działań wojennych. Dziekuję mieszkańcom Gminy Szczerców, którzy odpowiedzieli na apel i przekazują
dary dla uciekinierów z terenów objętych wojną i deklarują chęć przyjęcia potrzebujących pod swój dach.
Gromadzimy te informacje i przekazujemy do koordynującego działania pomocowe Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Jestem dumny z nas wszystkich i z tego, jak potrafimy się jednoczyć.
Ukraina nas potrzebuje - Gmina Szczerców zgłasza się do pomocy!
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1,5 miliona złotych na naprawę naszych dróg
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru dla Gmin i Powiatów w całej
Polsce, prowadzonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To w sumie 2,7
mld zł na nowe i odnowione drogi lokalne o łącznej długości 3,9 tys. kilometrów. Swój
udział w tym wielkim torcie będzie też miała Gmina Szczerców.
Sprawna infrastruktura drogowa
to jeden z głównych fundamentów szybkiego rozwoju. Nowe
drogi krajowe i lokalne to nie tylko
lepszy komfort jazdy i wzrost bezpieczeństwa, ale także szansa na
nowe inwestycje i miejsca pracy.
Wsparcie działań samorządów
umożliwia stworzenie spójnego
i zintegrowanego systemu transportowego dróg w całym kraju.
- Chcemy w taki sposób przebudowywać i modernizować
cały system dróg w Polsce,
żeby centra Powiatów i Gmin
były miejscami, do których można się łatwo dostać – podkreślił
premier Mateusz Morawiecki.
Wsparcie rządowe uzyska 2328
zadań, w tym 630 powiatowych
i 1698 gminnych. Blisko 16 mln zł
otrzyma Powiat bełchatowski, a z
tej puli Gminie Szczerców przypadnie ok. 1,5 miliona. Pieniądze
te wykorzystane zostaną na remont dróg w Firleju oraz odcinka
ulicy Mickiewicza w Szczercowie
od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ulicą Północną, następnie
do Załuża i dalej do obwodnicy.
Na rządowej liście inwestycji
dotowanych w pierwszej kolejności umieszczono aż dwa zadania zaplanowane przez samorząd Gminy Szczerców. Warto
też wspomnieć, że otrzymaliśmy najwięcej środków spośród
Gmin wiejskich naszego Powiatu.
- Inwestycje drogowe są szczególnie kosztowne, więc cieszymy się, że nasz głos był słyszany
i zyskaliśmy takie
wsparcie - mówi Krzysztof Kamieniak, Wójt Gminy Szczerców.
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- Każda złotówka pozyskana do
gminnego budżetu zostanie spożytkowana we właściwy sposób.
Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu
wynosi aż 80% kosztów realizacji zadania, w kwocie do 30 mln
zł. W rzeczywistości to wsparcie
blisko 100 inwestycji w każdym
województwie. Łączna wartość
środków RFRD przeznaczonych
na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w całej
Polsce w 2022 roku to 2,73 mld zł.
Lista zadań, jakie sfinansowane zostaną na terenie Powiatu:
•

•
•

GminaSzczerców:
511 206,00 zł - Rozbudowa drogi gminnej 101211E
w miejscowości Firlej
Gmina Szczerców:
959 992,00 zł - Remont drogi
gminnej Szczerców – Załuże
Powiat Bełchatowski:
2 188 768,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr
1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni
jezdni

•

•

•

•

•

Powiat Bełchatowski:
1 699 924,00 zł - Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1913E
w miejscowości Zdzieszulice
Górne
Miasto Bełchatów:
910 070,00 zł - Rozbudowa
ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i usunięciem
kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego
linii Piotrków Tryb.
Miasto Bełchatów:
8 815 312,00 zł - Przebudowa ulicy Kwiatowej na
odcinku od ronda im. Józefa
Wybickiego do ul. 1-go Maja
w Bełchatowie
Miasto Bełchatów:
1 250 065,00 zł - Budowa
drogi gminnej na terenie
strefy przemysłowej B2
w ramach zadania pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej"
Gmina Bełchatów:
571 832,00 zł - Remont drogi
gminnej Nr 110458E Janów –
Kielchinów.

Dobra informacja dla mieszkańców miejscowości Podklucze i Załuże!
Ubiegłoroczna petycja skierowana do PGE Dystrybucja S.A. przyniosła efekt –
linia napowietrzna będzie ukryta pod ziemią, co z pewnością pozwoli na uniknięcie
uciążliwych przerw w dostawie energii do obu miejscowości.

Mniej awarii – PGE modernizuje linie energetyczne
Przypomnijmy, częste awarie lub przerwy w zasilaniu
energią elektryczną Podklucza czy Załuża trwały nawet
po kilka dni, uniemożliwiając
mieszkańcom normalne funkcjonowanie. W czasie awarii
prąd dostarczany był na miejsce przy pomocy generatora,
co było rozwiązaniem kłopotliwym i niewystarczającym.
- Jeśli chodzi o energię elektryczną, to żyjemy tu trochę
jak w zamierzchłych czasach –
mówi z przekąsem Radna Dorota Włodarczyk, mieszkanka
Załuża. – Każdy mocniejszy
powiew wiatru może oznaczać, że prąd zniknie na wiele
godzin. A przecież w każdym
gospodarstwie, na każdej posesji są maszyny i urządzenia,
dla których częste przerwy
w dostawie energii zwyczajnie
kończą się awarią!

nej trudno wjechać z ciężkim
sprzętem i szybko naprawić
awarię - wylicza przeszkody,
jakie napotyka PGE Dystrybucja, Wójt Krzysztof Kamieniak
i dodaje – ale to nie znaczy, że
mieszkańcy mają żyć „jak za
króla Ćwieczka”. Te kwestie
powinny zostać załatwione
tak, by nie było potrzeby perW związku z tym w ubie- manentnego naprawiania zegłym roku została napisana rwanego przez wiatr kabla!
do PGE Dystrybucja S.A. petycja z prośbą o przebudowę
Dlatego oprócz przygotowanapowietrznej linii średnie- nia petycji, Radni Dorota Włogo napięcia, przebiegającej darczyk i Wojciech Pacholak
przez Przerębiec. Petycję po- dodatkowo zwrócili się z prośparli Wójt Krzysztof Kamie- bą o interwencję w tej sprawie
niak wraz z całą Radą Gminy do Poseł Małgorzaty JanowSzczerców, podpisało się pod skiej. Skąd ten pomysł?
nią wielu mieszkańców Gminy
Szczerców.
- Kto pyta nie błądzi, a kto prosi
o pomoc zwykle ją uzyskuje –
- Teren jest podmokły, mamy odpowiada Radny Wojciech
tu przecież torfowiska, dlatego Pacholak. – Stukamy zatem
właścicielowi linii energetycz- do różnych drzwi, licząc na po-

zytywny efekt, który przyniesie
dobre zmiany zainteresowanym mieszkańcom.
I początek 2022 roku przyniósł
pozytywne wieści! Zgodnie
z treścią pisma, które wpłynęło
do biura Poseł Małgorzaty Janowskiej, Rejon Energetyczny
Bełchatów rozpoczął inwestycje polegające na skablowaniu
linii napowietrznej na odcinku
Osina-Podklucze. Wskazana
lina zostanie zastąpiona podziemnym kablem energetycznym na długości 5,7 km. Szacowany koszt inwestycji to 1,5
miliona złotych.
Zakończenie prac przewidziano jeszcze w tym roku.
Trzymamy kciuki, aby wszystko udało się wykonać w terminie.
Wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę składamy
serdeczne podziękowania!
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Budujemy i remontujemy
Rada Gminy Szczerców corocznie przeznacza środki
pieniężne na remont chodników – pod koniec roku 2021
takie prace prowadzone były
na terenie Chabielic. Naprawiono między innymi ciąg pieszy przy szkole podstawowej,
gdzie wymieniono dodatkowo kostkę brukową i zamocowano barierkę ochronną.
W sumie zakres prac obejmował trzy odcinki chodników o łącznej długości ponad 600 metrów bieżących.
Koszt
przedsięwzięcia
to
ponad 280 tysięcy złotych.
W grudniu wykonano też
oświetlenie uliczne w miejscowościach Kieruzele, Niwy,
Szubienice, Polowa, Marcelów i przy przejściu dla pieszych w ulicy Praga (na wysokości sklepu Biedronka).
Zakres prac przewidywał również ustawienie trzech lamp
hybrydowych. Łączny koszt
przedsięwzięcia to 320 tysięcy złotych. Zadanie to przeprowadzono częściowo w ramach funduszu sołeckiego.
Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków zakończyła
się budowa zadaszenia nad
składem skratek (skratki to
odpady powstające podczas
mechanicznego oczyszczania
ścieków na kratach i sitach).
Zadaszenie wykonano na
obszarze istniejących betonowych placów składowych. Stalowa konstrukcja
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zadaszenia została oparta w miejscowości Grudna w km
na solidnych, żelbetowych 0+000÷0+366,01 (kilometraż
stopach
fundamentowych. drogowy 0+590,50÷0+956,51)”
wykonuje firma Przedsię– Obiekt posiada funkcję biorstwo Robót Drogowych
technologiczną, a zadasze- „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trynie zabezpiecza składowa- bunalskiego, a trzeci odcinek,
ne na placu skratki przed określony jako „Budowa drogi
opadami
atmosferycznymi gminnej w miejscowości Grudi zapobiega ich powtórnemu na w km 0+000÷0+85,10 (warrozmiękaniu – tłumaczy Mał- tość kilometrażu drogowego
gorzata Gonerska, Dyrek- 0+505,40÷0+590,50)”, prowator szczercowskiego ZGK. dzi firma Rafalin Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Blachowni.
Efektem ekologicznym
składowania tych odpadów
10 lutego podpisano umowę
pod zadaszeniem na tere- na „Opracowanie dokumennie oczyszczalni ścieków tacji projektowych na terenie
jest uporządkowanie gospo- Gminy Szczerców, to jest:
darki odpadowej. W trakcie
składowania pod zadasze- • „Remont drogi gminnej Nr
niem zmniejsza się stopień
G26
w m. Stanisławów
rozmiękania oraz unoszePierwszy”,
nie się brzydkich zapachów. • „Remont drogi gminnej
G27 w m-ci Stanisławów
– W efekcie końcowym wiata
Drugi”,
nad składem skratek pozwa- • „Remont ulicy 3-go Maja –
la na obniżenie kosztów ich
Sołectwo Szczerców (funzagospodarowania – dodadusz sołecki)”,
je Wójt Krzysztof Kamieniak. • „Przebudowa drogi wewnętrznej. ul. Wschodnia
Koszt
przedsięwzięcia
(dz. nr 1732/2)”,
to ponad 400 tysięcy zło- • „Przebudowa drogi wetych, które pochodziły z buwnętrznej w m-ci Kuźnica
dżetu Gminy Szczerców.
Lubiecka”.
Trwają prace przy budoTermin końcowy wykonania
wie trzech odcinków dróg zadania to grudzień 2022 roku.
w miejscowości Grudna. Tutaj dwa zadania, określone
jako: „Budowa drogi gminnej
w miejscowości Grudna w km
od 0+000,00 do 0+191,96”
oraz „Budowa drogi gminnej

11 stycznia formalnie powołano do życia Miejski Obszar Funkcjonalny Piotrków
Trybunalski – Bełchatów – Radomsko. Porozumienie, które objęło łącznie 25 samorządów, ma na celu wspólną realizację inwestycji w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.

Gmina Szczerców współpracuje!

Przypomnijmy, Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF)
Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Radomsko to obszar
obejmujący 25 Gmin (8 jednostek z Powiatu piotrkowskiego
oraz miasto Piotrków Trybunalski, 9 z Powiatu radomszczańskiego i 7 z Powiatu bełchatowskiego), który będzie
miał uprzywilejowaną pozycję
w walce o pieniądze unijne w
trybie pozakonkursowym.

Szczerców wymierne korzyści
– mówi Wójt Krzysztof Kamieniak. – Mam na myśli realizację
projektów dotyczących rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania
efektywności
energetycznej
czy poprawy stanu środowiska
naturalnego. Współpracując,
możemy osiągać lepsze wyniki.

oraz zasady współpracy stron
porozumienia.
Dokument wyznaczy kierunki
rozwoju w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które ma być przeznaczone 193 mln zł.

Podpisane porozumienie międzygminne formalnie powołało
– Mam nadzieję, że ta ini- podmiot do życia, a zarazem
cjatywa przyniesie Gminie określiło prawa i obowiązki

W połowie stycznia w Urzędzie Gminy Bełchatów odbyło się spotkanie szefów samorządów, działających na terenie Powiatu bełchatowskiego. Dyskusja skupiła się
na propozycji podziału środków w ramach tworzonego Funduszu Wsparcia Lokalnego oraz Funduszu Dróg Powiatowych.

Sąsiedzkie wsparcie
Ogólna pula pomocowa wy- – terenów, na których znajduje
nosić ma około 20 mln zł, się między innymi Elektrownia
a 4 mln zł z tej sumy będą de- Bełchatów.
dykowane na Fundusz Dróg
Powiatowych.
Na styczniowym spotkaniu nie
ustalono konkretnych kwot, jaPieniądze zostaną wyodrębnione w budżecie Gminy
Bełchatów i rozdysponowane
między samorządy z Powiatu
bełchatowskiego. Taka formuła wsparcia jest możliwa dzięki zmianie granic Gminy Bełchatów i przyłączenia do niej
– kosztem Gminy Kleszczów

kie przypadną poszczególnym
Gminom.
Algorytm podziału środków
zostanie opracowany w ciągu
najbliższych tygodni.
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Co z tym gazem?
Przy ulicy Piłsudskiego w Szczercowie trwają prace prowadzone przez Polską
Spółkę Gazownictwa, będącą Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Gazu w Polsce. Ma to związek z zapowiadaną gazyfikacją naszej Gminy.
Przypomnijmy, Wójt Krzysztof
Kamieniak rozpoczął starania
o doprowadzenie gazu do Gminy Szczerców już w 2017 roku.
W lutym 2018 odbyło się pierwsze robocze spotkanie, na którym PSG określiła wstępne warunki takiego przedsięwzięcia.
– Jesteśmy zainteresowani rozwojem dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie Gminy Szczerców – zapewniał wtedy Arkadiusz
Klinkiewicz, zastępca dyrektora
do spraw technicznych łódzkiego oddziału PSG. – Nie jest to
jednak inwestycja, którą można
przygotować podczas jednej czy
dwóch rozmów. Badamy w tej
chwili techniczne aspekty tego
przedsięwzięcia, ale już wstępne
analizy napawają optymizmem.
Obecni na tamtym spotkaniu
Wójt Krzysztof Kamieniak, jak
i Przewodniczący gminnej Komisji Budżetu, Wojciech Pacholak,
podkreślali, że mieszkańcy od
lat oczekują takiego rozwiązania.
– Deklarujemy pomoc gminnego
samorządu w przeprowadzeniu
inwestycji – mówił Wójt Kamieniak.
Finalnie Polska Spółka Gazownictwa, po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych poprzedzonych cyklem spotkań
i ankiet między innymi wśród
mieszkańców i przedsiębiorców
z terenu naszej Gminy, umieściła Szczerców na trasie nitki projektowanego gazociągu.
Prace prowadzone są etapowo, składają się na nie budowa
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stacji regazyfikacji, umiejscowionej w Kolonii Szczercowskiej (jej
wydajność to 1600 m3 na godzinę, zasili projektowaną sieć
w Szczercowie) oraz gazociągi
na odcinku od ulicy Piłsudskiego
do ulicy Łaskiej (łącznie ok. 3000
metrów), na odcinku drogi wojewódzkiej 480, łączącej Gminę
Szczerców od ulicy Piłsudskiego
z Ruścem (7740 metrów) i wreszcie nitka od Gminy Szczerców do

Gminy Kluki – tu długość gazociągu dojdzie do 11 tysięcy metrów.

A na początku lutego w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się spotkanie informacyjne,
dotyczące budowy gazociągu
średniego ciśnienia.

Spotkanie przeznaczone było
głównie dla mieszkających na
terenie Gminy Szczerców właścicieli działek, które znajdują się na
trasie planowanego gazociągu.

Mowa o instalacji, której nitka
wpięta zostanie w budowaną
przez Polską Spółkę Gazownictwa stację rozprężną w Grudnej
i wzdłuż drogi krajowej nr 74 biec
będzie w kierunku Gminy Rusiec,
a później Gminy Kiełczygłów.

Mieszkańcom przysługują z tego
tytułu rekompensaty finansowe.
Szybkie rozpoczęcie inwestycji
uzależnione jest od uzyskania
przez PSG zgód od wszystkich
właścicieli na wejście z rurociągiem w ich ziemię.

Inwestycja zapewni dostawy
gazu dla wszystkich zainteresowanych odbiorców, znajdujących
się na jej trasie – mowa o odbiorcach indywidualnych, przedsiębiorstwach czy placówkach użyteczności publicznej.

Rozpoczęcie z początkiem
roku prac ziemnych w ulicy Piłsudskiego to znak, że inwestycja jest w toku. Według informacji uzyskanych z Polskiej
Spółki Gazownictwa, gaz powinien popłynąć do odbiorców
w Szczercowie w ciągu dwóch lat.

Podczas ostatniej w 2021roku sesji Rady Gminy Szczerców Radni skupili się głównie nad uchwaleniem budżetu na 2022. W nowy rok Gmina Szczerców weszła
zatem z jasną wizją dochodów i wydatków.

65 milionów gminnego dochodu na 2022 rok
Ta pierwsza kategoria zamknąć
się ma kwotą 65 037 579 złotych,
a wydatki pochłoną 85 525 800 zł.
Deficyt w wysokości 20 milionów
pokryty zostanie nadwyżką z lat
ubiegłych. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że Gmina Szczerców nie posiada obecnie żadnego zadłużenia, nie planowane
jest również zaciąganie kredytów
w roku 2022.
- Prowadzimy bardzo bezpieczną
politykę finansową – podkreśla
Dorota Słowińska, Skarbnik Gminy Szczerców. – Potwierdzają
to opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która kontroluje je
skrupulatnie i ocenia pozytywnie.

– To działanie się sprawdza – potwierdza Wójt Krzysztof Kamieniak. – Nasz program wsparcia
do wymiany starych pieców istnieje od kilku lat, pochłonął kilka
milionów złotych. Zainteresowanie zawsze jest ogromne, mamy
więc do zrealizowania jeszcze
wiele zgłoszeń złożonych przez
mieszkańców.
1,7 miliona kosztować ma przebudowa drogi w miejscowości
Grudna, na remont drogi Szczerców – Praga – Dzbanki przewidziano 1,4 miliona, modernizacja
drogi w miejscowości Marcelów
pochłonąć ma ok. 0,6 miliona zł.

Budowane będą również kanalizacje – ta w Szczercowskiej Wsi
i Kolonii Szczercowskiej kosztować ma 2,5 miliona, kanalizacja
Brzezie – Kozłówki – 1,1 miliona,
podobną kwotę zabezpieczono
na kanalizację sanitarną w drodze gminnej G10.
Około 0,5 miliona kosztować ma
remont stacji uzdatniania wody
i hydroforni w Chabielicach.
Rada Gminy, obradująca podczas grudniowej sesji w czternastoosobowym składzie, przyjęła
budżet 13 głosami za, przy 1 głosie sprzeciwu.

Sporą część wydatków przeznaczono na inwestycje, które
pochłonąć mają ok. 22,5 miliona
złotych. Do najważniejszych należy z pewnością kolejna edycja
gminnych dotacji dla mieszkańców na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Samorząd
przeznaczył na ten cel 1,5 miliona.

W związku z kontynuacją w bieżącym roku gminnego programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu
wraz z montażem odnawialnych źródeł energii prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli po raz pierwszy wnioski o dofinansowanie w okresie naboru - tj. od 01.03.2021do 03.04.2021r.
o uzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty oraz o kontakt z Referatem Inwestycji Urzędu Gminy w Szczercowie.
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"Prezenty" dla strażaków
Pod koniec grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się
przekazanie sprzętu pożarniczego, współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z zakupów cieszyć się mogli druhowie z dwóch gminnych jednostek OSP.
Wójt Krzysztof Kamieniak wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą
Szczepanik przekazali jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Magdalenowie
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej sprzęt o wartości prawie 40 tysięcy złotych.

żarniczego z pewnością przyczyni się do zwiększenia szybkości profesjonalizmu działań
ratowniczych, podejmowanych
przez jednostki OSP Magdalenów i OSP Borowa – cieszy się
Radna Barbara Szczepanik.

Podobnego zdania są sami
obdarowani. Jak twierdzą
– Udało się dopiąć wszyst- strażacy, nowe wyposażenie
kich formalności na czas, więc umożliwi im podejmowanie
z przyjemnością przekazuję te skutecznych działań w celu
urządzenia i specjalistyczne udzielania pomocy osobom popomoce naszym druhom z Bo- szkodowanym, między innymi
rowej i Magdalenowa – mówił ofiarom wypadków drogowych
Wójt Krzysztof Kamieniak. – oraz ratowania osób poszkoI choć cieszę się, że jednostki dowanych w pożarach poOSP są stale doposażane, to wstałych na skutek celowych
jednocześnie mam nadzieję, podpaleń lub braku nadzoru.
że nie będzie potrzeby częstego wykorzystywania sprzętu w warunkach bojowych. – To dobry i potrzebny sprzęt, dziękujemy za
Strażacy z OSP w Magda- to wsparcie – podsumolenowie otrzymali kamerę ter- wał Krzysztof Stępień, remowizyjną oraz wentylator prezentujący OSP Borowa.
oddymiający o łącznej wartości 19.692,00 zł, a jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borowej otrzymała drabinę,
2 radiotelefony Motorola, zestaw ratowniczy PSP-R1 oraz
defibrylator o łącznej wartości
20.000,00 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 39.295,08 zł,
zaś udział finansowy Gminy
Szczerców opiewał na kwotę
396,92 zł.
– Pozyskanie tego sprzętu po10

Warto też mieć na uwadze,
że zakup wyposażenia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa samych strażaków
biorących udział w działaniach
ratowniczych.

Początek roku przyniósł smutną informację – 9 lutego zmarł Pan Marek Pieczara,
Naczelnik Gminy Szczerców w latach 1973 – 81. Wcześniej, w roku 1961, pełnił
funkcję Referenta, a następnie Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej
w Lubcu.

Ostatnie pożegnanie

Marek Pieczara miał 83 lata, urodził się 1 kwietnia 1939 roku
w Kuźnicy Lubieckiej. Był jednym z najdłużej czynnych samorządowców; w 1986 otrzymał misję powołania do życia Gminy Bełchatów. Został wtedy jej Naczelnikiem, a następnie
Wójtem – stanowisko to piastował nieprzerwanie przez 20
lat, do 2006 roku. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany
na szczeblu krajowym i wojewódzkim, a mieszkańcy Bełchatowa przyznali mu nawet tytuł Bełchatowianina Roku 1994.
Pogrzeb ś.p. Marka Pieczary odbył się sobotę, 12 lutego
w Bełchatowie. Zmarłego, oprócz rodziny, bliskich i przyjaciół, żegnali również mieszkańcy naszej Gminy. W ostatnim
pożegnaniu uczestniczyła orkiestra dęta OSP Szczerców.
W imieniu własnym oraz wszystkich członków rodziny serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Szczerców,
uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej mojego Taty. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Wójta
Krzysztofa Kamieniaka za zapewnienie wszystkim chętnym bezpłatnego transportu do Bełchatowa oraz do
członków szczercowskiej orkiestry, za oprawę muzyczną ostatniej drogi Zmarłego.
Obecność i udział wszystkich Państwa w tej smutnej dla mnie uroczystości przyjmuję z wielką wdzięcznością
jako wyraz wsparcia dla mojej rodziny, ale też szacunku do naszego Taty, Marka Pieczary.
Aleksandra Siciarz

Jest nas mniej niż rok temu
W Gminie Szczerców na koniec 2020 roku było zameldowanych na pobyt stały 8.067 osób,
natomiast na koniec 2021 roku
wskaźnik ten wynosił 8.058 – zauważamy tu więc niewielki spadek.
Niestety, ujemny jest także –
jak w większości Gmin w Polsce
– przyrost naturalny. Na terenie
Gminy Szczerców w 2021 roku
na świat przyszło 67 niemowląt,
ale jednocześnie odnotowaliśmy
102 zgony.

Co ciekawe, liczba urodzeń
nie zwiększa się i na przestrzeni
siedmiu ostatnich lat kształtowała
się następująco: 100 (2015), 78
(2016), 83 (2017), 90 (2018), 74
(2019), 74 (2020) i 67 (2021).

Warto odnotować, że w latach
poprzednich wartości te mieściły
się w przedziale 80-90 zgonów
rocznie.

W ostatnim roku urodziło się 31
chłopców i 36 dziewczynek.
W porównaniu do roku 2020 odnotowaliśmy za to mniej zgonów
– 102 osoby zmarły w roku ubiegłym, a 113 dwa lata temu.
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Dla członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy
Szczerców miniony rok był dość bogaty w wydarzenia, choć pandemia COVID-19
nie ułatwiała realizacji wielu imprez, które dawniej odbywały się w siedzibie klubu.

Nuda? Nie u emerytów!
Korzystając z kompleksu rekreacyjnego na szczercowskiej Wyspie zorganizowano spotkania
plenerowe w miesiącach wakacyjnych. Wspólna biesiada, śpiewy, tańce, konkursy czy rozmowy
przy blasku ogniska i w pięknej
scenerii zalewu nad Widawką
umożliwiły seniorom oderwanie
się od codzienności w trudnych
czasach pandemicznych.
- Bardzo tego potrzebowaliśmy –
przyznaje Jan Kempiński, Prezes
Stowarzyszenia. – Odzew wśród
członków zawsze był natychmiastowy, chętnych nie brakowało.
W lipcu seniorzy wybrali się
na wycieczkę Szlakiem Orlich
Gniazd. Zachwyt budziły wspaniałe zamki, zbudowane na wapiennych skałach za czasów
króla Kazimierza Wielkiego. Podziwiano pięknie odbudowany
zamek w Bobolicach, zwiedzano
też ruiny jednej z najstarszych
budowli w Ogrodzieńcu.
- Ogromne wrażenie zrobił na
nas pałac w Koszęcinie, w którym mieści się siedziba Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” – przyznają zgodnie uczestnicy wycieczki.
– Po zapoznaniu się z wnętrzami
tego obiektu obejrzeliśmy w sali
widowiskowej nagranie występu zespołu, można było podziwiać nie tylko śpiew i taniec, ale
i barwne stroje.
Wyjazd pełen atrakcji dopełniło
spotkanie z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, seniorzy
uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim.
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Z kolei we wrześniu Stowarzyszenie wybrało się na trzydniową wycieczkę w Kotlinę Kłodzką. Obowiązkowym punktem
wycieczki był most św. Jana nad
Młynówką w Kłodzku, zwany mostem Wita Stwosza, a porównywany z mostem Karola w Pradze.
To nie wszystko – śladami
uczestników programu telewizyjnego „Sanatorium miłości”
wycieczkowicze odwiedzili Park
Miniatur, gdzie wśród pięknych
kompozycji kwiatowych podziwiali miniatury wspaniałych budowli Polski i świata.
Kotlina Kłodzka to znane uzdrowiska – tam również zapuścili się
turyści z Gminy Szczerców. Seniorzy spacerowali po parkowych
alejach tych miejscowości, napa-

wając się ich atmosferą. W pijalniach degustowano wodę zdrojową, a w Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju zapoznali
się z historią produkcji papieru
czerpanego.
- Podziwialiśmy przepiękne zabytkowe bazyliki oraz ruchome
szopki w Wambierzycach i Bardo
Śląskim – wspominają uczestnicy
wycieczki.
Okazała bazylika w Wambierzycach nosi nazwę Dolnośląskiej
Jerozolimy; w Bardo seniorzy
uczestniczyli z kolei we mszy, odprawianej za Sybiraków. Jeden
z kapłanów modlił się też za
członków Stowarzyszenia i zmarłego Prezesa Jerzego Koćfina.
Ponadto seniorzy mogli wziąć

udział w wyjazdach do Uniejowa i Mszczonowa, by skorzystać
z
dobrodziejstwa wód termalnych –
w sumie zorganizowano trzy takie wyjazdy. Podczas jednodniowej wycieczki
do Piotrkowa Trybunalskiego
zwiedzono nowoczesny obiekt,
jakim jest piotrkowska Mediateka. Przy okazji „zaliczono”
również Muzeum Okręgowe,
szereg obiektów sakralnych
i wreszcie Muzeum Browarnictwa.
Z imprez kulturalnych na uwagę
zasługuje komedia „Serce na odwyku”, którą seniorzy mieli okazję
obejrzeć w Teatrze Muzycznym
w Częstochowie.
A w październiku w sali bankietowej „Nad Zalewem” odbył się
Bal Seniora, w którym uczestniczyło siedemdziesiąt osób. Były
konkursy z nagrodami, śpiewy,
tańce oraz wyróżnienia dla zasłużonych członków. Równie ciekawie zapowiada się rok 2022!
XXX
Redakcja: Z waszych opowieści
i relacji wynika, że emerytura nie
ma nic wspólnego z nudą…

Jan Kempiński: O tym nie może
być mowy, nam nawet brakuje
wolnego czasu! Plany mamy bardzo bogate, ale znamy też pandemiczne ograniczenia, więc co
będzie – czas pokaże.
Red.: Ile osób liczy Stowarzyszenie? Jak wielu członków bierze
czynny udział w życiu grupy?
J.K.: Jak na gminę wiejską, to
nasz wynik jest bardzo okazały –
nasz zespół to 120 osób, a prawie setka angażuje się w życie
stowarzyszenia bardzo aktywnie.
Wynika to z oferty, jaką proponujemy naszym członkom. Lubimy
się spotykać, spędzać wspólnie
czas - w tym wieku to całkiem
naturalne. Na pewno mają na to
wpływ również atrakcyjne wyjazdy turystyczno-krajoznawcze.
Red.: Atmosfera rzeczywiście
jest u was świetna, zaangażowanie pełne – a skąd środki na
działalność?
J.K. : Mamy składki, ale przede
wszystkim wspiera nas Urząd
Gminy w Szczercowie. Na przykład do ostatnich wycieczek do

Uniejowa czy w Kotlinę Kłodzką
otrzymaliśmy spore dofinansowanie, co obniżyło koszty tych imprez. Panu Wójtowi Krzysztofowi
Kamieniakowi oraz całej Radzie
Gminy w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania za wsparcie naszej
działalności.
Red.: 8 marca, kończy się kadencja obecnego Zarządu – czyli
tradycyjne obchody Dnia Kobiet
połączone będą z zebraniem
sprawozdawczo-wyborczym.
Liczy pan na pomyślne dla siebie
rozstrzygnięcia?
J.K.: Będę ubiegał się o głosy
członków Stowarzyszenia, ponieważ mam jeszcze wiele wewnętrznego zapału, który mógłbym spożytkować dla dobra
naszej wspólnoty. Mam pomysły
i dobrze czuję się w tej „misji”
aktywizowania roczników 60+.
A korzystając z okazji zapraszam
wszystkich chętnych emerytów,
rencistów i osoby pełnoletnie do
zapisania się do naszego Stowarzyszenia. Mamy dla was naprawdę dużo atrakcji.
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Ferie zimowe z GOK
Ponad 40 dzieci skorzystało z oferty warsztatów i zajęć artystycznych przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie na tegoroczne ferie zimowe.
Jak co roku zainteresowanie ofertą GOK-u było bardzo duże, a chętni mogli uczestniczyć w wybranych warsztatach lub też skorzystać z całego cyklu zajęć.
Podczas ferii na dzieci czekały różnego typu atrakcje nie tylko rozwijające kreatywność, ale
i dające wiele radości! Odbyły
się warsztaty kulinarne, podczas których dzieci miały okazję
wcielić się w rolę cukierników
i pod kierunkiem instruktorów wykonać walentynkowe ciasteczka.
Uczestnicy zajęć feryjnych spotkali się także z dogoterapeutą i trenerem psów Mateuszem
Cychem oraz jego czworonożną
podopieczną Neli - suczką rasy
border colli. Były oczywiście

wspólne zabawy, nie zabrakło
słów kilka o psich zwyczajach.
Podczas pieskich zajęć dzieci
wzięły także udział w zabawie
plastycznej polegającej na wykonaniu z surowców wtórnych ulubionego pieska.
Prawdziwe dzieła sztuki użytkowej powstały podczas feryjnych

warsztatów ceramicznych, prowadzonych przez Ewę Ber z pracowni Zbychewka. Podczas tegorocznej zimowej przerwy w nauce
najmłodsi uczestniczyli również
w wyjazdach edukacyjnych.
W łódzkim Teatrze Lalkowym
Arlekin dzieci obejrzały spektakl
pt. ”O dwóch takich co ukradli
księżyc” oraz z chęcią uczestniczyły w warsztatach „Porusz
lalką” poznając tajemnice pracy
teatru od kulis.
Ferie zimowe z GOK zakończyła
wizyta w kinie na filmie „Wiki i jej
sekret”.

Świąteczna pomoc orkiestry gorących serc

Do puszek wrzucali młodsi i starsi, pomagał kto tylko mógł i miał wolny czas - za
nami 30 finał WOŚP. Był marsz nordic-walking, było morsowanie, pokaz rolniczych
maszyn (także zabytkowych), kto zmarzł mógł ogrzać się w saunie, a wiele emocji
dostarczyły pokazy motocrossowe...
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W Szczercowie udało się zebrać
23 891,76 zł. Dwa tysiące zapewniły drużyny startujące w halowym
turnieju piłki nożnej, dokładnie
1.050 złotych zebraliśmy podczas
licytacji orkiestrowych gadżetów,
1.200 przyniosła licytacja pelletu, ufundowanego przez firmę
Wirex, a pozostałą kwotę w trudnych warunkach pogodowych pozyskali do puszek wolontariusze.
Wielkie brawa dla nas wszystkich - dla kwestujących dzieci
i młodzieży, brawa za uczynność harcerzy i strażaków
z OSP Szczerców, za wsparcie
Kół Gospodyń Wiejskich (pyszna grochówka, sałatki i ciasta),
za zaangażowanie wolontariuszy, za hart ducha orkiestry OSP
Magdalenów, która brawurowo
wykonała na samym początku
hymn WOŚP. Podziękowania należą się każdemu, kto choć trochę pomógł przy organizacji Finału i kto dołożył swoją cegiełkę.
Dziękujemy za Waszą hojność.
Sie ma!
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Poloneza czas zacząć....
Życzeniami dobrej zabawy
i jeszcze lepszych wyników egzaminu maturalnego, złożonymi
przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka i Łucję Majchrzak, Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie, rozpoczęła się tegoroczna studniówka
uczniów tej placówki.
Młodzież zrewanżowała się
kwiatami dla wychowawców i podziękowaniami dla całego grona
pedagogicznego, rodziców i zaproszonych gości.

Przyszli maturzyści przed pierwszym, poważnym wyzwaniem
w swoim życiu staną równo
osiemdziesiąt dni po maturalnym
balu – jednak 12 lutego mało kto
myślał o egzaminach, nauce czy
wyborze studiów. To przecież bal
maturalny!
Wszyscy prezentowali się olśniewająco, wspaniale też zatańczyli
poloneza, do układu przygotowanego przez nauczycielkę WF,
Sylwię Łuźniak.

W ostatni weekend lutego odbył się Charytatywny Bal Przedsiębiorców Gminy
Szczerców. Imprezę zorganizowano już po raz szósty, a tegoroczny dochód ze
sprzedaży cegiełek przekroczył 25 tysięcy złotych.

Cegiełka do cegiełki...
Podczas poprzedniej edycji Balu
dzięki życzliwości
uczestników zebrano rekordową kwotę 27 500 złotych, która
w całości została przeznaczona na organizację atrakcji dla
dzieci z terenu Gminy Szczerców podczas ubiegłorocznych
wakacji.
Środki te przede wszystkim
pozwoliły na zorganizowanie
dwutygodniowego cyklu zajęć artystyczno- edukacyjnych
pod wspólnym hasłem „Radosne wakacje w Gminie Szczerców” obejmującego zarówno
zajęcia stacjonarne, gry i zabawy animacyjne, jak i wyjazdy
na warsztaty „Od ziarenka do
bochenka„ i „Mleczna droga”.
Dla młodzieży zorganizowano również zwiedzanie Grot
Nadgórzyckich, wizyta w „Parku linowym”, wyjazdy do kina,
na kręgielnie, do figloraju oraz
16

W tym roku Bal powrócił po
rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi
z pandemią COVID-19.
- Ta formuła przynosi świetne
Cieszy szeroki odzew środoefekty - podsumowuje chary- wiska gminnego biznesu, do
tatywną akcję Wójt Krzysztof akcji przyłączyli się też gminni
Kamieniak. - Dzięki wsparciu Radni - wszystkim darczyńprzedsiębiorców możemy za- com serdecznie dziękujemy
proponować dzieciom bardzo za zakup cegiełek. Tegoroczny
ciekawą ofertę, wzbogacającą dochód z Balu wyniósł dokładczas letniego wypoczynku.
nie 25 151 złotych.
dodatkowo liczne atrakcje dla
najmłodszych mieszkańców
Gminy podczas wakacji.

GALERIA MALUCHA

Szymon Kucharski, ur. 19 11 2021;
waga 3500 – wzrost 56 cm

Ignacy Goliński, ur. 17 09 2021;
waga 4200 – wzrost 62 cm

Anastazja Rosiak, ur. 16 12 2021;
waga 4050 – wzrost 59 cm

Aleksander Mikulski, ur. 01 12 2021;
waga 3120 – wzrost 53 cm

Lilianna Lewandowska, ur. 22 12 2021;
waga 4000 – wzrost 57 cm

dla rodziców dziecka

WARUNKI
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
• jesteś matką albo ojcem dziecka,
• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.
RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca,
w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

WNIOSEK RKO-R
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
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Trwa nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy
element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy - jak go otrzymać?
Aby móc stwierdzić, że wskazane we wniosku osoby prowadzą
gospodarstwo domowe wieloosobowe, muszą one wspólnie zamieszkiwać, gospodarować (np.
wykonywać wspólnie obowiązki
domowe, ponosić wspólnie koszty utrzymania tego gospodarstwa
itd.) oraz pozostawać w faktycznym związku (współdziałać
w celu zaspokojenia wspólnych
potrzeb życiowych).
Wysokości dopłat w skali roku
w ramach dodatku osłonowego:
•

jednoosobowe gospodarstwo
domowe otrzyma 400,00 lub
500,00** zł przy założeniu,
że jej dochód nie przekroczy
2100,00 zł,
•
gospodarstwo 2-3 osobowe
otrzyma 600,00 lub 750,00**
zł przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500,00 zł
miesięcznie na osobę,
•
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub
1062,50** zł przy założeniu,
że dochód nie przekroczy
1500,00 zł miesięcznie na
osobę,
•
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150,00 lub
1437,50** zł przy założeniu,
że dochód nie przekroczy
1500,00 zł miesięcznie na
osobę.
** podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota
dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrze-
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wania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane węglem
lub paliwami węglopochodnymi,
ZGŁOSZONE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (najlepiej zrobić to internetowo, na stronie
https://ceeb.gov.pl/ lub składając
papierową deklarację w Urzędzie
Gminy).
W przypadku, gdy którakolwiek
z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona - np. nie dokonano zgłoszenia do CEEB - wniosek
o przyznanie dodatku osłonowego będzie rozpatrywany pod
kątem ewentualnego przyznania kwoty dodatku osłonowego
w podstawowych wysokościach.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw.
zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po
przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego
przekroczenia. Minimalna kwota
wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku
osłonowym stanowi, że jedna
osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa
domowego. W przypadku, gdy
wniosek o wypłatę dodatku osło-

nowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła
więcej niż jedna osoba, dodatek
ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek
jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek
osłonowy?
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek
musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
profilem zaufanym)
• tradycyjnie (papierowo) – zrobisz to w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczercowie ul. 3 Maja 6
(w pokojach nr 6 oraz nr 9)
w godzinach: pon. - pt. 8:00
– 16:00.
Wnioski można składać do dnia
31 października 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po
31 października 2022 r. nie będą
rozpatrywane.
Formularz wniosku o dodatek
osłonowy będzie dostępny w siedzibie GOPS w Szczercowie oraz
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44
631-40-00 w godz. 8:00 – 16:00
(pon.- pt.).

Nowa część programu „Czyste Powietrze”
Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69
tysięcy przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 złotych na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz
dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze
smogiem.
Do niedawna w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza – czyli
podstawowy poziom dofinansowania do 30 tysięcy złotych – dla
osób
z rocznym dochodem
do 100 tysięcy złotych, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tysięcy złotych
– licząc przeciętny miesięczny
dochód na osobę do 1564 złotych
w gospodarstwie wieloosobowym
i do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzenie nowej (trzeciej)
części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania podzielono na
dwa etapy.
- W pierwszej kolejności, od 25
stycznia, rozpoczął się nabór
wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano zwrot

nawet 90% kosztów kwalifikowanych – wyjaśnia Robert Kornacki, obsługujący mieszkańców
w gminnym punkcie konsultacyjnym w Szczercowie. – I mamy już
tego wymierne efekty; jeszcze
w lutym przesłaliśmy do WFOŚiGW w Łodzi wniosek beneficjenta opiewający na maksymalną
kwotę, a więc 69 tysięcy złotych.
Przeciętny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wynosi do
900 złotych (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 złotych
(gospodarstwa jednoosobowe).
Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności
będzie też ustalone prawo do
otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku
okresowego, zasiłku rodzinnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- Co ważne – dodaje Kornacki Liczbę transz rozliczeń i wypłat
dotacji dla najwyższego poziomu
dofinasowania zwiększono do
pięciu, z trzech obowiązujących
w pozostałych częściach.
Niestety, najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny
w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym
w przypadku pierwszej i drugiej
części programu.
Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 roku mają być rozszerzane – o kolejnych krokach
Mieszkańcy Gminy Szczerców
będą informowani na bieżąco.
Przypominamy, że w Urzędzie
Gminy Szczerców (budynek przy
ulicy Piłsudskiego 18) działa
Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste
Powietrze”.
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Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Szczepanik
● Dyżur:

Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16

wt. 9.00 – 11.00
pt. 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Pacholak
● Dyżur:

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).

