Wiosna!

Cała Gmina pomaga Ukrainie

Dbamy o bezpieczeństwo na drogach

Rada za sterylizacją bezdomnych zwierząt

Opieka wytchnieniowa - sprawdź jak skorzystać
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przystąpił
do realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022.

osobami niepełnosprawnymi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Program finansowany jest ze
środków państwowego funduszu
celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację programu Gmina
Szczerców otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości
96.000 złotych.

Program adresowany jest do
członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub
równoważne, którzy wymagają
opieki wytchnieniowej.

Zadaniem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

Usługi opieki wytchnieniowej
przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą

niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Na terenie Gminy Szczerców
usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego
zostanie objętych 10 osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem
równoważnym. Usługa planowana jest w wymiarze po 240 godzin
dla każdej osoby w okresie kwiecień - grudzień 2022 rok.

Nie przegap terminu odbioru wielkogabarytów

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 09.05.-13.05.2022r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.
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Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców
Szanowni Mieszkańcy,
kolejny raz przychodzi nam celebrować Święto Zmartwychwstania
Pańskiego w cieniu wielkich tragedii.
Rok 2020, a także i następny, 2021, przyniosły nam światową pandemię COVID-19. Związane z tym wirusem zalecenia środowiska medycznego oraz wprowadzone przez rządy chyba wszystkich krajów
obostrzenia sprawiły, że przy wielu świątecznych stołach było pusto
i smutno. Na szczęście ten czas już mija. Ale kiedy żegnając pandemię cieszyliśmy się na tegoroczne, rodzinne spotkania, z radością
wracając do starych zwyczajów, życie znowu zaskoczyło nas w sposób, jakiego trudno było się spodziewać. Za wschodnią granicą naszego kraju wybuchła wojna. Rosja napadła na Ukrainę i znów ożyły demony najgorszych wspomnień
naszych dziadków i babć. Giną ludzie, giną cywile – bez wyjątku, dzieci, kobiety czy starcy.
Już ponad 2,5 miliona obywateli Ukrainy przekroczyło granicę z Polską w poszukiwaniu schronienia.
Naturalnym gestem, jaki wykonują Polacy, jest wyciągnięcie ręki z pomocą. Takie wsparcie zaoferowali też
mieszkańcy Gminy Szczerców. Nie będę szczędził Państwu wyrazów wdzięczności za okazane współczucie, za pokłady wielkiej empatii, za konkretne działania na rzecz uchodźców wojennych. Przyjmujecie
ich pod swój dach, otaczacie opieką, pomagacie… Wiem, że nie robicie tego Państwo dla poklasku, ale
z czystej potrzeby serca. Za to Wam serdecznie dziękuję – jestem przekonany, że dobro powraca, a okazane wsparcie zwróci się nam wszystkim z nawiązką.
Jako Gmina również reagujemy na tę wyjątkową sytuację. Organizujemy miejsca pobytu dla dużych
grup, przeprowadzamy zbiórki niezbędnych artykułów, a wspierają nas w tym niezastąpieni harcerze,
druhowie z naszych jednostek OSP i działające w Gminie Stowarzyszenia. Uczestniczymy w działaniach
sztabu kryzysowego, jaki powołał Wojewoda łódzki. Zarówno gminny samorząd, jak i mieszkańcy, jesteśmy aktywni od pierwszych dni wojny na Ukrainie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że działania zbrojne
prowadzone są już niemal dwa miesiące. A zatem nasza pomoc nie będzie przypominała sprintu – to
raczej maraton. Ale damy radę!
Życzę nam wszystkim pogodnych i - na miarę możliwości - spokojnych Świąt Wielkanocnych, dużo
zdrowia, ale też cierpliwości i jeszcze więcej empatii oraz wytrwałości w niesieniu pomocy uchodźcom.
A dla naszych gości - швидке повернення до вільної України!
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.
Niech ten szczególny czas napełni Państwa radością
i pozwoli na nowo odkryć piękno otaczającego nas świata,
a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi w sercach nadzieję
i pomnaża dobro.
Niech zbliżające się święta będą czasem spędzonym
w gronie rodziny oraz chwilą spokoju i przystankiem
od codziennych zmartwień i trosk.

Wesołego Alleluja!
Barbara Szczepanik
Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców
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Dobiegły końca prace remontowe w sali OSP w Osinach – budynek został przystosowywany na potrzeby przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Gmina Szczerców przygotowała tam miejsce dla 50 osób. Ale wiele rodzin już wcześniej znalazło schronienie
w mieszkaniach u osób prywatnych. Na początku kwietnia gościło u nas ponad stu obywateli Ukrainy.

Ta wojna kiedyś musi minąć...

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Codziennie granicę z Polską
przekraczają tłumy uchodźców. Straż
Graniczna informuje, że na początku
kwietnia schronienie w Polsce znalazło już 2,5 miliona obywateli Ukrainy,
są to głównie kobiety i dzieci. Część
z nich traktuje pobyt w naszym kraju
jako tymczasowy i po kilkudniowym
wypoczynku rusza w dalszą podróż,
na zachód Europy. Większość zostaje jednak nad Wisłą i to właśnie
dla nich organizowana jest opieka.
Zgodnie z wytycznymi wojewody
łódzkiego, każda Gmina powinna
zadbać o zorganizowanie miejsc,
w których Ukraińcy mogliby się zatrzymać. Uchodźcom wojennym
przysługują takie same prawa, jak
Polakom – mogą więc w naszym
kraju pracować, bezpłatnie uczyć
się i korzystać z opieki zdrowotnej. Wójtowie muszą zatroszczyć
się dla nich o dach nad głową.
- Inwestycja nie była specjalnie kosztowna, na początek zainstalowaliśmy dwa natryski – tłumaczy Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Pozwoli to
naszym gościom na pobyt w godziwych warunkach, bo przecież mamy
tu już do dyspozycji dużą kuchnię,
są sanitariaty, a ogromną salę podzieliliśmy na dwie części – nocnego
wypoczynku i dziennej aktywności.

Woda butelkowana, odzież, żywność - potrzeba dosłownie wszystkiego!
Krzysztof Kamieniak. – Sytuacja jest
przecież dynamiczna, a napływ osób
uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy wcale nie słabnie. Musimy tym
ludziom pomóc, dlatego serdecznie
dziękuję za wsparcie, które społeczność Gminy Szczerców już okazała.
Bo pomagają też sami mieszkańcy
– u osób prywatnych na terenie Gminy Szczerców przebywa już ponad
stu uchodźców. To głównie kobiety
i dzieci, część kobiet jest w ciąży. Rząd
przygotował dla osób udzielających

pomocy finansową rekompensatę.
- To miłe, że pomyślano o refundacji, choć pewnie niewielu z nas
wpuszcza kogoś pod swój dach
w oczekiwaniu zapłaty – mówi Barbara, jedna z mieszkanek Szczercowa, u której schronienie znalazły
cztery osoby – Ja nie musiałam się
długo zastanawiać, pokój stał pusty od czasu wyprowadzki dorosłej
córki. Dokupiliśmy z mężem kilka
rzeczy i po prostu przyjęliśmy gości.

Gmina Szczerców zakupiła niezbędne wyposażenie, takie jak
łóżka polowe, komplety pościeli,
pralki, suszarki i inne przedmioty
codziennego użytku. Fabryka mebli
„Banasiak” przekazała sofy i biurka, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach pomogły przy porządkowaniu obiektu po remoncie.
- Zaczynamy od zapewnienia pobytu
dla pięćdziesięciu osób, ale jesteśmy gotowi do zorganizowania opieki dla kolejnych grup – dodaje Wójt
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Zbiórki dla Ukrainy odbywały się także w szkołach

Pomoc finansową od rządu warto
jednak wykorzystać - w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej można
już składać wnioski o wypłatę środków. Za jedną „zaopiekowaną” osobę
przysługuje 40 złotych za dzień. Pieniądze wypłacane będą za czas pobytu, w transzach dwumiesięcznych
(więcej piszemy o tym na str. 11).
A od 16 marca uciekinierzy z terenów
ogarniętych działaniami wojennymi
mogą zgłaszać się po numer PESEL.
- Pozwoli to im na podejmowanie
legalnej pracy, korzystanie z opieki zdrowotnej, a w przypadku dzieci na udział w zajęciach szkolnych
– wyjaśnia Agnieszka Szubert,
kierownik szczercowskiego USC,
która przez dwa tygodnie nadała
ponad sto takich numerów. – Jednocześnie zakładamy wszystkim
dorosłym osobom profile zaufane.
Pracownicy Urzędu Gminy w Szczercowie pomagają również Ukraińcom
w wypełnianiu wniosku o przyznanie 500+ i innych form pomocy,
z jakich uchodźcy mogą korzystać.

Ukraińcy, jak i udzielający im wsparcia Polacy.
- Włosi odpowiedzieli błyskawicznie
– cieszy się K. Kamieniak. – Zorganizują zbiórkę, wkrótce dotrą więc do
nas kolejne artykuły. Część wykorzystamy tu, na miejscu, a resztę przekażemy do magazynu powiatowego,
skąd rządowym transportem zostaną
przewiezione na teren objętej wojną
Ukrainy.
Podobne transporty organizowała zresztą już sama Gmina. Siostra Jana, jedna z zakonnic, która część swej posługi spędziła
w Szczercowie, dziś pracuje na
placówce w Ukrainie. To ona poprosiła o pomoc dla bombardowanego
Charkowa. Mieszkańcy szybko zebrali potrzebne rzeczy, a strażacy
z OSP przetransportowali je do Zamościa, skąd ruszyły w dalszą drogę.
- I to dwa razy! – podkreśla Sławomir
Kociołek z OSP Szczerców. – Mar-

twi skala potrzeb, ale z drugiej strony
cieplej robi się na sercu, kiedy widzimy jak chętnie ludzie chcą pomagać
w potrzebie. A my pojedziemy ile
razy będzie trzeba!
Swój wkład i udział w akcji pomocowej mają też szczercowscy harcerze. To oni jako pierwsi zgłosili
się do koordynowania zbiórki darów
dyżurowali w piwnicy budynku Urzędu Gminy, segregując i przygotowując do wydania przynoszone przez
mieszkańców artykuły.
A kiedy pojawiła się taka potrzeba, ruszyli z puszkami na ulice Szczercowa,
by kwestować i zbierać pieniądze na
zorganizowanie pobytu uchodźców.
Zbiórki były organizowane też w szkołach, sołectwach, Stowarzyszeniach
czy parafiach – spontaniczna akcja
pokazała, że potrafimy się dzielić.
A wojna na Ukrainie trwa już prawie
dwa miesiące.

- Nasza znajomość języka ukraińskiego mocno się powiększyła w ostatnich dniach – dodaje
ze śmiechem Agnieszka Szubert.
Przypominamy, że w Urzędzie
Gminy w Szczercowie dostępne
są dla obywateli Ukrainy artykuły
zebrane podczas zbiórki. Ich dystrybucję koordynuje szczercowski
GOPS. Mieszkańcy naszej Gminy
przekazali żywność, środki higieny, odzież, a nawet przybory szkolne. Część z rodzin już z tej pomocy
skorzystała i nie kryje wdzięczności.

Szczercowscy strażacy dary zawieźli do Zamościa, stamtąd trafią na Ukrainę

- Dziękuję każdemu z osobna –
mówi ze wzruszeniem Luba, pochodząca spod Kijowa Ukrainka, która
do Szczercowa przybyła z matką
i dwójką dzieci. – Dla maluchów zdążyłam zabrać z domu trochę rzeczy,
ale tylko takie najpotrzebniejsze.
Z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionych samorządów we Włoszech
wystąpił również Wójt Krzysztof Kamieniak. W połowie marca z naszego Urzędu wystosowano list, w którym przedstawiona została sytuacja,
z jaką zmierzyć się muszą zarówno

Sala w Osinach czeka gotowa na przyjęcie uchodźców
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"Jednośladem bezpiecznie do celu” to akcja edukacyjna dla pieszych i cyklistów, jaką zorganizowano na szczercowskim targowisku w czwartek, 7 kwietnia. Przeprowadzono ją wspólnymi siłami
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz Posterunku Policji w Szczercowie przy finansowym wsparciu gminnego samorządu. Wszystko – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców,
a szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Odblaski dla rowerzystów
Wraz z nadejściem wiosny na drogach zaczyna pojawiać się więcej
miłośników jednośladów - rowerów,
motorowerów, motocykli oraz hulajnóg elektrycznych. Przyjemność
z jazdy jednośladem musi jednak
łączyć się z dbaniem o bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych
użytkowników dróg.
- Kierujący takimi pojazdami muszą
pamiętać, że na drodze każdy ma
swoje prawa i obowiązki, których
należy przestrzegać – przypomina
nadkom. Marcin Kucner, Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego bełchatowskiej policji. - Dbanie o swoją widoczność na drodze, wzajemny szacunek i respektowanie praw innych
uczestników ruchu jest gwarantem
bezpiecznej podróży i bezpiecznego
dotarcia do celu.
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu
drogowego pieszym i rowerzystom,
którzy 7 kwietnia pojawili się w okolicy rynku, rozdawano elementy odblaskowe. Ponad 200 kamizelek
trafiło w ręce mieszkańców Gminy
Szczerców. Do pieszych i rowerzystów trafiły też gadżety odblaskowe,
opaski i breloczki.

W czasie kwietniowych działań
zachęcano do noszenia elementów
odblaskowych. Zwracano uwagę, że
w wielu sytuacjach odblask, noszony
w odpowiedni sposób, ratuje życie.
Powoduje, że piesi i cykliści są widoczni na drodze.
- Taka sytuacja w chwili zagrożenia
na drodze daje kierowcy niezbędny
czas i możliwość na właściwą rekcję
– podkreśla asp. sztab. Przemysław

Ćwikliński, Kierownik Posterunku
Policji w Szczercowie. - Poruszając się drogą należy dbać o swoją
widoczność, ponieważ na drodze
„modnie” jest być bezpiecznym.
Policyjne działania miały na celu
uświadomienie uczestnikom ruchu
drogowego, że niezależnie od tego,
czy na drodze jesteśmy pieszym,
czy też kierującym, to sami musimy
dbać o bezpieczeństwo.

Rozdano ponad dwieście kamizelek, a do tego opaski i odblaskowe breloki

- Mieszkańcy otrzymali również ulotki
z informacją na temat bezpiecznych
zachowań na drodze, właściwego
poruszania się po drogach, zarówno przez pieszych jak i kierujących
– wylicza Krzysztof Kamieniak, Wójt
Gminy Szczerców. - Przypominano
również, że piesi muszą być świadomi zagrożeń związanych z nieostrożnym wejściem na przejście dla
pieszych, w tym bezpośrednio przed
jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez
jezdnię, czy przebieganiem przez
jezdnię.

Przydatne prezenty uzupełniał krótki instruktaż policjanta
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Marszałek doﬁnansuje zakup wozu dla OSP

1 kwietnia na terenie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Opocznie odbyła się
uroczystość wręczenia promes
na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu 9 powiatów, w tym bełchatowskiego.

pojazdów, które trafią do jednostek to prawie 7 mln złotych.

Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego
oraz Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 milion zł), dotacji MSWiA oraz KSRG (5,8 mln),
a także funduszy pozyskanych
z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

W gronie uhonorowanych jednostek znaleźli się druhowie z Gminy Szczerców – OSP Magdalenów otrzymała bowiem promesę
na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
W trakcie spotkania wręczono
promesy na zakup łącznie 20
samochodów. Całkowita wartość

W hołdzie poległym strażakom

Druhny i druhowie z jednostek
z terenu naszej Gminy uczcili 20
marca minutą ciszy ukraińskich
strażaków, którzy stracili życie
podczas służby, ratując ludność
cywilną w trakcie działań wojennych.
Akcję zorganizowano w odpowiedzi na apel Komendanta
Głównego PSP, a przyłączyli się
do niej ochotnicy z OSP Szczerców, OSP Chabielice i OSP Magdalenów.

Żegnaj, Druhu!
4 kwietnia, po długiej chorobie, zmarł Marek Dudkiewicz,
Prezes OSP Magdalenów.
Z jednostką w Magdalenowie
związany był od 30 lat, piastując w niej wcześniej między
innymi stanowisko skarbnika.
Koledzy i koleżanki zapamiętają Go jako otwartego, uczynnego, gotowego nieść pomoc
w każdej sytuacji.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 kwietnia w Parznie.
Ceremonię uzupełniło pośmiertne wręczenie Złotego
Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.
Marek Dudkiewicz przeżył 53
lata. Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy
współczucia.
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Radni przyjęli podczas marcowej sesji uchwałę w sprawie podjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Szczerców w 2022 roku”. Do priorytetowych zadań w tym zakresie
należą między innymi elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt czy ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w szczególności psów. To jednak nie wszystko...

Gmina doﬁnansuje czipowanie i sterylizację zwierząt
Gmina chce zapewnić opiekę
bezdomnym zwierzętom oraz
wesprzeć opiekunów kotów wolno żyjących. W myśl postanowień przyjętej uchwały poszukiwani będą nowi właściciele dla
bezdomnych zwierząt, program
zakłada też odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, usypianie
ślepych miotów i edukację mieszkańców Gminy Szczerców w zakresie opieki nad zwierzętami.

- Projekt został przesłany do
uzgodnień Państwowemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Bełchatowie oraz do kół łowieckich, działających na terenie
Gminy – wyjaśnia Danuta Idzikowska, Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. – Został pozytywnie zaopiniowany, a nasi Radni poparli
go w głosowaniu.
Dla mieszkańców naszej Gminy
najważniejszym z punktów przyjętego programu wydaje się być
plan sterylizacji i kastracji zwierząt. Obejmuje on dofinansowanie przez Gminę Szczerców 75 %
kosztów sterylizacji lub kastracji
zwierząt.
Warunkiem przystąpienia do
programu jest wyrażenie zgody na zaczipowanie zwierzęcia
w trakcie zabiegu, jeżeli wcześniej nie posiadało założonego
mikroczipu. Koszty czipowania
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ponosi Gmina Szczerców. Dane
o zaczipowanych zwierzętach
wprowadzane będą przez lekarza weterynarii do Międzynarodowej Bazy Safe–Animal.
W ramach programu właściciel
zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji/
sterylizacji dla jednego zwierzęcia rocznie.

- Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez właściciela zwierzęcia wniosku, Gmina pisemnie
poinformuje właścicieli zwierząt
o przyznanym dofinansowaniu
na stosowny zabieg – wyjaśnia
Danuta Idzikowska. – Wskażemy
wtedy lekarza weterynarii, który
taki zabieg przeprowadzi oraz
przekażemy lekarzowi weterynarii wykaz osób, które otrzymały
dofinansowanie, w celu przeprowadzenia zabiegu.
Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się ze wskazanym
lekarzem weterynarii, z którym
Gmina ma podpisaną umowę na
termin wykonania zabiegu. Termin wykonania zabiegu nie może

być dłuższy niż 1 miesiąc od daty
otrzymania pisma o przyznanym
dofinansowaniu. W sytuacjach
wyjątkowych, na wniosek właściciela zwierzęcia, termin ten może
być wydłużony, jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg kastracji/sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane
zabiegowi w danym momencie
ze względów medycznych.
- Właściciel zwierzęcia opłaci lekarzowi weterynarii jedynie 25 %
kosztów zabiegu – wyjaśnia Wójt
Krzysztof Kamieniak.
W związku z ograniczonymi
środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu
w danym roku decydować będzie
kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych
na dany rok.
Środki finansowe na realizację
całego programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy
Szczerców w wysokości 156 tysięcy złotych.

Tegoroczny marzec był miesiącem sukcesów uczniów Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie. Wielkie brawa należą się w szczególności informatykom i ekonomistom, ale sukcesy odnosiliśmy też w innych dziedzinach!

Takimi wynikami warto się chwalić
Julia Sekieta, uczennica klasy
3 technik ekonomista oraz Natalia Rogalewicz, uczennica klasy
4 technik ekonomista, po zajęciu
odpowiednio I i III miejsca będą
reprezentować nasze województwo w etapie centralnym IX edycji
konkursu wiedzy o prawie pracy
i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje
prawa w pracy”. Etap centralny
odbędzie się w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie w dniu
28.04.2022r.
Z kolei Albert Brożyna i Gabriel
Komor, uczniowie klasy 4 technik
informatyk, jako drużyna wygrali
powiatowy konkurs „XVII Bełchatowski Turniej Informatyczny”,
zdobywając nagrodę pieniężną
w kwocie 450 złotych. Drugi zespół, w skład którego wchodzili
Jakub Kucharski i Kamil Dziedzic, uczniowie klasy 2 technik
programista, również znalazł się
na podium wspomnianego konkursu, zajmując III miejsce z nagrodą pieniężną w kwocie 240zł.
- Zdominowaliśmy także konkurs
z okazji Święta Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Zelowie
– cieszy się Łucja Majchrzak,
dyrektor ZSP w Szczercowie.
- Justyna Moskal, uczennica 1
klasy liceum ogólnokształcącego
zajęła I miejsce, Oliwia Węglewska, uczennica 1 klasy technik
ekonomista uplasowała się na II
miejscu, a Martynie Siewierzew,
uczennicy 4 klasy technik ekonomista przypadło miejsce III!
To nie wszystkie sukcesy –
warto też wspomnieć, że w Po-

wiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza
w Bełchatowie Kinga Strugacz,
uczennica 2 klasy liceum ogólnokształcącego, zajęła III miejsce.
A Natalia Malinowska, uczennica
klasy 3 liceum ogólnokształcącego zajęła III miejsce w XX Powiatowym Konkursie Biologicznym
Nauczycieli oraz rodziców
uczniów cieszą sukcesy osiągnięte w konkursach, co wskazuje na nieustanny rozwój oraz podnoszenie poziomu nauki w naszej
szkole. Chęć udziału uczniów
i duże zaangażowanie przynosi

wiele satysfakcji oraz wymierne
korzyści.
- Jako nauczyciele jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów
– mówi Sebastian Kieruzel, nauczyciel informatyki. - Motywuje
to nas do jeszcze lepszej pracy
i utwierdza w przekonaniu, że
mogą osiągnąć wszystko!
Szczercowski Zespół Szkół Ponadpodstawowych został także
doceniony w rankingu najlepszych techników zdobywając
brązową odznakę „Perspektywy
2022”.

Julii Sekiecie i Natalii Rogalewicz życzymy powodzenia w Warszawie!

Albert Brożyna i Gabriel Komor - najlepsi w Powiecie bełchatowskim
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12 marca harcerze ze Szczercowa maszerowali po ulicach Warszawy śladem
miejsc związanych z życiem i walką „Grota”, legendarnego dowódcy Armii Krajowej. Odwiedzili między innymi pomnik generała, znajdujący się w Alejach Ujazdowskich, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Marsz zakończył się na Cmentarzu
Powązkowskim, przy symbolicznej kwaterze generała

Marsz Śladem „GROTA”

Stefan Rowecki „Grot” to harcerz, generał Wojska Polskiego
i wielki polski patriota. W 1906
roku rozpoczął naukę w polskim
gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, a w 1911 roku założył
w swoim rodzinnym mieście jeden z pierwszych na ziemiach
polskich tajny zastęp skautowy.
Całym życiem służył Polsce i za
Polskę oddał życie. Od czerwca 1940 roku był Komendantem
Głównym Związku Walki Zbrojnej, a następnie - gdy z jego
inicjatywy doszło do połączenia
najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju w jednolite
wojsko podziemne, Armię Krajową - od lutego 1942 roku został
jej Komendantem Głównym. Rowecki został aresztowany przez
Gestapo w warszawskim mieszkaniu przy ul. Spiskiej. W tym
miejscu w dniu 12 marca 2022
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roku rozpoczął się II Marsz Śladem „GROTA” zorganizowany
przez Hufiec ZHP Osiemnastka.
Do dzisiaj nie ustalono okoliczności śmierci Roweckiego. Generał został zamordowany tuż po
wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie krematorium
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, na
specjalny rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera. Egzekucji dokonano pomiędzy 2 a 7 sierpnia
1944 roku.
W marszu wzięło udział 18
szczercowskich harcerzy. Kilku z
nich w ramach swoich prób przewodnikowskich oraz podharcmistrzowskich realizowało w jego
trakcie zadania. Rozalia Majcherek była odpowiedzialna za
wyznaczenie trasy i prowadziła uczestników szlakiem miejsc
związanych z pamięcią o ge-

nerale Roweckim. Małgorzata
Graczyk przygotowała rys historyczny i przeprowadziła ciekawą
prelekcję w każdym z odwiedzanych miejsc. Kacper Swędrak
był odpowiedzialny za logistykę
związaną z transportem do Warszawy oraz przygotowanie wiązanek kwiatów i zniczy.
- Jako organizator tego przedsięwzięcia ja też realizowałem
w trakcie Marszu jedno ze swoich
zadań w ramach próby podharcmistrzowskiej – dopowiada pwd.
Szymon Juśkiewicz. - Mam nadzieję, że w przyszłości odbędą
się kolejne edycje, do udziału
w których już teraz zachęcam
wszystkich harcerzy ze szczercowskiego Hufca ZHP.
Udział w marszu był wspaniałą
i niebanalną lekcją historii dla
młodych ludzi w harcerskich
mundurach.

Sejm przyjął tzw. specustawę regulującą kwestie pobytu na terenie Polski uchodźców wojennych z Ukrainy. Zgodnie z przepisami mają oni zagwarantowaną legalność pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy. Na mocy specustawy mogą także
otrzymać numer PESEL, a to z kolei umożliwi obywatelom Ukrainy skorzystanie
z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie Profilu Zaufanego. A finansową refundację kosztów utrzymania uchodźców mogą otrzymać ci mieszkańcy
Gminy, którzy zapewnią im nocleg i wyżywienie.

Pomoc dla Ukrainy - kwestie formalne
W siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczercowie przy ulicy 3 Maja 6 trwa nabór
wniosków:
dla obywateli Ukrainy – wnioski
o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości
300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na
żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe;
dla podmiotów, a w szczególności osób fizycznych – wnioski
o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem
zakwaterowania oraz wyżywienia
obywatelom Ukrainy w wysokości
40 zł za osobę dziennie (wypłacane za okres nie dłuższy niż 60
dni).

pod opieką osoby składającej
wniosek),
• dokument stanowiący podstawę
przekroczenia granicy (własny
oraz osób małoletnich będących
pod opieką osoby składającej
wniosek),
• dokładny adres pobytu na terenie Gminy Szczerców,
• numer rachunku bankowego
(wskazane).
Podmioty, w szczególności osoby
fizyczne składając wniosek powinny posiadać przy sobie:
• własny numer PESEL lub NIP,
• imię i nazwisko osoby/osób
przyjętej/przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej
osoby przyjętej na zakwaterowanie lub w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego

tożsamość każdej osoby),
• adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
• numer rachunku bankowego, na
który zostanie wypłacone świadczenie.
UWAGA!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za
miniony już okres zapewniania
obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia.
We wniosku należy wskazać
konkretne dni, w jakich zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób.
Wniosek jest rozpatrywany
w terminie miesiąca od dnia jego
złożenia.

Pełnoletni obywatele Ukrainy
składają wniosek o jednorazowe
świadczenie pieniężne osobiście. W imieniu osoby małoletniej
wniosek składa jedno z rodziców,
kurator, opiekun tymczasowy
lub osoba sprawująca faktyczną
opiekę nad dzieckiem. Osoby
małoletnie nie muszą być obecne
przy składaniu wniosku.
Obywatele Ukrainy składający
wniosek powinni posiadać przy
sobie:
• nadany numer PESEL (własny
oraz osób małoletnich będących
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8 marca - wróciliśmy do świętowania Dnia Kobiet

Obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 uniemożliwiały nam ostatnio świętowanie Dnia
Kobiet w sposób, do którego przyzwyczailiśmy się i który lubimy. Wszyscy tęskniliśmy za spotkaniami, jakie z okazji 8 marca odbywały się na terenie całej Gminy Szczerców. W tym roku nareszcie mogliśmy spotkać się w większym gronie; kilka sołectw zorganizowało własne spotkania,
ale centralnym punktem obchodów była uroczystość, jaka odbyła się w Szczercowie. Po rocznej
przerwie impreza wróciła w pełnej krasie. Były więc życzenia od Wójta Krzysztofa Kamieniaka
oraz Radnych naszej Rady Gminy, słodkie przekąski, a przede wszystkim akcenty artystyczne,
ale też prowadzona przez harcerzy kwesta na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Jak zwykle świetnie zaprezentowała się orkiestra dęta OSP Szczerców, która tym razem akompaniowała mażoretkom z grupy Viva (Strzelce Wielkie). Dziewczęta przygotowały kilkudziesięciominutowy pokaz, w którym widzieliśmy kilka grup wiekowych. Na deser wystąpił duet An Dreo
e Karina, wykonujący piosenki włoskiego duetu Al Bano & Romina Power. Nie zabrakło więc
dobrze znanych przebojów – Felicita, Ci sara, Tu sultanto tu i wielu innych...
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Przyjemne z pożytecznym - kwestujemy dla uchodźców

Orkiestra dęta OSP Szczerców - jak zawsze rewelacyjna!

Panowie zadbali o kwiaty...

...oraz słodkie upominki dla wszystkich Pań!

Mażoretki ze Strzelec Wielkich zrobiły furorę!

Wójt K. Kamieniak podziękował duetowi
za świetną zabawę przy włoskich przebojach
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Potęga Odkupienia przewyższa nieskończenie
całe zło obecne w człowieku i w świecie.
św. Jan Paweł II

Alleluja! Pan zmartwychwstał!
Słowa Bożego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych aby na koniec zaśpiewać radosne Alleluja – Chrystus
Zmartwychwstał.
W niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego, we wszystkich kościołach świata biją dzwony na Mszy
św. Rezurekcyjnej. Ten, który umarł
– Jezus Chrystus – zmartwychwstał
i żyje. Jeśli my w Niego wierzymy,
mamy udział w Jego zmartwychwstaniu i życiu. I ta prawda o zmartwychwstaniu od dwóch tysięcy lat
niezmiennie zadziwia świat i jest źródłem nadziei dla tych, którzy z wiarą
ją przyjmują.

fot.: archiwum parafii w Chabielicach
Chociaż tegoroczne święta Wielkanocy przeżywać będziemy w cieniu strasznej wojny na Ukrainie, to
jednak właśnie to doświadczenie
o bliskości Boga i jego Królestwa
jest aktualne dla nas jak nigdy dotąd. Zawierzając każdego dnia cały
świat Dobremu Bogu, wielokrotnie doświadczamy, że największe
oraz najstraszniejsze wojny toczą
się w naszych udręczonych sercach.
To w nich nieustannie rozgrywa się
walka pomiędzy grzechem a łaską,
lękiem a pokojem, niepewnością
a nadzieją, goryczą a przebaczeniem. Nie jesteśmy jednak – uwierzmy – w tej walce sami! Przewodzi
nam w niej Ten, który pokonał Szatana i raz jeszcze na zawsze zgładził
śmierć – Jezus Chrystus – Książę
Pokoju. W Nim możemy odnieść pełne zwycięstwo!
Przed nami Triduum Paschalne –
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Największe tajemnice
naszej wiary.
Przypomnijmy!
Wielki Czwartek to ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
To w ten wieczór we wszystkich ko-
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ściołach świata będzie obchodzona
pamiątka i wieczna rzeczywistość,
gdzie Pan Jezus zostawił Siebie Samego pod postacią chleba i wina,
gdzie obiecuje, że „kto spożywa
moje ciało i pije krew moją, ten ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę na
życie wieczne” (J 6,54) oraz „to czyńcie to na Moją pamiątkę” (Łk 22,19).
Obietnica miłości Boga do nas.
Wielki Piątek to pamiątka męki
i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu
nie odprawia się Mszy św. W bogatej liturgii, rozważamy Jego mękę
i adorujemy krzyż Pana Jezusa.
Milką wszystkie dzwony i dzwonki
w kościele. Nawet jeśli jest śpiew to
żałobny po utarcie kogoś bliskiego
i ukochanego.
Wielka Sobota to wielka cisza
w kościele, bo jak można radować
się, jeśli jest się w żałobie po stracie kogoś bliskiego. Na wieczór tego
dnia, rozpoczniemy Wigilię Paschalną – najbogatszą i najdłuższą liturgię
w kościele.
To kulminacja i
najważniejsza liturgia w całym roku liturgicznym,
od której wszystko bierze początek,
a także do której wszystko zmierza:
poświęcenie ognia, bogata liturgia

Obecnie, wobec powrotu demonów
wojny na terytorium Ukrainy, niech
będą przepełnione źródłem pocieszenia.
Niech ta nadzieja życia, które się nie
kończy, towarzyszy nam podczas
nadchodzących Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego – On jest
większy niż śmierć.
Proszę zatem przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.
Niech nadchodzące Święta Paschy
staną się dla Pana Wójta, całej Rady
Gminy Szczerców, moich parafian
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Szczerców, szansą na spotkanie
ze Zmartwychwstałym.
Niech przezwycięży smutek serc,
niech oddali na zawsze z tej ziemi
szaleństwo wojny, niech Chrystus
Pan przechodzi przez zamknięte
drzwi naszych serc ze słowami: „Pokój wam”.
Pokój nam wszystkim!
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!
ks. proboszcz Piotr Skura
Parafia św. Michała Archanioła
w Chabielicach.

GALERIA MALUCHA

Mikołaj Dyła, ur. 24 01 2022;
waga 3200 – wzrost 54 cm

Livia Szala, ur. 16 01 2022;
waga 3890 - wzrost 56 cm

Fabian Pędziwiatr, ur. 12 02 2022;

waga 2900 – wzrost 54 cm

Jakub Cabanek, ur. 25 02 2022;

waga 3520 – wzrost 55 cm

Arsen Siwiaszczyk, ur. 11 02 2022;

waga 4470 – wzrost 59 cm

Maja Masapust, ur. 14 01 2022;

waga 3500 – wzrost 56 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).

