Życzymy udanego startu
w dorosłe życie

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia. Jego celem był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Mieszkańcy Gminy Szczerców dołożyli swoją cegiełkę!

Szczerców zagrał z całą Polską
W tym roku beneficjentami są placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą
dokonać specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej najciężej
chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim
zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju
szczególnie ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze
możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
W Gminie Szczerców kwestowało dla Orkiestry 70 wolontariuszy, a
mieszkańcy nie szczędzili pieniędzy
- łącznie zebrano w naszej Gminie 17
987,81 zł. Dziękujemy!

Podsumujmy – Gmina Szczerców w liczbach
Stan ludności na dzień 31.12.2018 r. - 8.085 osób (w tym liczba ludności samej
miejscowości Szczerców - 3.026 osób)
W roku 2018 odnotowaliśmy:
1/ liczba zgonów: 90 osób
2/ liczba urodzeń: 90 osób
3/ liczba zawartych związków małżeńskich: 35 (w tym 14 cywilnych)
4/ liczba par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie: 43 pary
5/ liczba wydanych dowodów osobistych: 842
6/ liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego: 801
7/ liczba dokonanych zameldowań na pobyt stały (spoza Gminy): 117 osób
8/ liczba dokonanych zameldowań na pobyt czasowy (spoza Gminy): 70 osób
9/ liczba osób wymeldowanych poza gminę: 62 osoby
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Jaka wiosna, taki cały rok - 2019 w Gminie Szczerców zapowiada się pracowicie. Stabilny budżet i wykorzystanie środków
zewnętrznych pozwalają nie ograniczać inwestycji. Rozwijamy się nadal – mówi w rozmowie z Informatorem Szczercowskim Wójt Krzysztof Kamieniak.

Pieniędzy nie pożyczamy, rządzimy się tym, co mamy
Redakcja: Choć dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, to proponuję
jednak od tego tematu zacząć naszą
rozmowę – Rada Gminy uchwaliła
budżet. Jaki jest stan finansów Gminy
Szczerców?
Krzysztof Kamieniak: Podczas poprzedniej rozmowy rzeczywiście oczekiwaliśmy jeszcze na sesję budżetową,
dziś jesteśmy już bogatsi o wiedzę na
temat gminnych planów finansowych.
Ustaliliśmy zakres inwestycji, Rada
Gminy przychyliła się do moich sugestii i zgodziła się na przyjęcie budżetu w zaproponowanym przeze mnie
kształcie. To dobry prognostyk na cały
rok, pokazujący, że zarówno Wójt, jak
i Radni mają wspólne zdanie.
Red.: Zgodnie z zasadą: zgoda buduje,
niezgoda rujnuje. Nie wszystkie Gminy w Powiecie bełchatowskim mają
stabilną sytuację finansową – czy
Gmina Szczerców musi spłacać jakieś
kredyty?
K.K.: Nie mamy żadnych kredytów komercyjnych. Zawsze dążyłem do tego,
by nie zadłużać Gminy w nieodpowiedzialny sposób i tak kalkulowałem wydatki, by pieniędzy wystarczyło nam
na wszystkie potrzeby. Inną kwestią
są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, one praktycznie nie generują po naszej stronie żadnych kosztów,
a pozwalają na większy rozmach inwestycyjny.
Red.: Tak jak w przypadku Polowej
i Borowej?
K.K.: Tak, to właśnie na inwestycję
w tych miejscowościach zaciągnęliśmy
przed laty pożyczkę w Funduszu. Do
przetargu startowało wówczas aż 15
firm, co pozwoliło uzyskać Gminie do-

W planach inwestycyjnych znalazły się prace na ulicy Żeromskiego
brą cenę za zlecone prace – nawiasem
mówiąc, dziś za te pieniądze już by
się nie dało wykonać podobnej inwestycji, tak podskoczyły ceny na rynku
budowlanym. A my wybudowaliśmy
kanalizację, z której korzystać będą
mieszkańcy przez dziesiątki lat. A pożyczkę kończymy spłacać w tym roku,
została nam do uregulowania ostatnia
transza w wysokości około czterystu
tysięcy złotych. Z drugiej strony pozyskujemy środki zewnętrzne, że sięgnę
po pierwszy z brzegu przykład, jakim
była ogromna dotacja na budowę
Centrum rehabilitacji w Szczercowie
czy program montażu kolektorów słonecznych.
Red.: To przecież dodatkowe miliony
złotych…
K.K.: Reasumując – ta tania w obsłudze pożyczka to jedyne obciążenie
jakie mamy, a w związku z tym mogę
powiedzieć, że o gminne finanse
i mieszkańcy i ja jako Wójt możemy
być spokojni.
Red.: Skoro tak, to zapytać muszę na
co Gmina „stawia” w tym roku? Jakie
będą gminne inwestycje?

K.K.: Budżet mamy uchwalony, więc
mogę już teraz mówić o konkretach.
12 lutego ogłosiliśmy duży przetarg na
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny. Zadanie dotyczy też
budowy pierwszego etapu biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Koszt przedsięwzięcia to niemal
7 milionów złotych.
Red.: Imponująco, to przecież budżet
wszystkich inwestycji w niejednej
Gminie. Co oprócz tego?
K.K.: Pozostając w temacie kanalizacji wymienię tu jeszcze planowany na
ten rok remont oczyszczalni ścieków
w Szczercowie, remont hydroforni
w Chabielicach czy projekt deszczówki w Szczercowie. Wszystkie te prace prowadzone będą w odpowiedzi
na oczekiwania mieszkańców, bo tak
działamy – realizując postulaty zgłaszane przez ludzi. Pod koniec stycznia
rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę
przyłączy kanalizacyjnych na terenie
naszej Gminy i w tej chwili trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy
uczestniczą w projekcie.
Red.: Jeśli jesteśmy przy tematach
zgłaszanych przez mieszkańców, to
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Pochodząca z lat 90 ubiegłego wieku oczyszczalnia ścieków w Szczercowie przejdzie w tym roku remont
wspomnę o głosach krytycznie oceniających remont mostu. Niektórzy
chyba spodziewali się, że stanie tam
całkiem nowa konstrukcja…
K.K.: W takim razie muszę wyjaśnić
to w kilku zdaniach – nie było mowy
o nowym moście, nie było takich planów ani założeń. Otrzymaliśmy 700
tysięcy dofinansowania od Wojewody
na remont i – choć niektórym osobom
może się to wydawać niemożliwe –
żeby zmodernizować nasz most musieliśmy jeszcze sporo dołożyć. Trzeba
sobie zdać sprawę z tego, że poszerzenie mostu to tak naprawdę budowa nowego; nie wykonalibyśmy takiej
inwestycji w kosztach, jakie mieliśmy
zabezpieczone.
Red.: Dopowiem tylko, że prace kosztowały niemal półtora miliona złotych.
K.K.: I jest jeszcze druga kwestia z tym
związana; trzeba pamiętać, że główny
most na rzece Widawce jest usytuowany w pasie drogi wojewódzkiej,
przy ulicy Łaskiej, i to tam kumuluje
się ruch pojazdów. Wyremontowany
most przy ulicy Częstochowskiej jest
mostem lokalnym, służącym pojazdom kołowym, rowerzystom i pieszym
i jako taki spełnia swoje zadanie. Brak
poszerzenia warunkuje jeszcze jedną
kwestię, którą traktować należy poważnie – konieczność zmniejszenia
prędkości przy przejeździe.
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Red.: Nie zależy nam przecież, żeby
ułatwiać wjazd z dużą prędkością do
Szczercowa.
K.K.: Przez wąski most wytracamy
szybkość, on naturalnie hamuje zapędy niektórych kierowców. Remont
pozwolił na wzmocnienie i odnowienie konstrukcji, nawierzchni i barierek.
Zamykamy ten temat, koncentrując się
na remontach dróg, które są równie
ważne dla mieszkańców.
Red.: A to przy tej okazji wróćmy na
chwilę do budżetu, bo jestem przekonany, że są w nim zapisane również
inwestycje drogowe.
K.K.: Oczywiście, wspomnę o jednej
z największych w tym roku, dotyczącej samego Szczercowa. 18 lutego
ogłosiliśmy przetarg na remont ulicy
Żeromskiego, gdzie prace obejmować
będą szeroki zakres, z wodociągami
i instalacją energetyczną włącznie. Na
rozstrzygnięcie czeka też przetarg na
remont drogi gminnej w miejscowości
Grudna.
Red.: Jednym zdaniem, czeka nas pracowita wiosna?
K.K.: Właśnie trwa wzywanie mieszkańców, którzy zgłosili się do programu dofinansowania wymiany źródeł
ciepła, do podpisania umowy na reali-

zację zadania lub uzupełnienia braków
w dokumentacji, rozpoczynamy nowe
przetargi… Zdecydowanie tak, czeka
nas nie tylko pracowita wiosna, ale
i cały rok!
Red.: Zauważyliśmy też przetarg na
budowę tężni w Szczercowie.
K.K.: Zapowiadaliśmy takie przedsięwzięcie już w ubiegłym roku, teraz
pora na jego realizację. W połowie
lutego ogłoszono przetarg na budowę
tężni przy ulicy Rzecznej, wartość tego
zadania to niemal 400 tysięcy złotych.
Jestem przekonany, że będzie ona
uzupełnieniem deptaka przy Widawce
i w krótkim czasie stanie się licznie odwiedzanym miejscem i stałym punktem na spacerowej mapie Szczercowa.
Red.: Zanim to jednak nastąpi, to Pan
odwiedzać będzie sołectwa – na horyzoncie mamy już Dzień Kobiet.
K.K.: To zdecydowanie jeden z najprzyjemniejszych obowiązków wynikających ze sprawowania mojej
funkcji. Wszystkim Paniom już teraz
składam najserdeczniejsze życzenia
i zarazem zapraszam do Szczercowa,
gdzie 10 marca przygotowaliśmy koncertową niespodziankę!
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Zdecydowanie za często mieszkańcom Gminy Szczerców doskwierają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Brak
prądu powoduje wiele kłopotów – z częścią z nich musieliśmy mierzyć się na początku lutego.

Co z tym prądem?
Po nagłym powrocie zimy i wręcz
sparaliżowaniu nie tylko Gminy
Szczerców, ale całego województwa
łódzkiego, prace naprawcze nad przywróceniem prądu we wszystkich domostwach trwały kilkanaście dni. Pod
naporem ciężkiego śniegu poprzewracały się drzewa, uszkadzając słupy i linie energetyczne. Wiele miejscowości
zostało zupełnie odciętych od dostaw
prądu. Szybkie przywrócenie energii
nie było łatwym zadaniem dla Pogotowia Energetycznego PGE, ponieważ
wskutek awarii prawie 50 tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego zostało bez prądu.
Chcąc poznać przyczyny tych częstych awarii, nasza redakcja skontaktowała się z PGE Dystrybucja Łódź,
które odpowiada za wszelkie przerwy
w dostawach energii. Według zapewnień dystrybutor robi wszystko, by
zminimalizować niedogodności po
stronie mieszkańców.
- PGE Dystrybucja Oddział Łódź jako
dystrybutor energii elektrycznej dokłada wszelkich starań, aby jakość dostarczanej energii elektrycznej była na jak
najwyższym poziomie, podobnie jak ciągłość i parametry zasilania odbiorców
- mówi Bożena Matuszczak-Królak,
rzecznik PGE w rejonie województwa

łódzkiego. - W tym celu ograniczamy konieczne podczas prac modernizacyjnych
lub inwestycyjnych wyłączenia energii,
poprzez synchronizacje prac prowadzonych na sieciach elektroenergetycznych.
Niestety zdarzają się również nieprzewidziane awarie masowe na rozległym obszarze, wynikające z czynników atmosferycznych, na które PGE
nie mam wpływu.
- W przypadku wystąpienia awarii
spowodowanych czynnikami atmosferycznymi również dokładamy wszelkich
starań aby ograniczyć ich skutki – tłumaczy Bożena Matuszczak-Królak.

- W tym celu wykorzystujemy własny potencjał ludzki i techniczny oraz
korzystamy z pomocy wykonawców zewnętrznych.
Zdaniem Bożeny Matuszczak-Królak duży wpływ na przerwy w ciągłości dostaw energii ma struktura sieci
elektroenergetycznych, która na terenie Gminy Szczerców jest w zdecydowanej większości siecią napowietrzną,
wrażliwą na czynniki zewnętrzne.
Podczas lutowego paraliżu pogodowego straty ponieśli między innymi
właściciele sklepów, aptek czy stacji
paliw, którzy podczas awarii nie mogli
obsługiwać swoich klientów.
- Brak prądu na kilka godzin to częste
zjawisko, a gdy już to nastąpi niestety
musimy zamknąć aptekę - Pani Patrycja, ekspedientka w jednej ze szczercowskich aptek, opowiada jak wygląda dzień pracy bez prądu. - Oczywiście
mamy zasilacze awaryjne tzw. UPS, ale
nie wystarczają na zasilenie całego naszego sprzętu. Bez komputera nie możemy obsłużyć pacjenta. Nie mamy wglądu
do cen leków lub ich odpłatności.
Czas bez prądu personel apteki wykorzystuje między innymi na układanie
leków, sprzątanie, układanie recept
lub nadrabianie innych zaległości.
- W tym czasie nie możemy opuścić
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apteki, bo zawsze może przyjść pacjent,
który bardzo potrzebuje naszej pomocy
– dodaje farmaceutka - Co prawda nigdy jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji,
ale brak prądu nie zwalnia z gotowości
do pomocy!
Nie możemy też zapominać o domowych kłopotach związanych z brakiem prądu. Większość pieców grzewczych czy akcesoriów gospodarstwa
domowego jest zasilanych energią
elektryczną, co - przy jej zaniku - skutkuje natychmiastowym wyłączeniem
i dużym problemem dla tych, którzy
nie mają innego źródła energii. Dotyka to większości mieszkańców Gminy
Szczerców.
- Brak dostępu do prądu utrudnia
nam codzienne życie. Nasz piec bez
niego niestety nie działa, obiad też jest

ciężko zrobić. - Pani Anna, mieszkanka
Borowej, potwierdza, że brak ogrzewania to spory problem. – A ostatnio
dodatkowo przez te przepięcia zepsuła
nam się zamrażarka.
Na to jednak jest rada, jak podaje
PGE Dystrybucja Łódź. Za zniszczone
urządzenia możemy od dystrybutora
uzyskać odszkodowanie.
- W przypadku pojawienia się szkody
będącej wynikiem awarii sieci elektroenergetycznej, prosimy o przekazanie
ogólnej informacji drogą elektroniczną na
adres belchatow.old@pgedystrybucja.pl
lub pocztową na adres PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny
Bełchatów, 97-400 Bełchatów, Rogowiec-Kurnos. Po otrzymaniu zgłoszenia
zostanie uruchomiona procedura, która
ustali szczegółowy zakres i przyczynę

szkody, a w uzasadnionych przypadkach
wypłacone zostanie odszkodowanie –
zapewnia Bożena Matuszczak-Królak,
rzecznik PGE w rejonie województwa
łódzkiego.
PGE zapewnia, że wszelkie braki
prądu w województwie łódzkim najczęściej są spowodowane wypadkami
losowymi i czynnikami atmosferycznymi, tak jak było to w ostatnim czasie, a jakiekolwiek problemy starają się
jak najszybciej rozwiązać. W ramach
wieloletniego planu rozbudowy sieci
planowane są remonty, modernizacje
oraz rozbudowa linii elektromagnetycznych. Niestety, te działania napotykają wiele trudności w pozyskaniu
zgód na odpowiednie umiejscowienie
elementów linii kablowych.

14 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn zameldowanych na terenie Powiatu bełchatowskiego. Obejmuje ona panów, którzy urodzili się w roku 2000. Wśród nich są mieszkańcy naszej Gminy.

Zdrowy poborowy
Jak zawsze Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Bursie Szkolnej
przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Mieszkańcy Gminy Szczerców
stawią się przed komisją 6, 7 i 8 marca. W tym roku kwalifikacji wojskowej
w Powiecie bełchatowskim podlega
651 osób, w tym ponad 50 z terenu
naszej Gminy.
Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
obowiązek stawienia się mają:
a) mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
b) mężczyźni urodzeni w latach 1995 –
1999, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej,
c) osoby urodzone w latach 1998 – 1999:
- czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia
– jeśli okres niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia – jeśli okres niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji
i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
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skowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
d) kobiety urodzone w latach 1995 –
2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety, które w roku szkolnym
lub akademickim 2018/2019 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych, albo
są studentkami lub absolwentkami
szkół wyższych na kierunkach, o któ-

rych mowa w §2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz.
944),
e) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.

Posterunek Policji w Szczercowie wzbogacił się o nowoczesny defibrylator,
który posłuży do ratowania życia zagrożonych osób. Sprzęt, który przekazała
policjantom Gmina Szczerców, zakupiony został ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Defibrylator dla szczercowskiej policji…

Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie odebrali z rąk
Komendanta wojewódzkiego policji, inspektora Andrzeja Łapińskiego,
kluczyki do nowych służbowych samochodów. W przekazaniu pojazdów
uczestniczyli przedstawiciele samorządów, w tym Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak. Nasza Gmina
przekazała na zakup policyjnego opla
47 tysięcy złotych.

… i nowy opel na
dokładkę.

Według danych producenta defibrylatora, w Europie każdego dnia odnotowuje się średnio 1500 zgonów,
których powodem są konsekwencje
nagłego zatrzymania krążenia. W sumie daje to więcej niż pół miliona ofiar
w ciągu roku.
– Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem osoba, która znajdzie się
na miejscu zdarzenia, powinna podjąć
niezbędne czynności mające na celu
uratowanie człowieka w stanie nagłego
zagrożenia życia – tłumaczył podczas
przekazania sprzętu Wójt Krzysztof
Kamieniak. – Obejmuje to prawo do
użycia udostępnionych do powszechnego obrotu produktów oraz wyrobów medycznych.
W obecnym momencie wśród
pacjentów z nagłym zatrzymaniem
krążenia przeżywa około 10 do 20%.
Szanse na przeżycie pacjenta z nagłym
zatrzymaniem krążenia wzrastają do
70%, jeżeli zostanie zastosowany defibrylator AED.
– Przewiduje się, że w roku 2020
40% zgonów będzie spowodowane chorobami serca – mówiła Dorota Włodarczyk, Przewodnicząca gminnej

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Sportu. – Dlatego chcąc zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, zakupiliśmy
automatyczny defibrylator zewnętrzny.
W Gminie Szczerców podobne
urządzenia są już na wyposażeniu stacjonującej u nas ekipy pogotowia ratunkowego oraz w jednostkach OSP.
– Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy będziemy mogli zapewnić
mieszkańcom lepszą pomoc – cieszył się
odbierając defibrylator Aspirant sztabowy Piotr Kostrzewa ze szczercowskiego
posterunku. – Każda złotówka wydana
na to urządzenie zwróci się stukrotnie, jeśli
dzięki niemu uratujemy czyjeś życie.
Przypomnijmy, jeszcze kilka lat
temu na całym świecie osobami
uprawnionymi do przeprowadzenia
defibrylacji byli tylko lekarze. Dziś
sprzęt do zautomatyzowanej defibrylacji może być używany przez każdą
osobę, będącą świadkiem wypadku, w
którym wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy. Defibrylator
wydając komendy głosowe przeprowadza przez każdy etap, co ułatwia
niesienie pierwszej pomocy.

- Bezpieczeństwo mieszkańców traktujemy priorytetowo – podkreślał Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Samorząd Gminy Szczerców co roku stara się wesprzeć
finansowo policję, tak by warunki pracy
funkcjonariuszy i wyposażenie posterunku przekładały się na jakość służby, a co
za tym idzie na spokój i porządek na terenie Gminy.
Zakupione samochody spełniają
wszystkie normy założone przez Komendę Główną Policji. Komendę powiatową wesprą zatem trzy nieoznakowane toyoty auris oraz wspomniany
radiowóz – opel mokka. Toyoty wyposażone są w benzynowe silniki
o pojemności 1600 cm3 (120 koni
mechanicznych), opel to benzynowiec
o pojemności 1400 cm3 (105 koni mechanicznych).
- Współpraca ministerstwa, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej i samorządów umożliwia sprawniejszą wymianę sprzętu – mówił Inspektor
Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. – Jestem w wojewódzkiej policji od 3 lat i wspólne działania oceniam bardzo wysoko.
Koszt wszystkich samochodów zamknął się kwotą blisko 300 tys. zł.
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W połowie lutego, już po raz czwarty, odbył się Charytatywny Bal Przedsiębiorców Gminy Szczerców. Jak zawsze uroczystość była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale przede wszystkim do podziękowania za bardzo dobrą
współpracę pomiędzy lokalnym biznesem a samorządem.

Razem, dla wspólnego dobra
W nazwie imprezy nieprzypadkowo
pojawiło się słowo charytatywny, ponieważ podczas uroczystości zbierane
były środki, które przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji letniego
wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców Gminy.
- Podczas zeszłorocznej edycji Balu
dzięki życzliwości uczestników zebrano
kwotę ponad 21 tysięcy złotych – przypomniał Wójt Krzysztof Kamieniak.
- Środki te pozwoliły na zorganizowanie
atrakcyjnego, dwutygodniowego cyklu
zajęć artystyczno - edukacyjnych pod
wspólnym hasłem „Radosne wakacje
w Gminie Szczerców”.
Taki wieczór to także okazja do
podziękowania lokalnym firmom za
wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców Gminy i dobrą współpracę.
Podczas balu w sposób szczególny
podziękowano przedsiębiorcom, którzy w 2018 roku wspierali różnego
typu przedsięwzięcia, między innymi
o charakterze kulturalnym, sportowym, integracyjnym. 8 firm uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami, które wręczyli Wójt Krzysztof
Kamieniak i Przewodnicząca Rady
Gminy, Barbara Szczepanik.
Złote serce trafiło do firmy SANEL
Spółka jawna. Srebrne Serce przypadło w udziale firmom WIREX – Sp.
z o.o. oraz Bomii Serwis. Z kolei brązowe
serca otrzymały: Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie, Maja Dekoracje weselne Alicja
i Jarosław Juśkiewicz, Biuro Rachunkowe DUET Jarosław Musialik, PU
SAMI SWOI Grzegorz Różycki, Zielony
sklep Wanda i Stanisław Muras - artykuły spożywcze i przemysłowe.
Podczas balu uczestnicy mogli zakupić pamiątkowe cegiełki. Tradycyjnie dochód z ich sprzedaży zostanie
przeznaczony na organizacje letniego
wypoczynku i atrakcji dla dzieci z terenu Gminy Szczerców. Wszystko wska-
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zuje na to, że będą to całkiem udane
wakacje, bo z wyliczeń wynika, że udało się zebrać rekordową jak dotychczas kwotę ponad 25 tysięcy złotych.
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Przyznano stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2017/2018. Otrzymali je jak zwykle najzdolniejsi
słuchacze szkół policealnych i studenci szkół wyższych.

Bo nauka to potęgi klucz…
Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak przyznał jednorazowe stypendia za wyniki w nauce osiągnięte
w roku akademickim 2017/2018 dla
słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych. Ogółem
do Referatu Oświaty Urzędu Gminy
w Szczercowie wpłynęło 55 wniosków, złożonych przez 53 studentów
i 2 wnioski przez słuchaczki szkół policealnych.
Wśród złożonych wniosków są
2 wnioski, które nie spełniają warunków regulaminu z uwagi na średnią
poniżej 4,40.
- Do przyznania stypendium motywacyjnego zakwalifikowaliśmy 53 wnioski dotyczące 51 studentów i 2 słucha-

Referat Organizacyjny
tel. 44 631 80 50/59 w. 128
sekretariat@szczercow.org

czek szkół policealnych – wylicza Wójt
Krzysztof Kamieniak i dodaje - Wśród
wniosków zakwalifikowanych do otrzymania stypendium jest 7 wniosków
studentów szkół wyższych ze średnią
powyżej 4,80 44, wnioski studentów
szkół wyższych ze średnią w przedziale
od 4,40 do 4,80, 2 wnioski słuchaczek
szkół policealnych ze średnią w przedziale od 4,80 do 5,00.
Wysokość przyznanego stypendium była uzależniona od uzyskanej
średniej. Komisja stypendialna przyznała
studentom, którzy uzyskali
średnią ocen powyżej 4,80 jednorazowe stypendium w wysokości 570,00
zł, studentom, którzy uzyskali średnią
w przedziale 4,40 – 4,80 jednorazowe

stypendium w wysokości 450,00 zł,
słuchaczom szkół policealnych, którzy
uzyskali średnią w przedziale 4,80 –
5,00 jednorazowe stypendium w wysokości 300,00 zł.
- Na stypendia dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców
za wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2017/2018 została wypłacona
kwota w wysokości 24.390,00 zł – podsumowuje Wójt Krzysztof Kamieniak.
Gratulujemy wszystkim słuchaczom i studentom osiągniętych wyników, życzymy jednocześnie samych
sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Referat Finansowo-Księgowy
tel. 44 631 80 50/59 w. 132
skarbnik@szczercow.org

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 44 631 80 50/59 w. 130
usc@szczercow.org

Referat Inwestycji i Zamówień
Publicznych
tel. 44 631 80 50/59 w. 134
inwestycje@szczercow.org

Referat Sportu Rekreacji i Turystyki
tel. 44 631 93 07
sport@szczercow.pl

Referat Budownictwa, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
tel. 44 631 80 50/59 w. 125, 142
rbos@szczercow.org
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 44 631 80 50/59 w. 121
usc@szczercow.org

Godziny pracy Urzędu Gminy w Szczercowie

Urząd Gminy w Szczercowie

poniedziałek

8.00 – 16.00

wtorek

9.00 – 17.00

środa

8.00 – 16.00

czwartek

8.00 – 16.00

piątek

8.00 – 16.00
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Referat Oświaty
tel. 44 631 80 77
referatoswiaty@post.pl
godz. pracy 7.30-15.30
ul. Rzeczna 7
97-420 Szczerców
Straż Gminna
tel. 44 631 32 00
tel. kom. 663 963 090
strazgminna@szczercow.pl

ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
tel. 44 631 80 50, 631 80 59
fax. 44 631 80 79

Niewiele małych miejscowości w Polsce może pochwalić się szkołą średnią, która ma tak długi staż jak ta w Szczercowie.
Nasze liceum powstało w 1959 roku z inicjatywy i miłości do młodzieży ks. Józefa Baranowicza i od tego momentu funkcjonuje nieprzerwanie. Już w marcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzić będzie 60-lecie istnienia.

Z miłości do młodzieży…

60 lat działalności to wspaniały wynik.
Nic więc dziwnego, że szkolna społeczność postanowiła swój jubileusz
świętować z wielką pompą. Do absolwentów rozesłano już zaproszenia
na uroczystość, która odbędzie się 15
marca.
- Na ten wyjątkowy dzień Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych planuje przygotowanie akademii, ekspozycji fotografii, wystaw i prezentacji multimedialnych
oraz jubileuszowej publikacji – zapowiada Dyrektor ZSP Łucja Majchrzak.
– Jubileusz będzie też okazją do nieformalnych spotkań społeczności szkolnej
z absolwentami. Tradycyjnie, akademia
poprzedzona zostanie mszą świętą. Serdecznie wszystkich zapraszam!
Sekretariat ZSP potwierdza duży
odzew ze strony absolwentów, pozytywne odpowiedzi zaproszonych
gości świadczą o dużym zainteresowaniu jubileuszem szkoły. Nie powin-

no to dziwić, liceum w Szczercowie
wykształciło kilka pokoleń, a dzięki
wykwalifikowanej kadrze nauczycieli
coraz więcej uczniów decyduje się na
aplikowanie do tej właśnie placówki.
Przez sześćdziesiąt lat istnienia szkoła przeszła kilka istotnych zmian,
np. w 2002 roku zyskała status Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie, w 2005 roku jej organem prowadzącym została Gmina
Szczerców. W 2009 roku otrzymała
imię Czesława Miłosza oraz sztandar,
a w 2014 roku została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa wraz
z pracowniami zawodowymi, które mogłyby być powodem do dumy niejednej
szkoły w miastach wojewódzkich.
- Obecnie, oprócz liceum ogólnokształcącego działa technikum, które
pozwala na kształcenie się w takich zawodach jak technik ekonomista, technik
informatyk oraz technik architektury

krajobrazu – wylicza Dyrektor Łucja
Majchrzak. - Z kolei Branżowa Szkoła
I Stopnia w swojej ofercie ma w tej chwili
aż 27 zawodów.
Dzięki wsparciu Gminy Szczerców,
która jest organem prowadzącym
placówki, szkoła cały czas się rozwija
i łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, jest też doskonale wyposażona.
Świetną wiadomością jest to, że ZSP
w Szczercowie jest dobrze przygotowane na nadchodzący rok szkolny
– w przeciwieństwie do innych placówek ponadpodstawowych w Polsce, które nierzadko borykają się z
problemem pomieszczenia tak dużej
ilości uczniów. Dzięki dodatkowym
pomocom naukowym oraz doskonale
przygotowanej kadrze pedagogicznej
szkoła podoła przyjęciu i kształceniu
chętnych absolwentów dwóch roczników gimnazjum i podstawówki.
- Wiem, że w tym roku ZSP chce
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rozszerzyć ofertę szkoły branżowej
o nowe zawody: mechanik motocyklowy,
cieśla, fotograf, mechatronik, mechanik
- monter maszyn i urządzeń – cieszy
się Wójt Krzysztof Kamieniak. - To na
pewno zachęci wielu uczniów do wyboru
szkoły w Szczercowie.
W nieodłączną tradycję, zarówno
szczercowskiego ZSP jak i każdego
innego liceum w Polsce, wpisuje się
bal maturalny. Tak było i tym razem jak co roku studniówka uczniów klas
maturalnych była radosnym i wyczekiwanym wydarzeniem w społeczności szkolnej. Wszyscy uczestnicy tej
imprezy starali się, aby pozostała ona
niezapomniana, a jej wspomnienia
były wspaniałe. Tradycyjnie uroczystość zaczęła się od poloneza, który
zwiastował wyjątkową zabawę i emocjonujące wrażenia.
- Studniówka jest egzaminem z dorosłości, wróży pomyślność na maturze.
I w tym roku była bardzo udana co daje
nadzieję na dobre wyniki w maju – podsumowuje Dyrektor Łucja Majchrzak.
Pozostaje nam tylko maturzystom życzyć połamania piór, a samej szkole
kolejnych sukcesów jej absolwentów.
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Już po raz kolejny Szczep 18 Drużyn Harcerskich ze Szczercowa przeprowadził Harcerską Akcję Zimową. W pierwszym
tygodniu ferii zimowych 2019 od 10 do 17 lutego do Karpacza wyjechało 24 zuchów, 36 Harcerzy Młodszych i 15 Harcerzy Starszych. W sumie razem z opiekunami w zimowisku wzięło udział 87 osób.

Zuchy, Harcerze Młodsi i Starsi na zimowisku w Karpaczu
W zależności od wieku i możliwości każdy z pionów realizował zajęcia
zgodne z metodą harcerską. Zuchy
przede wszystkim się bawiły, a zabawa
zuchowa odbywała się w najprzeróżniejszy sposób. Począwszy od szaleństwa saneczkowego na pobliskiej górce, poprzez bitwy na śnieżki i lepienie
bałwana, a kończąc na wcielaniu się w
postacie z bajek Walta Disneya. Zuchy
były także na wycieczce do Wodospa-

du Kamieńczyk i do Świątyni Wang.
Harcerki i Harcerze Młodsi grali.
W ramach gry odbywali między innymi wędrówki górskie, podczas których dotarli aż do Samotni, a nawet do
Strzechy Akademickiej. Schroniska te
położone są na szlaku prowadzącym
na Śnieżkę. Harcerze Młodsi dotarli
także do wodospadu Kamieńczyk. Gra
Harcerzy Młodszych polegała również na codziennej rywalizacji, która

obejmowała dyscyplinę, rozśpiewanie,
aktywność podczas zajęć, czystość
w pokojach itp.
Harcerze Starsi wędrując poszukiwali górskich wyzwań w wysokich
Karkonoszach. Odbyli cztery całodzienne wędrówki zdobywając między
innymi Szrenicę (1362), Śnieżne Kotły
(1471) i Śnieżkę (1602).
Podczas zimowiska odbyły się także bardzo ważne dla zuchów i harcerzy

wydarzenia. Kilkoro zuchów złożyło
Obietnicę Zuchową i otrzymało Znaczek Zucha a kilkoro harcerzy złożyło
Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymało Krzyż Harcerski. Prawie codziennie odbywał się apel harcerski, który
podsumowywał dzień. Wieczornice,
śpiewanki, zumby uzupełniały bardzo
napięty program. Na ostatnim apelu wielu zuchom przyznano kolejne
gwiazdki zuchowe i wielu harcerzom
zaliczono kolejne stopnie harcerskie.
Zimowisko zakończyliśmy w termach Cieplickich w Jeleniej Górze,
czasem wolnym na deptaku w Karpaczu i udziałem w wieczornej Mszy
Świętej w sobotę. Organizatorem zimowiska było Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” ze
Szczercowa.
pion. Karolina Trzcińska
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Mikołajkowych cudów ciąg dalszy – prezentujemy Państwu
drugą część Galerii Maluchów,
które przyszły na świat jeszcze
w 2018 roku. Dziecięce buzie
były najpiękniejszym choinkowym prezentem dla rodziców,
a i nam dostarczą teraz powodu
do uśmiechu. Poznajcie nowych
mieszkańców Gminy Szczerców!
Nina Masapust, ur. 06 08 2018; waga 3160 - wzrost 53cm

Iga Sobczak, ur. 08 11 2018; waga 3820 – wzrost 57 cm

Marcelina Zybura, ur. 16 10 2018;
waga 3100 – wzrost 52 cm
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Mikołaj Błasik, ur. 09 08 2018;
waga 4350 - wzrost 59 cm

Maja Garbaciak, ur. 07 09 2018;
waga 3760 - wzrost 58 cm

Natalia Januszczak, ur. 03 10 2018;
waga 3790 - wzrost 59 cm

Piotr Stolarczyk, ur. 18 08 2018; waga 3040 - wzrost 54 cm

Zuzanna Chudzik, ur. 17 10 2018; waga 3370 - wzrost 54 cm

Oliwier Straszewski, ur. 26 06 2018;
waga 3750 - wzrost 58 cm

Antonina Krajewska, ur. 07 12 2018;
waga 3880 – wzrost 58 cm

Nikodem Brożyński, ur. 26 07 2018;
waga 3340 - wzrost 55 cm

Maja Fułczyńska, ur. 01 10 2018;
waga 3380 - wzrost 53 cm

Pola Małagowska, ur. 28 09 2018;
waga 3200 - wzrost 55cm
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Szymon Papiernik, ur. 03 09 2018; waga 3300 - wzrost 54 cm

Tymon Gabrych, ur. 05 11 2018;
waga 2930 – wzrost 53 cm

Izabela Kubś, ur. 06 12 2018;
waga 3600 – wzrost 59 cm

Oskar Kamieniak, ur. 20 07 2018; waga 3370 - wzrost 55cm

Wojciech Świderski, ur. 18 10 2018;
waga 3610 - wzrost 55 cm
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Wojciech Smolarek, ur. 12 09 2018;
waga 3410 - wzrost 54 cm

Oliwier Pietruszka, ur. 20 11 2018; waga 3350 - wzrost 53
cm

Alisa Telążka, ur. 08 12 2018;
waga 4020 – wzrost 61 cm

Iga Rosiak, ur. 08 12 2018;
waga 2800 – wzrost 54 cm

Julia Żuraw, ur. 08 12 2018;
waga 3770 – wzrost 60 cm

Sylwia Kozłowska, ur. 18 12 2018;
waga 3150 – wzrost 55 cm

Aleksandra Jachimczak, ur. 18 11 2018;
waga 3250 - wzrost 52 cm
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1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, święto upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Z tej okazji w Klukach, w intencji poległych, odbyła się msza połączona
ze złożeniem kwiatów przy symbolicznym pomniku, jaki znajduje się na
miejscowym cmentarzu wojskowym.
W uroczystości udział wzięli Wójt
Krzysztof Kamieniak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara
Szczepanik.
Przypomnijmy, w 2001 roku Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej
podjął
uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych,
które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób
hołd poległym i pomordowanym oraz
wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i
Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego

podziemia antykomunistycznego.
Jak podają źródła, w 2009 roku
organizacje kombatanckie, skupione
wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak:
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”,
Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, Światowy Związek Żołnie-

rzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się
o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął
w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.
Uzasadnienie dołączone do projektu
ustawy głosiło, że ustanowienie święta:
„…jest wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także
wyraz hołdu licznym społecznościom
lokalnym, których patriotyzm i stała
gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację
oporu na długie lata.”

Ponad 50 osób liczyła grupa osiemnastolatków, którzy odwiedzili Urząd Gminy Szczerców. Wizyta, odbywająca się na zaproszenie wójta Krzysztofa Kamieniaka, to już tradycja i zarazem okazja do dyskusji z młodzieżą, wkraczającą w wiek dorosły.

Z życzeniami sukcesów w dorosłym życiu
Goście pochwalili się swoimi pomysłami na najbliższą przyszłość, planami
dalszej edukacji czy próbami zaistnienia na rynku pracy. Wskazali też oczekiwania co do organizowanych w tym
roku imprez plenerowych, takich jak
Dni Gminy Szczerców czy gminne Dożynki.
Wójt Krzysztof Kamieniak zreferował
osiemnastolatkom zasady funkcjonowania samorządu oraz opowiedział
o najważniejszych założeniach na bieżący rok. Goście otrzymali też pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Ten rocznik liczy sobie dokładnie 101
osiemnastolatków; osoby, które nie
mogły być obecne na spotkaniu mają
możliwość odebrać swoje dyplomy
i prezenty w Urzędzie Stanu Cywilnego (parter Urzędu Gminy).

18

Od 1 stycznia 2019 r. każdemu rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – zmiany na plus
Do tej pory karta przysługiwała tylko
tym, którzy mają pod swoją opieką
3 małoletnich (lub uczących się do 25.
roku życia) dzieci. Zmiana jest istotna,
ale jej beneficjentami będą tylko rodzice. Dzieci – tak jak do końca 2018
roku – będą mogły korzystać z karty
do 18. lub 25. roku życia. Rodzice –
dożywotnio.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie
odpowiadającej miejscu zamieszkania
lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno
– Usługowej Emp@tia (www.empatia.
mrpips.gov.pl).
W naszej Gminie wnioski tradycyjne są wydawane i przyjmowane
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie przy ul. 3 Maja
w pokoju nr 1.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach

publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty
instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków,
książek czy… paliwa. Posiadanie Karty
ułatwia więc dużym rodzinom dostęp
do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Do programu Karty Dużej Rodziny
może dołączyć każda firma i instytucja
niezależnie od wielkości, sektora czy
zasięgu działania. Wśród partnerów są
zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali
lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie,
a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż
swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy
członek rodziny może korzystać z Karty
osobno. Miejsca, które oferują zniżki,

są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Pamiętaj! Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni  — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani
ograniczeni we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej.

Informacja dla pacjentów zadeklarowanych
w SP ZOZ w Szczercowie
CODZIENNIE DLA 20 PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
JEST MOŻLIWOŚĆ WYPISYWANIA RECEPT W RAMACH KONTYNUACJI LECZENIA
(bez konieczności wizyt lekarskich), JEDNAK DLA KAŻDEGO PACJENTA MAKSYMALNIE 2 RAZY W MIESIĄCU.
Pacjent jest zobowiązany do przyniesienia przez siebie lub osoby upoważnione
do rejestracji SP ZOZ w Szczercowie opakowań po lekach lub dokładnie wyszczególnionych na kartce leków (z podaniem nazwy, dawki leku oraz ilości
opakowań).
Wydawanie przepisanych recept odbywa się w dniu następnym po godzinie 14.00.
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Informacja dla mieszkańców Gminy Szczerców
SP ZOZ w Szczercowie informuje, że w Ośrodku Zdrowia przyjmują
			

SPECJALIŚCI:

lekarz specjalista kardiolog

- w ramach POZ , zgodnie z harmonogramem przyjęć 					
- konsultacje: niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni – 49,00 zł
				
- próba wysiłkowa: zadeklarowani w POZ w Szczercowie
– 70,00 zł
		
		
- niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni
– 100,00 zł
lekarz specjalista endokrynolog - w ramach POZ , zgodnie z harmonogramem przyjęć
				
- konsultacje: niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni – 49,00 zł
				
- USG szyi (tarczyca) niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni – 70,00 zł
lekarz specjalista urolog		
- w ramach POZ , pierwszy czwartek miesiąca - 15.30 – 18.00				
			
- niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni
– 80,00 zł
lekarz specjalista psychiatra
- w ramach POZ , środa - 13.00 – 14.00
				
- niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni
– 100,00 zł
lekarz specjalista ortopeda
- w ramach POZ , raz w miesiącu
				
- terminy i godziny przyjęć ustalane na bieżąco (informacja w Rejestracji Ośrodka)
				
- niezadeklarowani w POZ w Szczercowie lub nieubezpieczeni
– 130,00 zł

Rejestracja odbywa się telefonicznie /44/ 631 80 20 lub osobiście w Rejestracji Ośrodka.
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej - Centrum Rehabilitacji w Szczercowie - raz w miesiącu
(tylko mieszkańcy Gminy Szczerców w ramach Programu Rehabilitacji) - terminy i godziny przyjęć ustalane na bieżąco
(informacja w Rejestracji Centrum)

Rejestracja odbywa się telefonicznie 514 974 534 lub osobiście w Centrum Rehabilitacji.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI W SZCZERCOWIE
ul. Targowa 5, 97- 420 Szczerców, tel. 514 974 534 www.spzoz.szczercow.pl,

czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 18.00
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum Rehabilitacji.
Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania /ważne jest 30 dni od daty wystawienia/ wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - specjalistę, który pracuje w ramach umowy z NFZ
oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.
Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.
Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do
systemu pacjentów oraz potwierdzenia terminu i godziny zabiegów.
Centrum Rehabiliatcji prowadzi szeroki zakres usług rehabilitacyjnych w oparciu o różne formy kinezyterapii, fizykoterapii,
hydroterapii i masażu.
UWAGA!!! Przed pierwszym zabiegiem BEZWZGLĘDNIE należy poinformować fizjoterapeutę o ewentualnych:
Chorobach nowotworowych (przebyte lub w trakcie leczenia)
Obecności w tkankach metalowych ciał obcych
Rozruszniku mięśnia sercowego
Cukrzycy, Ciąży Ostrych stanach zapalnych, Stanach gorączkowych, Przeziębieniu
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Mistrzostwa z WOŚP

Siatkówka
VI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet rozegrany na początku
roku w Szczercowie z udziałem 4 drużyn zwyciężyła ekipa APS Opoczno
wygrywając wszystkie 3 spotkania.
Nasz zespół wygrał tylko jeden mecz
z połączonymi drużynami z Sulejowa
i Opoczna (IV miejsce) i ostatecznie
zajął III miejsce w turnieju. II miejsce
wywalczyły zawodniczki z Sulejowa.
MVP w naszym zespole została wybrana Sylwia Szczepanik.
(JP)

Futsal kobiet
W niedzielę, 13 stycznia rozegrano
XII Mistrzostwa Gminy Szczerców w
Halową Piłkę Nożną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
turnieju wzięło udział 16 drużyn, które
zostały podzielone na 4 grupy. Podczas otwarcia zawodów każdy zespół
przekazał po 100 zł do puszki wolontariuszom na rzecz WOŚP.
Półfinały:
Skład Węgla i Papy – FC Po Nalewce 0-4
Small Desk – Wyrewolwerowani
Rewolwerowcy 2-0
o III miejsce:

FC Po Nalewce – Wyrewolwerowani
Rewolwerowcy 3-1
o I miejsce:
Small Desk – Skład Węgla i Papy 0-0,
karne 3-1
Po bezbramkowym finale, lepsza
w rzutach karnych okazała się ekipa
Small Desk z Bełchatowa zdobywając XII Mistrzostwo Gminy Szczerców.
Bramkarzem turnieju został Mateusz
Stasiak (Small Desk), a najlepszym
strzelcem Mateusz Rzepkowski (FC Po
Nalewce) – 6 goli.
(JP)

12 i 13 stycznia w Białymstoku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski Kobiet w Futsalu w kategorii
U-16. W turnieju finałowym skupiającym 12 zespołów wystąpiła szczercowska Astoria. W rozgrywkach
grupowych szczercowianki przegrały 1-3 z Wierzbowianką Wierzbno
oraz uległy drużynie ROW Rybnik
1-6. W meczu o 9 miejsce Astoria pokonała SWD Wodzisław Śląski 4-3.
Mistrzem Polski została drużyna
MUKS Praga Warszawa wygrywając
w finale z Ząbkovią Ząbki 3:1.
(JP)

Turniej 45+
W sobotę 19 stycznia w szczercowskiej hali sportowej odbył się turniej
piłki nożnej dla oldbojów 45+ zorganizowany przez Towarzystwo Sportowe Jupiter, działające przy Elektrowni
Bełchatów. W zawodach wzięło udział
6 drużyn. Zwyciężyła ekipa z Zelowa
pokonując w finale Jupiter II w rzutach
karnych (0:0, karne 3:1). III miejsce
zajął Jupiter I, IV miejsce Buczek, na V
pozycji uplasowała się szczercowska
drużyna, a VI miejsce przypadło zespołowi z Pajęczna.
(JP)
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Grali amatorzy

Zaskoczeni z Pucharem Ligi

Drużyna Moherowe Berety zwyciężyła IX Turniej Halowej Piłki Nożnej
Drużyn Amatorskich. W finale pokonali obrońcę tytułu, zespół Torpedo
Szczerców 2-1. Obie drużyny rywalizowały w grupie A i zapewniły sobie
awans do półfinałów. Z drugiej grupy awans uzyskały zespoły Jest Moc
i KiedyśSięGrało.
Półfinały:
Torpedo Szczerców – KiedyśSięGrało 3-1
Jest Moc – Moherowe Berety 1-3
o III miejsce: KiedyśSięGrało – Jest
Moc  4-0
o I miejsce: Torpedo Szczerców –
Moherowe Berety 1-2
Najlepszym strzelcem turnieju został
Piotrowski Jarosław (Torpedo Szczerców) – 11 goli, a najlepszym bramkarzem Kamil Pacholczyk (Moherowe
Berety).
(JP)

Drużyna Zaskoczonych została zwycięzcą Pucharu Champions League,
tym samym dołączyła do grona dotychczasowych triumfatorów: Pędzących Kombinerek, Torpedo Szczerców
i Grube Lolo. W drodze do finału Zaskoczeni pokonali LKS Kiełczygłów
3:2, Grube Lolo po rzutach karnych
4:3 (1:1), a w półfinale rozgromili Nie-

Strażacy w sportowej akcji
27 stycznia odbył się VIII Gminy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Drużyn OSP. W zawodach wzięły udział 3 jednostki straży pożarnej: OSP Szczerców, OSP Borowa i OSP Magdalenów. Bezkonkurencyjną okazała się ekipa Magdalenowa, która wygrała
11:0 z Borową i 5:0 ze Szczercowem. W spotkaniu pomiędzy
Borową, a Szczercowem padł bezbramkowy remis 0:0, tym samym II miejsce przypadło druhom ze Szczercowa, ze względu
na lepszy bilans bramkowy.
Najlepszym strzelcem turnieju został Konrad Pacholak (OSP
Magdalenów), który strzelił 6 goli. Najlepszym bramkarzem
wybrano Pawła Grysia (OSP Szczerców), a nagroda fair-play
powędrowała do OSP Borowa.
Zwycięzcy będą reprezentować gminę Szczerców na zawodach powiatowych, które odbędą się 23 lutego w Drużbicach.
(JP)
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bezpiecznie Utalentowanych 6:0. Drugim finalistą była drużyna Bud-Maru,
która kolejno wygrała z FC Lubiec 3:2
w rzutach karnych (0:0), z Różową
Ofensywą 3:1 i Czarnymi Rząśnia 3:1.
Finał zakończył się zwycięstwem Zaskoczonych 3:1.
(JP)

Rodzinnie w badmintona

W niedzielę 2 lutego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach odbyła się
piąta edycja badmintonowego turnieju „Rodzina na medal”. W zawodach
brały udział dzieci wraz ze swoimi
rodzicami lub opiekunami. W turnieju
wystartowało 30 par. Naszą gminę w
kategorii U 13 reprezentowała Alicja
Rózik, która zagrała w parze ze swoim
tatą Markiem, zajmując II miejsce.

XIII Zimowa Olimpiada Sportowa
Początek ferii, to zmagania sportowe
szkół podstawowych z terenu gminy
Szczerców podczas corocznej Olimpiady. W tym roku była to już XIII
edycja zawodów. Wystartowały ekipy
Osin, Lubca i 2 ze Szczercowa.
Klasyfikacja generalna:
I miejsce: Szczerców I – 35 punktów
II miejsce: Szczerców II – 22 punktów
III miejsce: Lubiec – 20 punktów
IV miejsce: Osiny – 15 punktów.
Reprezentacje
szkół
otrzymały
z rąk wójta Krzysztofa Kamieniaka symboliczne puchary i nagrody
rzeczowe w postaci piłek. Nagrodzono również upominkami wyróżniających się zawodników i zawodniczki z poszczególnych drużyn:
Szczerców – Kinga Ucińska, Julia Labryszewska, Franciszek Pobudejski,

Mikołaj Mateusiak, Oskar Domański;
Osiny –
Milena Bobińska, Natalia Ryplewicz, Mateusz Kurzynoga;
Lubiec – Aleksandra Rojewska, Alan
Kotas, Filip Grabowski;
(JP)

Turniej oldbojów
IV edycję turnieju halowej piłki nożnej im. Marcina Hofmana zwyciężyła
drużyna Jupiter-Elektrownia Bełchatów. Był to czwarty finał tego zespołu
w tych rozgrywkach i druga wygrana. Po bezbramkowym finale Jupiter
pokonał ekipę Oldboj Gmina Buczek
w rzutach karnych. III miejsce zajęli gracze GKS Bełchatów ogrywając
Torpedo Szczerców 2:0. W zawodach
wzięło udział 9 zespołów.
Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Kujawa (GKS Bełchatów)
- 5 goli, najlepszym bramkarzem Jan
Karpiński (Oldboj Gmina Buczek),
a nagrodę dla najstarszego uczestnika otrzymał Stanisław Muras (Astoria
Szczerców).
(JP)
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