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… z okazji Waszego Święta, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. 
Sukcesów, udanych akcji i spełnienia marzeń. Niech Święty Florian zawsze 

ma Was i Waszych bliskich w opiece.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

26 maja to dzień szczególny, dzień w którym zawsze świeci słońce – nawet, 
gdy pada deszcz. Dzień, w którym wszystkie kwiaty są piękne a czekoladki 
słodsze niż zwykle. Bo 26 maja, to najpiękniejszy dzień w roku – Dzień 

Mamy! Wszystkim Mamom życzymy szczęśliwych dni i zadowolenia  
ze swoich pociech…Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak                      

Strażacy…

Rada Sołecka we Wrzosowej, Koło Gospodyń Wiejskich  
we Wrzosowej, Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowej”  
i Sojusz Lewicy Demokratycznej Koło Poczesna - serdecznie 
dziękują Krzysztofowi Ujmie za przekazanie wyremontowanych 
pomieszczeń po byłej poczcie na potrzeby ww. organizacji.

Drogie, Kochane Mamy

Wójt Gminy Poczesna
Zastępca Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP w Poczesnej

 dh Krzysztof Ujma 

Przewodnicząca Rady Gminy - Lidia Kaźmierczak
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Poczesnej - dh Dariusz Szyja
Komendant Gminny OSP w Poczesnej - dh Marian Kołodziej                      

Podziękowanie • 17 maja - (GP) Mistrzostwa Koła - Zbiornik Huty - zawody 
spławikowe

• 31 maja - Dzień Dziecka - Lasek Wrzosowa
• 7 czerwca - Mistrzostwa Spinningowe - Zbiornik Glinianka 
• 28 czerwca - (GP) Jubileusz Koła Poczesna 30-lecie - 

Zbiornik Glinianka - zawody spławikowe
• 18 lipca - Zawody Aktywu Koła (zarząd oraz sponsorzy) - 

Lasek Wrzosowa - zawody spławikowe
• 8 sierpnia - Zawody Nocne - Zbiornik Poraj od strony plaży 

- dopłata 30 zł (na nagrody)
• 13 września - (GP) Zawody o Puchar Przewodniczącej Rady 

Gminy - Lasek Wrzosowa - zawody spławikowe
• 4 października - (GP) Zawody o Puchar Wójta - Zbiornika 

Glinianka - metoda dowolna 

Legenda:
(GP) - Zawody zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła 
Poczesna na rok 2015

Terminarz Zawodów PZW Koło Poczesna na rok 2015

3 maja
Gminne uroczystości Święta 3 Maja odbędą się w tym roku  
w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie. Początek 
uroczystości - godz. 11.00. W programie uroczystości:
• zbiórka pocztów sztandarowych, reprezentacji i gości  
na placu za kościołem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie
• przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Poczesna
• złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej  
w Nieradzie, Poczesnej, Wrzosowej i Zawodziu
• Msza Święta za Ojczyznę - godz. 11.30
• koncert okolicznościowy
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
wydarzenia 

LUTY
28 - odbył się III Turniej o Puchar Wójta Gminy Poczesna w piłce 
nożnej, w kategorii wiekowej do lat 14. Organizatorem Turnieju był 
Klub Piłkarski OLIMPIA z Huty Starej B. Kibicowałem młodym 
zawodnikom;
MARZEC
2 - wziąlem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej, która odbyła się 
we Wrzosowej;
3 – byłem uczestnikiem spotkania, którego temat przewodni brzmiał: 
„Możliwości Publicznego Transportu Zbiorowego w powiecie czę-
stochowskim”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym;
4 - wziąłem udział w 99 Zgromadzeniu Związku Komunalnym 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji;
6 – w Urzędzie Gminy odbyło się rozwiązanie konkursu „Gmina 
Poczesna w zimowej scenerii”. Komisji przewodniczył artysta fo-
tografik – Aleksander Żakowicz. Pierwsze miejsce zdobyła Halina 
Wiewiór za fotografię przedstawiającą kościół w Poczesnej, dru-
gie - Jakub Kubicki - za dwie fotografie przedstawiające zimowy 
krajobraz, trzecie - zdobył Robert Jodłowski za zdjęcie mostu w 
Korwinowie. Wyróżnienia: pierwsze - Robert Jodłowski – za „ca-
łość” - czyli trzy prace, drugie – Daniel Bartocha (fotografia hałdy 
górniczej), trzecie wywalczyła Karolina Kolompar za zdjęcie przed-
stawiające zbiornik wodny w Korwinowie. Wszystkim uczestnikom 
dziekuję za wzięcie udziału w konkursie a nagrodzonym i wyróż-
nionym - gratuluję;
6 – w Hali Sportowej, w Poczesnej odbył się Gminny Dzień Kobiet. 
Wzięło w nim udział około trzystu osób. Wystąpił zespół muzyczny 
„El Sol” oraz taneczny – „Takt”. Po oficjalnej części goście wspa-
niale bawili się przy karaoke;
11 – gimnazjaliści z Zespołu szkół we Wrzosowej - w ramach edu-
kacji wiedzy o społeczeństwie - odwiedzili Urząd Gminy. Spotka-
łem się z młodzieżą w sali sesyjnej, gdzie przekazałem informację 
o pracy wójta, Urzędu i Rady Gminy. Wyjaśniłem co to są organy 
uchwałodawcze i wykonawcze;
11 - zakończyły się wybory sołtysów, rad sołeckich oraz przewodni-
czącego zarządu Osiedla na lata 2014-2018. Społeczność wybrała: 
Bargły - Mirosława Sławińska, Brzeziny Kolonia - Jerzy Ślęzak, 
Brzeziny Nowe - Tadeusz Marcinkiewicz, Huta Stara A - Agniesz-
ka Pidzik, Huta Stara B - Leon Kuta, Kolonia Poczesna - Jadwi-
ga Strąk, Korwinów - Marcin Puchała, Mazury-Młynek - Malwina 
Strąk, Michałów - Marcin Caban, Nierada - Jarosław Kmieć, Nowa 
Wieś - Danuta Markowska, Poczesna - Maria Nowak, Słowik - Mi-
rosława Markiewicz, Wrzosowa - Robert Gajecki, Zawodzie - Anna 
Rak, Huta Stara B (Osiedle) - Tadeusz Błędowski,
12 - odbyło się walne zebranie Klubu Sportowego UKS „Junior”, w 
którym wziąłem udział;
14 - w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się ogólnopolski turniej 
badmintona organizowany przez UKS „Junior” Wrzosowa. W Tur-
nieju udział wzięło 170 zawodników z całej Polski - także repre-
zentantantów kadry narodowej badmintona. Wśród nich - szóstka 
tutejszych zawodników klubu UKS „Junior” Wrzosowa. Gminę Po-
czesna, w imieniu wójta, reprezentowała sekretarz gminy - Renata 
Smędzik;
17 - w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spo-
tkanie ze starostą, wójtem gminy Kamienica Polska, szefem firmy 
planującej budowę piaskowni na terenie gminy Kamienica Polska. 
Zainteresowani dyskutowali na temat powyższej inwestycji. Rów-
nież wziąłem udział w tych rozmowach;
20 – w ratuszu Miejskim odbyła się czternasta edycja konkursu 
„Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”.  
W konkursie tym wzięli udział również mieszkańcy gminy Pocze-
sna: Dominik Kornabis, Maciej Rataj, Szymon Mesjasz i Kinga 
Zych. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie dzięku-
ję za udział a zwycięzcom - gratuluję;
21 - w Hali Sportowej w Poczesnej gościliśmy uczestników Powia-
towego Turnieju Tenisa Stołowego. Urząd reprezentowała sekretarz  
gminy - Renata Smędzik;
21 – w Dąbrowie Zielonej odbyła się X Regionalna Prezentacja 
Potraw i Wyrobów Wielkanocnych „Baba Wielkanocna”. Gminę 
Poczesna reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zawodzia.  

Z PRAC WÓJTA GMINY

Za przygotowanie wspaniałych potraw i promocję gminy wszystkim 
paniom serdecznie dziękuję;
23 – uczestniczyłem w Walnym Wyborczym Zebraniu Stowarzysze-
nia Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej;
24 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbyła się Peregrynacja Krzyża  
i ikony Matki Bożej symboli Światowego Dnia Młodzieży;
25 - odbył się Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodocią-
gów i Kanalizacji;
25 – w Słowiku uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Kobiet Aktyw-
nych „Feniks”;
26 - w budynku świetlicy środowiskowej w Brzezinach Nowych 
odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planistycznymi 
przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego - strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzezi-
ny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podczas tego spo-
tkania była też mowa o bezpieczeństwie w miejscowości Sobuczy-
na, Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia;
27 – w kościele Parafialnym we Wrzosowej odbył się finał konkursu 
na palmę wielkanocną organizowany przez Zespół Szkół we Wrzo-
sowej. Patronat nad konkursem objął Starosta Częstochowski oraz 
Wójt Gminy Poczesna;
27 – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Korwinowie; 
KWIECIEŃ
11 - odbył się Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. Kibicowa-
łem zawodnikom;
8 - 10 - uczestniczyłem w Seminarium Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Temat brzmiał: „Planowanie  
i realizacja inwestycji wod-kan, współpraca pomiędzy samorząda-
mi, Związkiem i PWiK”;
13 - wziąłem udział w Radzie Społecznej Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Poczesnej, podczas której m. in. podjęto uchwałę w spra-
wie rocznego sprawozdania i realizacji planu inwestycyjnego i fi-
nansowego GZOZ w Poczesnej; 
17 - wziąłem udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, która odbyła się w Katowicach z okazji 25 Lat Samorząd-
ności;
17 - w Starostwie Powiatowym uczestniczyłem w spotkaniu, które 
dotyczyło m. in.: zgłoszonych propozycji wymiany projektów w ra-
mach RIT między gminami oraz harmonogramu konkursów i zasad 
oceniania projektów RIT w 2015r.

TRADYCJE

- z okazji Dnia Kobiet i Świąt Wielkiej Nocy w Stowarzyszeniach, 
Kołach Gospodyń Wiejskich, świetlicach OSP, świetlicach środowi-
skowych i wiejskich odbywały się okolicznościowe spotkania, które 
integrowały społeczność i były możliwością do rozmów. W więk-
szości z nich uczestniczyłem;
 

INWESTYCJE

- Zakończył się remont parkingu i zagospodarowania przestrzeni 
publicznej przy Urzędzie Gminy Poczesna”. Zadanie to realizowa-
ne jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;
- trwa zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik  
w Gminie Poczesna. Zadania te realizowane są w ramach Poddzia-
łania 3.2.2. - Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2007-2013.
- Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna, Wrzosowa - 
mieszkańcy systematycznie podłączają się do nowo wybudowanej 
kanalizacji;
- OSP Bargły - w marcu został zakończony remont pomieszczeń. 
Odnowiono m.in. podłogi antypoślizgowe, gipsówki, wymieniono 
drzwi;
- Na terenie gminy Poczesna realizowany jest projekt podłączenia 
mieszkańców do szerokopasmowego internetu. Usługę tę proponu-
je kilka firm. Osoby zainteresowane podłączeniem się do internetu, 
proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Poczesna;
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Z prac rady gminy / aktualności

Sprawozdanie z VI Sesji Rady Gminy Poczesna
- Sesji Nadzwyczajnej.

2. Uchwała Rady Gminy Poczesna w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Gminy Poczesna do współpracy w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Poczesna a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Eulalia Błaszak

W dniu 23 lutego odbyła się VI sesja Rady Gminy w Poczesnej – 
Sesja Nadzwyczajna. Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności 
sesji, przyjęto porządek obrad. 
 Podjęto następujące uchwały:
1.Uchwała Rady Gminy Poczesna zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru podatków w drodze inkasa.

Konkurs ogłosiła firma Nivea. Jego 
celem jest wyłonienie 40 zwycięskich 
lokalizacji (wskazanych przez 

gminy lub spółdzielnie mieszkaniowe), 
które zostaną wybrane przez internautów. 
Zwycięzcy w nagrodę otrzymają od firmy 
Nivea plac zabaw.
Samorząd lokalny wyznaczył lokalizację 
placu zabaw we Wrzosowej. Teraz wszystko 
w rękach, a w zasadzie w „kliknięciach” 
nie tylko mieszkańców tej miejscowości 
oraz mieszkańców całej gminy, ale również 

WYGRAJMY PLAC ZABAW WE WRZOSOWEJ

przyjaciół, rodzin, znajomych. To oni mogą 
głosować – za pośrednictwem internetu – na 
to miejsce.
Głosowanie rusza 1 kwietnia w samo 
południe, a kończy się 31 maja o godz. 
23:59:59.
Jak głosować?
Wejdź na: www.nivea.pl/podworko, 
zagłosuj na Wrzosową! Każdego dnia oddaj 
jeden głos oraz namawiaj rodzinę, przyjaciół 
i znajomych do głosowania.             

 opr. an

Co zrobić? KAŻDEGO DNIA zasiąść przy komputerze 
i oddawać swoje głosy na Wrzosową... Wszystko – 

dosłownie – w rękach mieszkańców i przyjaciół  
gminy Poczesna.

Sprawozdanie z VII Sesji Rady Gminy Poczesna
terenie Gminy Poczesna.
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
- określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Poczesna.
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Poczesna.
- skargi Pani Elżbiety Kucharzewskiej.
- skargi Pana Alfreda Kołodzieja.
- skargi Pana Rafała Dobosza.
Podczas sesji, zostały również przedstawione sprawozdania Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Wnioski, zarówno radni jak i sołtysi złożyli w formie pisemnej.
Po złożeniu życzeń świątecznych przez wiceprzewodniczącą Rady 
Gminy i wójta, sesję zakończono.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Eulalia Błaszak

W dniu 26 marca 2015r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Poczesna. 
Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocności i przyjęciu porządku 
obrad, wysłuchano informacji przewodniczącej Rady Gminy o pracy 
Rady między sesjami i informacji Wójta o podjętych działaniach
Podjęto uchwały w sprawie:
- wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym 
Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
- powołania przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym 
Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury, Informacji i 
Rekreacji w Poczesnej za 2014 rok.
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 
na lata 2015- 2030
- poboru podatków w drodze inkasa
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 r.
- przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 
,,Moje Boisko- ORLIK 2012” w Hucie Starej B.
- przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 
2015 rok.
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

UWAGA!
Na twoją pocztę przyjdzie informacja którą należy potwierdzić.  

W innym przypadku głos będzie nieważny. 

WYDAŁEM m.in. ZARZĄDZENIA w SPRAWIE:

- powołania komisji do odbioru robót budowlanych „Remont par-
kingu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy Urzędzie 
Gminy Poczesna”;
- konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie go-

spodarki odpadami komunalnymi;
- stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu przez or-
ganizacje pozarządowe w gminie Poczesna
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wydarzenia

Inwestycje w gminie Poczesna
Pięknieje Poczesna i Słowik. Wkrótce inwestycje w kolejnych sołectwach

Remont parkingu i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej przy Urzędzie 
Gminy Poczesna, to zadanie, które 

realizowane jest w ramach działania 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju 
dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.
Przed Urzędem Gminy wykonano remont 
istniejącego parkingu i zagospodarowano 
przestrzeń publiczną. Inwestycja objęła: 
wykonanie nawierzchni utwardzonej, 
wyznaczenie na niej dodatkowych dziesięciu 
miejsc postojowych (w tym jednego miejsca 
dla osoby niepełnosprawnej). Nasadzono 
zieleń - niską i wysoką, wykonano trawniki. 
Dla wygody mieszkańców i gości przy 
spacerowych alejkach ustawione są ławki. 
Monitoring i solarne oświetlenie zapewni 

bezpieczeństwo. Maszty flagowe będą 
informować o ważnych wydarzeniach 
państwowych i gminnych.
Kolejna prowadzona inwestycja, to 
zagospodarowanie terenu w centrum 
miejscowości Słowik. To zadanie 
realizowane jest w ramach: Poddziałania 
3.2.2. - Infrastruktura około turystyczna - 
podmioty publiczne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013.
Zgodnie z planami zostanie 
zagospodarowany i uporządkowany teren 
położony po obu stronach ul. Podlaskiej w 
sąsiedztwie budynków Szkoły Podstawowej 
oraz remizy OSP i świetlicy środowiskowej 
w miejscowości Słowik.
Całość (teren wraz z budynkami) spełniać 
będzie rolę centrum rekreacyjno-sportowo-

kulturalnego. Wzdłuż ul. Podlaskiej 
zaprojektowano parkingi dla samochodów 
osobowych, w głębi działki po tej samej 
stronie ulicy wybudowany zostanie kort 
tenisowy ze sztuczną nawierzchnią. Na 
działce - znajdującej się na zachód od ul. 
Podlaskiej, przylegającej do terenu szkoły - 
zaprojektowano plac zabaw dla dzieci wraz 
z parkingiem dla samochodów osobowych. 
Na północ od ul. Podlaskiej i zabudowań 
remizy OSP Słowik, na bazie istniejącego 
lasku i zbiornika wody pożarowej 
zaprojektowano tereny rekreacyjne  
z plażą, amfiteatrem, polaną z miejscem do 
grillowania, parkingiem dla rowerów oraz 
alejkami i ławeczkami.
Planowany termin zakończenia prac 
ustalono na drugi kwartał 2015 roku.

opr. jd, an
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W pałacu prezydenckim

W uroczystości uczestniczyli także Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka i zastępca 
szefa KPRP Dariusz Morawiec. Dyskusję poprowadziła 

prezes Kongresu Kobiet - dziennikarka Dorota Warakomska. 
W spotkaniu udział wzięły: sołtyski, radne i wójciny, przedstawicielki 
Izb Rolniczych, Lokalnych Grup Działania, Kół Gospodyń 
Wiejskich, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. 
Nas reprezentowały dwie lokalne liderki : Marita Skowron - 
Prezes Zarządu LGD „Bractwo Kuźnic” i Anna Rak – sołtyska  
i przewodnicząca KGW Zawodzie i Kolonii Borek.
Zgromadzone w Pałacu Prezydenckim panie dyskutowały o tym, jak 
być aktywną, jak zmieniać lokalne społeczności i jak pokonywać 
bariery. Zabierając głos Anna Komorowska podkreśliła, że zmiany, 
które widać na polskiej wsi, to zasługa aktywnych kobiet. Aktywne 
kobiety zarażają swoim optymizmem, który udziela się innym.

ms
Więcej: www.bractwokuznic.pl

Prezydentowa Anna Komorowska zaprosiła przedstawicielki środowisk wiejskich  
z całego kraju na debatę nt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”.

Symbole Światowych Dni Młodzieży...

W częstochowskiej archidiecezji wędrówka Symboli 
rozpoczęła się w sobotę, 14 marca. Zakończyła 
się - 28 marca (sobota przed Niedzielą Palmową).

Początek Peregrynacji miał miejsce na Jasnej Górze, gdzie 
abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przywitał 
Symbole. Pozostały One na Jasnej Górze do zakończenia 
Apelu Jasnogórskiego, po czym zostały przeniesione do 
budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. św. 
Barbary w Częstochowie. Tam odbyło się nocne czuwanie.
Następnie Symbole Światowych Dni Młodzieży rozpoczęły 
swoją wędrówkę po archidiecezji częstochowskiej. 
We wtorek – 24 marca – zawitały do Poczesnej.  
Na spotkanie z Krzyżem i Ikoną przybyła tłumnie młodzież 
z terenu gminy Poczesna oraz Częstochowy, Kamienicy 
Polskiej, Osin, Poraja i Starczy. Słowo do zgromadzonych 
skierował ks. prof. Marian Duda. Uroczystość celebrował:  
ks. prałat, proboszcz parafii w Poczesnej – Jarosław 
Sroka oraz wikary z tejże parafii – ks. Andrzej. 
Duchowni, w swoich wystąpieniach, podkreślali 
rolę krzyża w życiu każdego człowieka oraz miłości  
do drugiego człowieka.
- Taka uroczystość jest szczególnie ważna w czasie Postu 
poprzedzającego Święta Wielkiej Nocy – powiedział jeden  
z młodych uczestników Peregrynacji. - Cieszę się,  
że jestem tutaj, że mogłem ucałować krzyż, pod którym 
stał święty Jan Paweł II.
Niespodzianką było również wystąpienie pochodzącej  
z Francji – mieszkającej obecnie w Częstochowie - siostry 
Cecylii. Jej słowa uświadomiły zebranym, że jesteśmy 
jedną ze „stolic duchowych” Światowych Dni Młodzieży .
Na zakończenie wszystkim, którzy przygotowali 
uroczystość oraz przybyłym - w imieniu wójta gminy 
Poczesna Krzysztofa Ujmy – podziękowania złożył 
zastępca wójta gminy Poczesna – Andrzej Lech, mówiąc: 
- To wielki honor i zaszczyt dla nas tu obecnych oraz 
mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości, że 
Krzyż i Ikona Matki Bożej - symbole naszych przodków, 
nas i następnych pokoleń są z nami tutaj i teraz w Hali 
Sportowej w Poczesnej. Jesteśmy dumni, że są z nami 
Symbole, które pielgrzymują po wszystkich kontynentach 
za sprawą Świętego Jana Pawła II, naszego rodaka, 
największego z Polaków, który zapoczątkował Światowe 
Dni Młodzieży. Za to serdecznie dziękujemy.

opr. an

...w gminie Poczesna.
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Święty Jan Paweł II – po maturze chodził na… kremówki

Papież Polak, urodzony w Wadowicach 
18 maja 1920 roku, został wybrany na 
Stolicę Piotrową 16 października 1978 

roku. Urząd ten sprawował do śmierci, a 
więc przez 27 lat.
Chociaż był następcą Świętego Piotra, 
pozostał Polakiem. Kochał ludzi i to Jego 
słowa nie raz dodawały otuchy w trudnych 
historycznych momentach:
 „(…) Wołam, ja, syn polskiej ziemi,  
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam 
z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam  
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz 
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!”. (Homilia, Warszawa 
1979 r.) (…)”

2 kwietnia minęła 10 rocznica śmierci jednego  
z największych ludzi na świecie, naszego rodaka – 

Świętego Jana Pawła II. Osobisty lekarz papieski Renato 
Buzzonetti stwierdził Jego śmierć o godzinie 21:37. 

Papież Pielgrzym jeździł po świecie i głosił 
Ewangelię. Prawdziwie kochał ludzi:
„(…)”Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi!”. (Inauguracja 
pontyfikatu, 1978 r.) (…) „
Wprowadził m. in. Kościół w trzecie 
tysiąclecie. Historycy Kościoła nazywali  
Go „Papieżem od młodzieży”:
„(…) Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć  
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą 
nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić. 
Nie można zdezerterować”. (Spotkanie  
z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.) (…)”.    opr. an

Setne urodziny zobowiązują

Aneta Nawrot: Jakie były poruszane – oprócz oczywiście 
sprawozdania za ubiegły rok – tematy na minionym spotkaniu?
Zdzisław Dróżdż, prezes OSP Poczesna i Łukasz Hutkiewicz, 
komendant OSP Poczesna: - Są dwie sprawy, o których 
najdłużej dyskutowaliśmy. Pierwsza, która od lat nie tylko 
strażakom z OSP Poczesna ale wszystkim, spędza sen z powiek.  
To sprawa dotycząca nielegalnego wypalania traw. Mimo 
apeli, ostrzeżeń ludzie wypalają i nie zastanawiają się nad 
konsekwencjami.   A te mogą być bardzo poważne. Mogą nawet 
zagrażać zdrowiu i życiu. Ogień z pól czy łąk przy niekorzystnym 
wietrze może rozprzestrzenić się na zabudowania i wtedy bardzo 
łatwo o nieszczęście. W ubiegłym roku ktoś podłożył ogień 
w Hucie Starej A i „poszło” aż do Brzezin. Strażacy apelują  
o więcej wyobraźni, ale ludzie nic sobie z tego nie robią...
A ten drugi temat?
- To obchody naszej rocznicy.
Pięknej rocznicy. Stulecia...
- Tak. W 1915 roku ksiądz Jan Knorr – też strażak, ale przede 
wszystkim wielki społecznik – proboszcz parafii w Poczesnej 
powołał do życia straż pożarną w naszej miejscowości. Była 
szóstą w rejonie częstochowskim. Przed naszą, straże działały już 
w Częstochowie, Kamienicy Polskiej, Kłobucku, Mstowie i w 
Janowie. Oficjalne zapisanie naszej jednostki odbyło się w 1916 
roku, ale działalność rozpoczęła się rok wcześniej.
Ze zdjęć umieszczonych w kronice, mieszczących się w naszym 
archiwum, możemy się dowiedzieć w jakich warunkach funkcjonowali 
i na jakim sprzęcie pracowali nasi koledzy strażacy. Pierwsza remiza,  
to był parterowy, drewniany dom...
W czerwcu tego roku, straż w Poczesnej organizuje uroczyste 
obchody swojego stulecia. Jak przebiegają przygotowania?
- Intensywne prace trwają już od ubiegłego roku. I tak rok 
temu  pozyskaliśmy nieodpłatnie  syrenę elektroniczną. 
Montaż jej, za co bardzo dziękujemy,  sfinansował nam 
Urząd Gminy. Zrobiliśmy remont instalacji elektrycznej m.in.  
w garażach, kotłowni i części magazynu. Pozostała wymiana 
instalacji wewnętrznej. Sfinansowanie jej zadeklarował wójt. 
Druhowie bardzo aktywnie włączają się w wszystkie prace. M.in. 
odnowili boksy garażowe, pomalowali pomieszczenia w remizie. A 
jak tylko będzie sprzyjała pogoda, rozpoczną się prace na zewnątrz 
remizy. Pięknie musi być nie tylko w środku, ale także wokół 
naszego budynku.
A wiecie już Panowie  jaki będzie scenariusz obchodów stulecia?

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze OSP. Jedno z nich odbyło się m.in.  
w OSP Poczesna, jednostce, która będzie obchodziła swoje setne urodziny...

- Cały czas trwają prace. Pewne pomysły  
są doprecyzowywane inne odrzucane. Chcemy aby 
uroczystości związane ze 100-leciem  naszej straży były godne.  
Na pewno zostaną odznaczeni zasłużeni strażacy.  
Na pewno będzie dekoracja sztandaru Złotą Odznaką 
Związku. No i oczywiście na pewno zaprosimy gości, 
nie tylko tych oficjalnych ale również zaprzyjaźnionych  
z naszą jednostką. Obchody naszego stulecia odbywać się będą 
w czerwcu. Chcemy, oprócz oficjalnej części, zorganizować coś 
w rodzaju festynu, tak aby do naszego świętowania włączyli się 
również mieszkańcy, nie tylko naszej miejscowości, ale całej gminy 
Poczesna i powiatu. Przecież to im służymy, a oni również nas 
bardzo wspierają.
Dziękuję za rozmowę.



8 www.poczesna.pl

Motocykle - moja miłość
wydarzenia

Przedsiębiorca, społecznik, pasjonat – tak mówią o Mariuszu Muś, mieszkańcu 
miejscowości Korwinów, jego znajomi i przyjaciele.

Aneta Nawrot: Jak to jest z tym Pana 
wolnym czasem... Rodzina i przyjaciele 
śmieją się, że Pan potrafi napisać do nich  
smsa o godzinie  piątej nad ranem: „Teraz 
mam czas na rozmowy. Dzwoń”.
Mariusz Muś: - Prawda. Jestem bardzo 
zajęty. I jakoś tak się dzieje, że tych zajęć 
przybywa.
Ale „mówi się”, że przybywa ich Panu  
na własną prośbę....
- No można i tak powiedzieć. Jestem 
człowiekiem, który nie potrafi usiedzieć 
na miejscu. I cały czas coś nowego 
sobie wynajduję. Ale i z niektórych 
rzeczy rezygnuję. Tak na przykład było  
z żeglarstwem. Kiedyś czynnie uprawiałem 
ten sport, a teraz z braku czasu, musiałem 
swoje pasje ograniczyć do... motocykli.
Motocykle są Pana wielką miłością  
od wielu, wielu lat...
- Zakochałem się w nich kiedy miałem 17 lat 
i z roku na rok czuję, że ta miłość jest coraz 
większa i bardziej trwała.
To znaczy?
- Mam taką grupę znajomych, z którą 
każdego roku wyruszamy na motorach, 
by odkrywać nowe miejsca. Najpierw 
był to nasz kraj, teraz jest Europa. Zimą 
przygotowujemy motory i opracowujemy 
trasę, a latem – w drogę. Staramy się zawsze 
jechać do takich miejsc, do których nie 
dociera masowa turystyka. Jemy regionalne 
dania, rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi... 
To jest poznawanie świata.
Oprócz motocykli ma Pan też i inne 
pasje...
- Ja nie lubię bezczynnie siedzieć w 
miejscu. Z moimi przyjaciółmi od 
motocykli nie miałem się gdzie spotykać. 

No to wybudowaliśmy wigwam. Sami 
zrobiliśmy jego projekt, a ponieważ mamy 
inżynieryjno-techniczne wykształcenia,  
nie było problemu z budową. Spotykamy się 
w wigwamie niezależnie od pory roku. Już 
tutaj trzy sylwestry były witane...
Taki wigwam to wielka atrakcja. Jedyny 
w gminie...
- Takie ciekawe miejsce, służące do relaksu 
i spędzania wolnego czasu. Więcej nie mogę 
powiedzieć, gdyż to co dzieje się we wnętrzu  
jest to objęte tajemnicą.
A te kajaki?
- No to kolejna pasja. Mieszkamy  
w miejscowości, przez którą przepływa 
rzeka. Piękna, ale momentami bardzo 
niebezpieczna. Uznałem, że konieczne 
jest pokazanie tego piękna. Stąd pomysł 
organizowania spływów kajakowych. Lepiej 
się z rzeką zaprzyjaźnić niż z nią walczyć. 
Podobno mają powstać wały  wzdłuż 
rzeki , moim marzeniem jest aby powstała 

bezpieczna ścieżka rowerowa  od Poraja  
do Bugaja.   
Każdy może skorzystać z kajaków?
- Tylko grupy zorganizowane i z ratownikiem 
oraz z osobami, które mają uprawnienie. 
Wszystko musi być zorganizowane z głową i 
jak najbardziej bezpiecznie. Odcinek  Poraj-
Bugaj nie należy do łatwych w pływaniu 
kajakiem.  
Powiedział Pan o sobie, że jest osobą, 
która ma wciąż nowe pomysły.  
Coś nowego chodzi po głowie?
- Śmiejemy się z przyjaciółmi, że gdyby  
to było możliwe, to postawilibyśmy rogatki 
i pobierali opłaty od przejeżdżających 
przez naszą miejscowość samochodów 
gdy jest zakorkowana trasa. Na przykład, 
w stworzonej przez nas walucie, czyli  
w „korwinach”. Tylko nie wiem, czy nazwa 
naszych monet nie kojarzyłaby się na opak.
Dziękuje za rozmowę.

an

Palmy, mazurki, zajączki...
Podczas X Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która odbyła 
się w Dąbrowie Zielonej, gminę Poczesna reprezentowało Kolo Gospodyń Wiejskich 

z Zawodzia i Kolonii Borek.

Pomysłów na wielkanocne dekoracje 
i potrawy było mnóstwo. Jedne  
z najoryginalniejszych znalazły się 

na stole gminy Poczesna. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Zawodzia i Kolonii 
Borek oprócz wyśmienitych dań i wypieków 
przygotowały też „jadalne” ozdoby: m.in. 
tulipany z pomidorków, serka i szczypiorku 
oraz kurczaki z jajek. Na naszym stole 
znalazły się także ciasta w kształcie 
baranków wielkanocnych. Ale największe 
zainteresowanie wśród gości i oglądających 
wzbudziły baranki zrobione z kalafiora  
i czarnych oliwek. To był prawdziwy hit. 
Wiele osób zatrzymywało się i pytało:  
„Jak to się robi?”
Stoisko gminy Poczesna odwiedził wójt – 
Krzysztof Ujma oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy - Eulalia Błaszak.

an
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Nagrody  
i wyróżnienia

Konkurs fotograficzny 
rozstrzygnięty.  

Dziękujemy wszystkim,  
którzy wzięli udział.  

Na tym jeszcze  
nie koniec…

Przewodniczącym komisji konkursowej, 
oceniającej kilkadziesiąt prac jakie przyszły 
na konkurs fotograficzny „Gmina Poczesna 

w zimowej scenerii”,  był znany fotografik 
(mieszkaniec gminy Poczesna) prof. Aleksander 
Żakowicz: - Poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy 
konkursu, jest naprawdę bardzo zadowalający  
– podsumował przewodniczący komisji. – Uczestnicy 
wykazali się pomysłowością i ciekawym spojrzeniem 
na otaczającą ich rzeczywistość.
Dlatego tak trudno było wybrać te  najlepsze prace. 
Po szczegółowym obejrzeniu zdjęć i dyskusji komisja 
wyłoniła zwycięzców, a kilka prac postanowiła 
wyróżnić.
Pierwsze miejsce przyznała Halinie Wiewiór  
za fotografię  przedstawiającą kościół w Poczesnej 
- nagroda 500 zł. Drugie miejsce zostało przyznanie 
Jakubowi Kubickiemu -  za dwie „zimowe fotografie” 
(300 zł). Trzecie miejsce zdobył Robert Jodłowski za 
zdjęcie mostu w Korwinowie (200 zł).
Pierwsze wyróżnienie otrzymał Robert Jodłowski – za 
„całość”. Drugie – Daniel Bartocha (fotografia hałdy), 
trzecie wywalczyła Karolina Kolompar  za zdjęcie 
przedstawiające zbiornik wodny w Korwinowie.
Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie 
dziękujemy za wzięcie udziału, gratulujemy 
pięknych prac i zapraszamy do kolejnego konkursu…  
O wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy 
zainteresowanych. 

an

I miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce
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N o w i  s o ł t y s i
Mirosława Sławińska

Bargły

Na stanowisko sołtysa została wybrana po 
raz drugi. Jest osobą energiczna i bardzo 
zaangazowaną w działalność społeczną.
- Bycie sołtysem, to jest wielka 
odpowiedzialność – mówi. - Dla każdego 
człowieka jego sprawa jest najważniejsza. 
Dlatego nikogo nie można zostawić samego 
z jego problemem. Zawsze trzeba człowieka 
wysluchać i zawsze – oczywiście w miarę 
możliwości – pomóc.
Mirosława Sławińska bardzo prężnie działa 
również w Kole Gospodyń Wiejskich  
w Bargłach. Jest jego przewodniczącą. Jej 
„oczkiem w głowie” jest Izba Regionalna 
w świetlicy wiejskiej  w Bargłach. W 2013 
roku otrzymała ona wyróżnienie w kategorii 
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - 
w konkursie „Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego”.
- W zgromadzonych w Izbie przedmiotach, 
jest kawałek historii każdego  z nas. 
Przyznam się, że jak jestem u kogoś w 
domu i zobaczę, że ma jakiś przedmiot, 
który byłby dorym eksponatem do Izby 
to go bardzo proszę, namawiam, żeby go 
przekazał – dodaje Mirosława Sławińska.
Prywatnie: Jest bardzo dumna ze swojej 
rodziny. Ma córkę i syna oraz piątkę 
wspaniałych wnucząt, które kocha ponad 
wszystko na świecie!

Jerzy Ślęzak
Brzeziny Kolonia

Sołtysem został po raz trzeci: - To znaczy 
pierwszy raz pełniłem tę zaszczytną funkcję 
w latach 2003-2006. Potem miałem jedną 
kadencję przerwy, no i od 2011 roku do 
dzisiaj – uściśla Jerzy Ślązak.
Sołtys podkreśla, że najbardziej dumny jest 
z przebudowy drogi z Wrzosowej do Brzezin 
oraz z budowy kanalizacji, czyli prac, które 
poczynione zostały w jego poprzedniej 
kadencji: - To dwie duże inwestycje, które 
bardzo ułatwiły życie naszym mieszkańcom 
– wyjaśnia.
Dlaczego postanowił kolejny raz startować 
na sołtysa?
- Przez wiele lat pracowałem jako 
dzielnicowy. Znam problemy ludzi. Wiem, 
czego oczekują – wyjaśnia. - Gdybym nie 
był sołtysem bardzo by mi brakowało tego 
bezpośredniego kontaktu z ludźmi.
W wolnych chwilach Jerzy Ślęzak 
pielęgnuje ogródek, hoduje króliki i kury 
oraz trenuje... boks.
- Przez wiele lat byłem trenerem, teraz 
pomagam zawodnikom. Kocham ten sport 
i cieszę się, że jeszcze mogę być przydatny 
– mówi.
Prywatnie: Żona, dwóch synów, dwie 
wnuczki i jeden wnuk.

Tadeusz Marcinkiewicz 
Brzeziny Nowe

Został wybrany przez mieszkańców  
na drugą kadencję.
- Jestem emerytem, czasu mam więc sporo 
– mówi Tdeusz Marcinkiewicz. - Dlatego 
zdecydowałem się kandydować poprzednio. 

Ale kiedy zobaczyłem, że przez cztery lata 
nie wszystko co zamierzałem udało się 
zrealizować, postanowiłem kandydować 
na sołtysa i w tych wyborach. No i ludzie 
ponownie obdarzyli mnie zaufaniem...
Tadeusz Marcinkiewicz jest zadowolony, 
że m.in. doprowadził do wyremontowania 
drogi biegnącej przez Sobuczynę.
- Ale jeszcze do zrobienia jest nawierzchnia 
na ulicy Białej i chodniki – mówi. - Będę się 
starał i to zdanie jak najlepiej zrealizować.
Prywatnie: Żona, córka, syn i dwie wnuczki.

Agnieszka Pidzik 
Huta Stara A

Została wybrana na sołtysa przez 
mieszkańców Huty Starej A. Rodowita 
częstochowianka, ale od zawsze mocno 
związana rodzinnie i emocjonalnie z Hutą 
Starą A i Hutą Starą B. 
- W Hucie Starej A mieszkam od 10 lat. 
Moje życie od dziecka związane jest  
z tym Sołectwem. Dziadkowie urodzili się  
i wychowali w tej miejscowości.  Spędzając 
z rodzicami wolny czas u dziadków, mogłam 
obserwować zmieniające się z biegiem 
czasu Sołectwo - wspomina Agnieszka 
Pidzik. -  Patrzyłam  jak mieszkańcy 
wspólnymi siłami dążą do zamierzonego 
celu jakim było m. in. wybudowanie  
Kaplicy w Hucie Starej A. Upór i chęć 
działania mieszkańców dla wspólnego 
dobra, utkwiła mi mocno w pamięci.                                                                                                              
Dzisiaj wzorując się na postawie 
mieszkańców,  chciałabym przyczynić 
się do dalszego rozwoju naszej wsi,  
kontynuując  zadania realizowane przez 
moich poprzedników.
Nowa pani sołtys przyznaje, że często 
słucha opinii mieszkańców.
Prywatnie: Jestem mężatką i mamą dwóch 
synów. 

Leon Kuta
Huta Stara B 

Mieszkańcy już po raz trzeci obdarzyli go 
zaufaniem i wybrali na swojego sołtysa.
- Widać w mojej rodzinie bycie sołtysem 
przechodzi z ojca na syna – śmieje się Leon 
Kuta. - Mój ojciec też był sołtysem cztery 
razy. Potem nastąpiła przerwa i ja zacząłem 
się udzielać.
Jednym z marzeń Leona Kuty (jako sołtysa) 
jest zagospodarowanie hałd górniczych. 
Chciałby stworzyć na nich bezpieczny  
tor do zjazdu na sankach i plac zabaw.
- Ogólnie mówiąc zrobić z tego terenu 
miejsce rekreacyjno-sportowe. Sam przez 
wiele lat czynnie uprawiałem kolarstwo. 
Sport jest bardzo bliski memu sercu. Teraz 
młodzi ludzie więcej czasu spędzają przed 
telewizorem czy komputerem. Trzeba im 
dać jakąś alternatywę – dodaje sołtys.
Kilka lat temu Leon Kuta  podróżował 
po Europie. Ma pewne spostrzeżenia  
i pragnienia, żeby sołectwo Huta Stara B 
wyglądało po europejsku i żeby ludziom 
żyło się ciekawiej.
Prywatnie: Tata córki i syna. Bardzo 
zakochany w jedynej wnuczce.

Tadeusz Błędowski 
Przewodniczący 

Rady Osiedla 
w Hucie Starej B

Druga kadencja. Zadowolony jest,  
że podczas pierwszej dobiegały końca  
prace termoizolacji bloków w Osiedlu. 
Porządkowane i doposażane były też place 
zabaw. Tadeusz Błędowski zapewnia, 
że będzie robić wszystko, aby Osiedle 
piękniało a ludziom coraz lepiej się żyło.
Jest fanem sportu.  Był zastępcą prezesa 
Klubu Sportowego KS Olimpia w Hucie 
Starej B. Kiedyś grał w piłkę nożną. Teraz 
częściej śledzi sport w telewizji.
Prywatnie: Żona i dwie córki

Jadwiga Strąk
Kolonia Poczesna

Sołtysem została wybrana na trzecią 
kadencję. Jest osobą energiczną. 
Emerytowana nauczycielka. Pracowała 
m.in. w przedszkolu w Poczesnej,  
a wcześniej w bibliotece w Nieradzie - filie 
tę tworzyła od podstaw.
- W minionej kadencji udało mi się wraz 
z wójtem i radnymi zrealizować między 
innymi takie zadania jak: wodociąg na 
ulicy Granicznej oraz położenie nowego 
asfaltu na ulicy Górnej. Stworzyliśmy 
też plac zabaw przy ośrodku zdrowia w 
Poczesnej oraz  parkingi przy ulicy Szkolnej  
i Bankowej – wylicza Jadwiga Strąk.
Prywatnie: Mama dwójki dzieci - córka 
poszła w ślady mamy i też pracuje jako 
nauczyciel w przedszkolu. Babcia trzech 
udanych wnuków.

Marcin Puchała 
Korwinów

Jako sołtys - debiutuje.
Ukończył Politechnikę Częstochowską 
na wydziale Zarządzania i Marketingu 
oraz Politechnikę Łódzką na wydziale 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
- Od 10 lat mieszkam w Korwinowie skąd 
pochodzi moja żona, ale miejscowość 
ta bliska jest memu sercu od czasów 
licealnych, czyli od ponad 20 lat - wyjaśnia 
Marcin Puchała.
Znajomi zadają mu pytanie, dlaczego 
kandydował na sołtysa Korwinowa.
- Przede wszystkim chęć polepszenia jakości 
życia mieszkańców - odpowiada. - Mam 
pewne doświadczenia w społecznej pracy 
na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Słowiku, do którego chodzą moi synowie. 
Poza tym uważam, że potrzebne są pewne 
zmiany, przede wszystkim w postrzeganiu 
naszego sołectwa.
Marcin Puchała wolny czas spędza 
czynnie: - Ćwiczę, wraz z moimi synami, 
w Klubie WLKS „Kmicic Częstochowa” 
szermierkę szpadą - opowiada. - Jeśli czas 
na to pozwala wyjeżdżam w polskie góry 
i wędruję. W 2002 roku zdobyłem Koronę 
Gór Polski czyli 28 najwyższych szczytów 
28 pasm górskich w Polsce. Zimą natomiast 
delektuję się jazdą na nartach wraz z moja 
rodziną. Poza tym uwielbiam spędzać czas 
na świeżym powietrzu, czy to na własnej 
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działce czy też na spacerach.
Prywatnie: 40-latek. Żona Justyna. 
Wspaniali synowie - Mateusz i Mikołaj.

Malwina Strąk
Mazury Młynek

Jest najmłodszym sołtysem w gminie 
Poczesna. Ma 24 lata. Od urodzenia mieszka 
w Mazurach: - Ta miejscowość to jest moje 
miejsce na ziemi.  Dlatego chciałabym 
pracować dla mojej społeczności, tak aby 
wszystkim żyło się lepiej i bezpieczniej. 
Niesienie pomocy mieszkańcom  
w rozwiązywaniu problemów, realizacja 
zaplanowanych zadań to główne postulaty, 
które chcę realizować jako sołtys – mówi.
Na co dzień Malwina Strąk pracuje  
w jednostce samorządowej i studiuje  
na V roku w Wydziale Pedagogiki  
i Psychologi Uniwersytetu Śląskiego.
Prywatnie: Wybory wygrała jako Malwina 
Jabłońska. W kilka dni później zmieniła 
stan cywilny...

Marcin Caban
Michałów

Po raz trzeci został wybrany na sołtysa 
sołectwa Michałów.  Z wykształcenia 
i zamiłowania strażak.
- Cieszy mnie, że w minionej kadencji udało 
mi się pomóc w realizacji kilku działań, które 
przyczyniły się do podniesienia standardu 
życia i bezpieczeństwa w moim sołectwie 
– mówi Marcin Caban. - Między innymi 
rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, 
zamontowano lampy na ulicy Świerkowej 
i lustro przy drodze wojewódzkiej. W tej 
kadencji też na pierwszym miejscu będą 
sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Zrobię 
wszystko, aby wzdłuż przechodzącej przez 
Michałów drogi wojewódzkiej, powstał 
chodnik.
Sołtys Michałowa planuje też,  aby na placu 
przy Szkole Podstawowej w Nieradzie 
powstała siłownia zewnętrzna,  z której 
korzystać będą wszyscy mieszkańcy.
Prywatnie: Marcin Caban jest zapalonym 
akwarystą i miłośnikiem koni. 

Jarosław Kmieć
Nierada

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 
Nieradzie, rozpoczął naukę w Szkole 
Zawodowej przy Technicznych Zakładach 
Naukowych w Częstochowie. Kiedy 
skończył 17 lat zaczął pracować w 
górnictwie. Od 1994 roku pracuje jako 
operator koparek.
- Od kilkunastu lat jestem także strażakiem 
w OSP Nierada – mówi sołtys Nierady. - 
Pięć lat temu zostałem wybrany do Zarządu 
OSP. Jestem gospodarzem strażnicy oraz 
konserwatorem sprzętu ppoż.
Jarosław Kmieć jest człowiekiem otwartym, 
łatwo nawiązujacym kontakty. Potrafi 
słuchać ludzi...
- 30 stycznia wybrano mnie na sołtysa – 
dodaje. - To dla nie wielkie wyróżnienie. 
Jako sołtys będę pomagał mieszkańcom 
oraz  dążył do realizacji zaplanowanych 
współnie prac i zadań.

Prywatnie: Ma kochającą żonę i trójkę 
wspaniałych dzieci.

Danuta Markowska
Nowa Wieś

Została wybrana sołtysem na trzecią 
kadencję.
- Przez całe swoje zawodowe życie 
pracowałam z ludźmi – mówi Danuta 
Markowska. - Nie wyobrażam sobie, że na 
emeryturze mogłabym bezczynnie siedzieć 
w domu. Dlatego cieszę się, że mogę działać 
i dziękuję mieszkańcom, iż po raz kolejny 
obdarzyli mnie zaufaniem.
Podczas minionej kadencji za największy 
sukces Danuta Markowska uważa 
wyremontowanie świetlicy w Nowej Wsi: 
- W tym pięknym budynku odbywają się 
wszystkie uroczystości mające związek 
z sołectwem Nowa Wieś. A nierzadko 
organizowane są również uroczystości 
gminne – wyjaśnia. - Cieszy mnie także 
plac zabaw, który powstał przed świetlicą. 
Był bardzo potrzebny.
Sołtys Nowej Wsi dumna jest także, że za 
jej poprzedniej kadencji, wyremontowana 
została zabytkowa, przydrożna kapliczka.
 Podczas tej kadencji, Danuta 
Markowska  pragnie bardzo czynnie 
włączyć się m.in. w działania związane  
z kanalizacją, wykonaniem wysepek przy 
przystankach oraz dociepleniem bloków  
i stworzeniem miejsc parkingowych.
Prywatnie: Ma syna, z którego jest bardzo 
dumna.

Maria Nowak
Poczesna

Na sołtysa została wybrana po raz drugi.
- W 2011 roku od 6 lat byłam już  
na emeryturze. Nie bardzo potrafiłam się 
odnaleźć. Brakowało mi kontaktu z ludźmi 
– wspomina. - Zapału do działania miałam 
wiele, dlatego postanowiłam, że spróbuję 
swoich sił jako sołtys. Udało się. Ta praca 
sprawiała mi wiele satysfakcji. Bardzo się 
cieszę, że mieszkańcy mojego sołectwa 
zaufali mi po raz drugi.
Najbardziej cieszy ją, że w poprzedniej 
kadencji udało się jej zmobilizować do 
pracy mieszkańców i przy ich pomocy 
uporządkować teren przy ulicy Południowej: 
- Kiedy już teren był przygotowany, wójt 
wyraził zgodę na kupno siatki i wyposażył 
plac zabaw w atestowany sprzęt – mówi 
Maria Nowak.
W tej kadencji pani sołtys zapewnia, że 
będzie walczyć  przede wszystkim o to, aby 
na ulicy Południowej pojawiły się chodniki.
Prywatnie: Żona, mama dwójki dzieci, 
babcia dwóch wspaniałych wnuków.

Mirosława Markiewicz
Słowik

Jest najstarszym – jeśli chodzi o staż – 
sołtysem w gminie Poczesna. W tym roku 
mieszkańcy sołectwa Słowik zaufali jej po 
raz piąty.
Mirosława Markiewicz przez 36 lat 
pracowała w Urzędzie Gminy w Poczesnej. 
Kiedy w roku 1997 przeszła na emeryturę 

postanowiła, że nie będzie bezczynnie 
siedzieć w domu. I dlatego  w 1997 roku po 
raz pierwszy kandydowała na stanowisko 
sołtysa.
- Kocham pracę z ludźmi, chociaż 
przyznaję, że czasami do łatwych ona nie 
należy – mówi Mirosława Markiewicz. - 
Jako sołtys, w poprzednich kadencjach, 
udało mi się  m.in. doprowadzić do remontu 
zewnętrznego i wewnętrznego OSP, szkoły 
oraz zagospodarowania placu przed remizą. 
W tej kadencji będę pracować przede 
wszystkim nad tym, aby w Słowiku została 
wybudowana sala gimnastyczna oraz
oczyszczalnia ścieków, kanalizacja  
i chodniki.
Prywatnie: Szczęśliwa mężatka, mama, 
babcia i... prababcia!

Robert Gajecki 
Wrzosowa

Po raz pierwszy został wybrany na sołtysa 
Wrzosowej. W miejscowości tej mieszka 
od urodzenia, czyli od 53 lat. Społecznik. 
Członek Rady Parafialnej, Członek Rady 
Sołeckiej – w minionej kadencji. W wolnych 
chwilach lubi majsterkować. Uznaje tylko 
czynny wypoczynek.
- Jako sołtys będę się starał współpracować 
ze wszystkimi organizacjami z terenu naszej 
gminy, a głównie naszego sołectwa – mówi 
Robert Gajecki. - Uważam, że tylko dzięki 
współpracy, a następnie wspólnej pracy 
można osiągnać sukces. Spory do niczego 
dobrego i twórczego nie prowadzą.
Prywatnie: Żonaty, tata dwójki dzieci.

Anna Rak 
Zawodzie

Jako sołtys – debiutuje.
- Jestem energiczna i nie potrafię usiedzieć 
spokojnie w jednym miejscu. Uważam, 
że zawsze jest coś do zrobienia – mówi  
o sobie Anna Rak. - Bardzo lubię się śmiać. 
Rodzina, przyjaciele, znajomi mówią, że ja 
wręcz zarażam śmiechem.
Pochodzi z gminy Olsztyn: - Jako 
młodziutka mężatka zamieszkałam  
w gminie Poczesna. Bardzo utożsamiłam się  
z tym miejscem. Zżyłam się z ludźmi.  
To jest moja ojczyzna – dodaje pani sołtys.
Anna Rak jest działaczką społeczną. Jest 
m.in. współzałożycielką i jednocześnie 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zawodziu i Kolonii Borek. 
Jest przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Regionalnego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Częstochowie.
Anna Rak zapewnia, że jako sołtys będzie 
robić wszystko, aby mieszkańcom jej 
sołectwa żyło się coraz lepiej: - Będę dążyła 
do tego, żeby w naszym sołectwie powstał 
budynek, w którym będzie mogło spotykać 
się Koło Gospodyń oraz, obiecany już od 
jakiegoś czasu, obiekt sportowy – wyjaśnia 
Anna Rak.
Prywatnie: Szczęśliwa mężatka, matka  
i babcia.

opr. an
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ALFA
… producent lamp i oświetlenia. Alfa 
- firma rodzinna. Prowadzi ją dwóch 
braci Stanisław i Janusz Sosnowscy, 
ale członkowie ich rodzin też pracują  
w zakładzie.
Wszystko zaczęło się od produkcji 
szczotek: - No tak w największym skrócie 
można powiedzieć – potwierdza Stanisław 
Sosnowski. - Przed wojną i zaraz po wojnie, 
nasi rodzice prowadzili fabrykę produkcji 
szczotek, chyba największą w Polsce. Chcąc 
iść w ślady rodziców zaczęliśmy szukać 
pomysłu na własny biznes.
Popyt na szczotki zmalał. Sosnowscy zaczęli 
badać rynek. Szukać w nim niszy handlowej. 
Uznali, że dobrym, mającym przyszłość 
rozwiązaniem, będzie produkcja oświetlenia. 
Firma zmieniła nazwę na Alfa i tak od 40 lat 
działa na rynku. Uznanie zyskała nie tylko w 
kraju, ale także za granicą:
- Ale łatwo nie było – wspomina Stanisław 
Sosnowski. - Trzeba było trafić w gusta ludzi 

Zatrudnia około 350 osób. Jeden z największych 
zakładów w gminie Poczesna...

i zaproponować im dobry produkt. W naszej 
pracowni wzorów powstał żyrandol, który 
nazwaliśmy „koszem” - w drewnianych 
ramach włożone było szkło. Z tym produktem 
wyszliśmy do klienta. Reklam nie było, tak 
więc w ramach promocji rozdawaliśmy te 
żyrandole za darmo na dworcach. Chwyciło. 
Ludziom się nasz wyrób spodobał i zaczęli po 
niego przyjeżdżać. „Kosze” to był prawdziwy 
hit i co ciekawe zainteresowanie tym wzorem 
jest do dzisiejszego dnia...
Właściciele Alfy przyznają, że co prawda 
początki nie należały do prostych, bo trudno 
było o towar czy materiały, ale interes 
prowadziło się łatwiej.
- Model, który się spodobał, natychmiast 
każdy chciał mieć – wspomina 
współwłaściciel Alfy. - Teraz jest ogromna 
konkurencja, coraz to nowe pomysły  
i propozycje... Trzeba nadążyć. Można 
powiedzieć, że dawniej wszyscy chcieli mieć 
to co modne, a teraz każdy chce mieć to co 

modne, ale inne niż ma sąsiad...
Alfa daje pracę około 350 osobom.  
W tym zakładzie nie tylko projektuje się 
i wykonuje oświetlenie, ale też wytwarza 
podzespoły np. klosze, abażury, elementy 
metalowe... Niektóre   wydziały  pracują więc 
całą dobę.
- Przy takiej ilości firm trudno się 
utrzymać. Trzeba więc szukać nowych 
rynków zbytu. Wiedzą o tym również nasi 
pracownicy. Musimy wywiązywać się  
z naszych zobowiązań. Oni o tym wiedzą  
i w chwilach, kiedy jest gorzej, wszyscy bardzo 
się mobilizują. To są dobrzy pracownicy.  
I chyba nas jako pracodawców szanują skoro 
w wielu przypadkach pracują u nas całe 
pokolenia: dziadek, syn, wnuczek...
Zakład swój sukces mógł osiągnąć dzięki 
wspaniałej załodze, z którą wspólnie pracujemy 
nad nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na 
ugruntowanie pozycji  zakładu na rynku.
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W ramach jubileuszowego, XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (trwającego od 30 kwietnia  
do 8 maja), jeden z koncertów odbędzie się w gminie Poczesna. Wrzosowa - 3 maja -  w kościele p.w Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, o godz. 18 - Muzyka ze zbiorów jasnogórskich Orkiestra Historyczna oh!, prowadzenie zespołu - Martyna Pastuszka.

W programie koncertu prawykonanie Mszy Wojciecha Dankowskiego - kompozytora jasnogórskiego.

- to pierwsza w regionie śląskim 
profesjonalna orkiestra, grająca na 
instrumentach dawnych, w znanym na 
całym świecie nurcie wykonawstwa 
zgodnego historycznie (Historically 
Informed Performance). Dla muzyków 
tego nurtu priorytetem jest dotarcie 
do najwierniejszego brzmienia danej 
epoki, poprzez badanie dostępnych 
źródeł kulturowych. Zespół powstał jako 
wypełnienie luki w ofercie kulturalnej 
regionu, w oparciu o instrumentalistów 

wykształconych w kierunku historycznego 
wykonawstwa muzyki, pasjonujących 
się twórczością powstałą pomiędzy 1600  
a 1850 rokiem. Zdecydowana większość 
członków Orkiestry Historycznej, choć 
związana jest z Regionem Śląskim, do tej 
pory wykorzystywała swoje umiejętności, 
zasilając swym talentem podobne zespoły 
działające w Europie: Paryżu, Londynie, 
Berlinie, Pradze, Lizbonie a także we 
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy 
Warszawie. Wśród instrumentalistów 

wchodzących w skład zespołu można 
znaleźć teoretyków, kompozytorów, 
wykładowców uczelni w Katowicach 
i Krakowie. Członkowie Orkiestry  
są laureatami konkursów, stypendystami 
Ministra Kultury oraz wielu fundacji 
i instytucji, absolwentami polskich  
i zagranicznych uczelni muzycznych, którzy 
doświadczenie zdobywali w najlepszych 
europejskich zespołach, we współpracy  
ze znakomitymi dyrygentami i solistami.

opr. an

ORKIESTRA HISTORYCZNA {OH!}

Zapraszamy na wielkie, międzynarodowe, muzyczne wydarzenie w gminie Poczesna

aktualności
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Jerzy Kędziora ma swój Dzień!

Kolejne wydarzenia artystyczne, 
wystawiennicze i działania twórcze 
Kędziory; wystawa w Ann Norton 

Muzeum w West Palm Beach, udział w Art 
Miami - machinie ArtBasel i Światowym 
Sympozjum Rzeżby Kinetycznej w Bolton 
Beach, udział z sukcesami w rzeźbiarskich 
konkursach utwierdzają twórczość Kędziory 
na pozycji wyjątkowej na południu Stanów 
Zjednoczonych. Tę sztukę się postrzega, 
komentuje, zaprasza do nowych  iwentów.
 Za sprawą wielkich fanów 
twórczości polskiego artysty takich jak 
chociażby Sonia Parizzi, do których 
zalicza się i Mayor (burmistrz) Miami 
Tomas Regalado, doszło do szczególnego 
spotkania i wielkiego rautu, na którym 
ten ostatni w sposób uroczysty, znacząco 
uhonorował częstochowskiego rzeźbiarza. 
Urząd Miasta Miami proklamował dzień 27 
lutego - Dniem Jerzego Kędziory. Spotkanie 
odbyło się w salach konferencyjnych 
Coffey Burlington. które za sprawą  
„prywatnej” wystawy Kędziory zmieniły 
się w salon wystawienniczo-bankietowy. 
Wystawa złożona była ze szkiców i rzeżb 
w naturze, oraz ich wizerunkami na dużo 
formatowych fotografiach wykonanych 
przez syna artysty Bartłomieja. Za tło służył 

Niecodzienny zaszczyt spotkał częstochowskiego, mieszkającego w Poczesnej,  
rzeźbiarza w Miami. Urząd miasta i jego burmistrz - Tomas P. Regalado 

proklamowali dzień 27 lutego w Miami w USA - Dniem Jerzego Kędziory.

jej zapierający dech w piersiach widok z 30 
blisko piętra, na pełną wspaniałych jachtów 
zatokę i budynek merostwa przed którym 
prezentowały się „Mała sportsmenka” 
i „Akrobata z krzesłem”. Uczestnicy 
spotkania z całokształtu dokonań Kędziory 
szczególnie podnosili wątek rozliczeniowo 
- publicystyczny, okresu przemian 
ustrojowych w Polsce. Mayor wręczył 
artyście okazały dyplom z „Proklamacją” 
a rzeźbiarz przekazał włodarzowi Miami 

plakietę „Pęknięty głos”, jedno z nielicznych 
dzieł ocalałych w zbiorach artysty  
z czasów wystawienniczego podziemia.  
W spotkaniu uczestniczyli ludzie kultury, 
polityki i dyplomacji, biznesu, palestry 
a duchowieństwo reprezentował sam 
arcybiskup Florydy Thomas Wenski i jego 
sekretarz. 
Maciej Frej - kurator wystaw

Gabriela Dana Mieżaniec,  
rezydent Poczesnej Galerii Rzeźby

Piąte urodziny Koła
27 lutego w Gminnym Centrum Kultury 

odbyło się uroczyste spotkanie z okazji  
5 – lecia KGW Zawodzie i Kolonia 

Borek. Na uroczystość przybył ksiądz 
Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela  
w Poczesnej Jarosław Sroka, 
przewodnicząca rady gminy Poczesna Lidia 
Kaźmierczak, wiceprzewodnicząca Eulalia 
Błaszak, przewodnicząca Rady Krajowej 
KGW Bernadetta Niemczyk, dyrektor 
Biura RZRKiOR Ireneusz Blukacz, prezesa 
Zarządu Gminnego PSL w Poczesnej 
Jan Wawrzyńczak, prezes OSP Poczesna 

Zdzisław Drożdż, dyrektor Śląskiego 
Oddziału ARiMR w Częstochowie 
Stanisław Gmitruk, przewodniczące KGW 
i stowarzyszeń z terenu gminy Poczesna, 
a także wójt Krzysztof Ujma, który  
w ciepłych słowach podziękował Paniom 
za wkład w kultywowanie tradycji wsi 
i promocję gminy Poczesna. W czasie 
przemówienia przewodnicząca Anna Rak 
opowiadała o dotychczasowym dorobku 
koła, celach i planach na przyszłość, 
po którym w imieniu wszystkich Pań 
wręczyła przybyłym gościom pamiątkowe 

podziękowania. Tradycyjnie Panie popisały 
się swoją gościnnością, której znakiem są 
bogato zastawione stoły. Całość dopełnił 
pokaz slajdów ukazujący historię Koła oraz 
zabawa karaoke. 
Obecnie KGW Zawodzie i Kolonia 
Borek liczy 20 osób, przewodniczącą 
jest Anna Rak. Panie chętnie uczestniczą  
w przygotowaniach imprez 
okolicznościowych organizowanych 
w sołectwie i na terenie gminy, 
rozpowszechniając tradycyjne obyczaje 
i obrzędy. Miejscem spotkań Koła jest 
Gminne Centrum Kultury Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej.                               jk

wydarzenia
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Wielkanoc – Wielka Radość
Któż z nas nie pamięta oczekiwania na 

Wielkanoc, kiedy byliśmy dziećmi? 
Udział w wiosennych porządkach, 

wysiewanie rzeżuchy, malowanie jajek, 
szykowanie święconki  czy śmigus – 
dyngus na stałe wrosły w polską tradycję. 
Wspominamy czasy dzieciństwa, ucząc 
kolejne pokolenie wielkanocnych 
zwyczajów. I każdego roku wracają 
wspomnienia minionych beztroskich czasów. 

Jaką moc ma siła tradycji przekazywana 
w rodzinach pokazują prace, które 
napłynęły na Międzypowiatowy Konkurs 
Plastyczny MOJA WIELKANOC’2015 
zorganizowany przez Gminne Centrum 
Kultury w Poczesnej. Właściwie śmiało 
można powiedzieć, że w tym roku zasięg 
tego konkursu wyszedł poza określone ramy 
– nadeszły prace m.in. z Bielska – Białej i 
Chełma. W konkursie wzięło udział łącznie 

Kategoria I (przedszkola)
I miejsce –    Zuzanna Strugacz, Przedszkole 
Publiczne we Wrzosowej
II miejsce –   Katarzyna Kaczmarczyk, 
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A
III miejsce – Bartosz Obst, Przedszkole Publiczne 
we Wrzosowej
Wyróżnienia:
Maja Pluta i Natalia Kaźmierczak – Przedszkole 
Publiczne we Wrzosowej

Kategoria II (kl. I – III)
I miejsce –  Paweł  Chądzyński, Szkoła 
Podstawowa w Poczesnej
II miejsce – Maja  Mazurek, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Chełmie
Kaja Łydżba, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 
de La Salle w Częstochowie
III miejsce – Piotr Kiełbasa, Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Chełmie
Katarzyna Karpowicz, Szkoła Podstawowa  
w Poczesnej
Wyróżnienie: Nadia Macoch, Szkoła Podstawowa 
w Poczesnej

Kategoria II (kl. IV – VI)
I miejsce – Karolina Cierpiał, Szkoła Podstawowa 
w Poczesnej
Julia Zawadzka, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Częstochowie
II miejsce – Łukasz Parafiniuk, Zespół Szkół  
we Wrzosowej

Wyróżnienia:
Olaf Kozorys i Wiktoria Byrkowska, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
Jagna Ciesielska, Szkoła Podstawowa im.  
Św. Jana de La Salle w Częstochowie

Laureaci X Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego MOJA WIELKANOC:

98 uczestników w czterech kategoriach 
wiekowych. Młodzi artyści wybierali różne 
techniki: malarstwo, rysunek, wydzieranka, 
wyklejanka, malowanie plasteliną, witraż. 
Sięgano po techniki mieszane. Podczas 
uroczystego podsumowania i wręczenia 
nagród i wyróżnień w Gminnym Centrum 
Kultury została otwarta wystawa prac 
laureatów, do obejrzenia której serdecznie 
zapraszamy.                                                ai

Kategoria IV (Gimnazja)
I miejsce – Anna Bednarek, Gimnazjum  
w Poczesnej
Joanna Rybczyńska, Gimnazjum Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości w Bielsku - Białej
II miejsce – Justyna Buława, Gimnazjum 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku – 
Białej
III miejsce – Elżbieta Bawelska i Małgorzata 
Woś, Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej 
Miłości w Bielsku – Białej

Wyróżnienia:
Jadwiga Cader i Agnieszka Piechcińska, 
Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 
w Bielsku – Białej

Bardzo dziękujemy Nauczycielom i Rodzicom 
za wspieranie plastycznych talentów, a laureatom 
gratulujemy.

I miejsce - Julia ZawadzkaI miejsce - Paweł Chądzyński

I miejsce - Zuzanna Strugacz

Galeria prac na: www.kulturapoczesna.pl 

Wieści z GCKIIR
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I miejsce - Joanna Rabczyńska I miejsce - Anna Bednarek I miejsce - Karolina Cierpiał

Wygrał Szansę

MOJA MAMA JEST…
V Powiatowy Konkurs Malarski Portret Mojej Mamy

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Informacji  

i Rekreacji  w Poczesnej
Patronat: Wójt Gminy Poczesna

Temat konkursu:
Próba malarskiego przedstawienia 
własnej mamy  z odwzorowaniem jej 
cech zewnętrznych, osobowościowych, 
zainteresowań i marzeń.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci 
i młodzieży  powiatu częstochowskiego. 
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły podstawowe,
III grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowe,
IV grupa – klasy I-III gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną 
pracę plastyczną wykonaną farbami 
(np. akwarele, plakatówki, akryle) w 
formacie        nie większym niż A3. Prosimy 
o nieoprawianie prac.
3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być 
opatrzone opisem zawierającym następujące 

dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres 
zamieszkania, dokładny adres szkoły bądź 
placówki, którą reprezentuje oraz nr telefonu 
kontaktowego.  

Termin:
Prace należy przesłać pocztą lub 
dostarczyć osobiście (w godzinach pracy 
Centrum Kultury) do 11 maja 2015 roku   
tj. poniedziałek 
na adres: Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji 
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
Tel. 34 3274078; 666838186
Prace można zostawiać również w Bibliotece 
Gminnej.

Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana  przez organizatora 
dokona oceny prac.
2. Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu 
Rodzinnego 22 maja 2015  roku
Scena Plenerowa za GCKIiR w Poczesnej, godz. 17

Uwagi końcowe:
1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą 
na własność organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania 

Gmina Poczesna przyjęła zaproszenie 
do udziału w ogólnopolskim 
programie dydaktyczno – 

kulturalnym Wygraj Szansę –TRZEŹWOŚĆ 
NA CO DZIEŃ. Głównym celem programu 
jest odkrywanie talentów muzycznych 
dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków 
wiejskich i małych miast.
W czwartek 5 marca w pocześniańskim 
Centrum Kultury odbyły się gminne 
eliminacje, które miały na celu wyłonienie 
reprezentanta naszej gminy w koncercie 
finałowym programu Wygraj Szansę.
Zgodnie z regulaminem każda ze szkół 
mogła zgłosić jednego reprezentanta do 14 

roku życia.
Jury przyznało nominację Jakubowi 
Kołkowi. Zwycięzca zaprezentował się 
w finale regionalnym konkursu, który 
odbył się  24 marca w Miejskim Domu 
Kultury w Myszkowie. Z przyjemnością 
zawiadamiamy, iż Jakub zajął II miejsce!   ai

Galeria zdjęć na: www.kulturapoczesna.pl 

prac
w celach popularyzatorskich.
3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od dnia 
ogłoszenia wyników. Nagród nieodebranych nie 
wysyłamy.
4. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie 
podsumowania konkursu.

Pytania prosimy kierować na adres:
goksirpoczesna@wp.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Wieści z GCKIIR
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WRAŻLIWI NA SŁOWO
Poezja jest światem przeżyć i refleksji. Jest po 

trochu jak mówienie ludzkim językiem w dobie 
maszyn i komputerów. Nie może jednak być zbyt 

mądra, bo nikt jej nie zrozumie. 
(ks. Jan Twardowski)

Ta najpiękniejsza
W oczekiwaniu na święta wielkanocne 

po raz VI Zespół Szkół  
we Wrzosowej  przeprowadził 

konkurs na „Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną” pod honorowym 
patronatem Andrzeja Kwapisza Starosty 
Częstochowskiego oraz Krzysztofa Ujmy 
Wójta Gminy Poczesna.
Wzory, techniki i MOTYWY łączenia 
przeróżnych materiałów nadesłanych prac 
były imponujące. Koordynacją działań zajęła 
się Agnieszka Całus. Ideą przyświecającą 
realizacji tego przedsięwzięcia było 

popularyzowanie oraz kultywowanie 
tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
związanych z Niedzielą Palmową  
i Wielkanocą, rozbudzanie inwencji twórczej 
i pogłębianie wiedzy na temat symboliki  
i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 
Palmy oceniało jury w składzie Anita 
Imiołek - dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej,  

Janusz Koniecki - plastyk, Ilona Cieślak 
- plastyk. Wybór był niezwykle trudny  
i wzbudzał wiele emocji. Komisja oprócz 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
przyznała nagrody specjalne za pomysł, 
oryginalność.  Palmy były ozdobą Kościoła 
Parafialnego we Wrzosowej. 
Sponsorami  nagród byli : starostwo powiatu 
częstochowskiego, Gmina Poczesna oraz 
Zespół Szkół we Wrzosowej.                     aj

Zakończył się gminny etap XXVII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów 
WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA. Wzięło w nim udział  22 uczniów z wszystkich szkół  
z terenu gminy Poczesna. W repertuarze znalazły się utwory z polskiej i światowej 

klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jury, któremu przewodniczyła pani 
Dorota Musiał – instruktor ds. teatralnych i literackich Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Częstochowie – zadecydowało, iż nominację do kolejnego, powiatowego etapu 
przesłuchań otrzymali:
1. w kategorii klas  0 – III Szkoły Podstawowej
• Eliza Musiał  ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
• Alicja Kędzia  ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie
2. w kategorii klas IV – VI Szkoły Podstawowej
• Julian Nowicki ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej
• Daria Kierasińska ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie
• Jakub Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej
3. w kategorii szkół gimnazjalnych
• Natalia Rosińska z Zespołu Szkół we Wrzosowej
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki książkowe  
a nominowani dodatkowo – statuetki. Gminne spotkania Młodych Recytatorów zakończyły 
się tradycyjnym dzieleniem jajkiem i wielkanocnymi życzeniami.                                     ai

Galeria zdjęć na: www.kulturapoczesna.pl 



jesteśmy na www.facebook.com 17

WALCZYLI o PUCHAR WÓJTA

Tuż po godzinie 9.00 nastąpiła 
prezentacja drużyn, podczas której 
głos zabrali organizatorzy turnieju 

- trenerzy klubu piłkarskiego OLIMPIA 
z Huty Starej B oraz wójt Krzysztof 
Ujma. Młodzi zawodnicy z OLIMPII II 
zaprezentowali się świetnie. W każdym 
meczu grali z dużym zaangażowaniem, tym 
samym wygrywając turniej.
    W imprezie wzięło udział siedem drużyn 
z regionu Częstochowskiego a same 
rozgrywki tego dnia były przeznaczone 
dla zawodników urodzonych w 2002 roku 
i młodszych. Niewątpliwym wsparciem 
uczestników turnieju byli rodzice dzieci 
z klubu piłkarskiego OLIMPII, którzy 
przygotowali poczęstunek, a całość 
uświetnił zespół tańca estradowego TAKT 
Gminnego Centrum Kultury w Poczesnej.

łw, opr: jk 

28 lutego 2015r. odbył się III Turniej o Puchar Wójta Gminy Poczesna. W kategorii 
wiekowej do lat 14.

FAZA GRUPOWA:
Płomień Kuźnica Marianowa – Sokół Olsztyn 1-0
Olimpia II Huta Stara B – Grom Miedźno 6-1
Lotnik Kościelec – Olimpia I Huta Stara B 2-0
Salos Częstochowa – Dabrowianka Dąbrowa 
Zielona 0-0
Płomień Kuźnica Marianowa – Lotnik Kościelec 
3-1
Olimpia II Huta Stara B – Salos Częstochowa 6-0
Sokół Olsztyn – Olimpia I Huta Stara B 3 – 0
Grom Miedźno – Dabrowianka Dąbrowa Zielona 
0-1
Sokół Olsztyn – Lotnik Kościelec 1-0
Olimpia II Huta Stara – Dąbrowianka Dąbrowa 
Zielona 0-0
Płomień Kuźnica Marianowa – Olimpia I Huta Stara 
B 1-0
 Grom Miedźno – Salos Częstochowa

GRUPA “A”
1. Płomień Kuźnica Marianowa 9 pkt. 5-1
2. Sokół Olsztyn 4 pkt. 4-1
3. Lotnik Kościelec 3 pkt. 3-4

4. Olimpia I Huta Stara B 0 pkt. 0-6

GRUPA “B”
1. Olimpia II Huta Stara 7 pkt. 12-1
2. Dąbrowianka Dąbrowa Zielona 5 pkt. 1-0
3. Salos Częstochowa 4 pkt. 1-6
4. Grom Miedźno 0 pkt. 1-8
 ĆWIERĆFINAŁY:
B2 – A3 Dąbrowianka Dąbrowa Zielona – Lotnik 
Kościelec 0-0 k. 1-2
A2 – B3 Sokół Olsztyn – Salos Częstochowa 2-0
 O M-CE VII: A4 – B4 Olimpia I Huta Stara B – 
Grom Miedźno 0-2

 PÓŁFINAŁY:
A1 – zwycięzca meczu (B2-A3) Płomień Kuźnica 
Marianowa – Lotnik Kościelec 1 – 0
B1 – zwycięzca meczu (A2 -B3) Olimpia II Huta 
Stara B – Sokół Olsztyn 2-0
 O M-CE V:
przegrani z meczów Dąbrowianka Dąbrowa Zielona 
– Salos Częstochowa 2-0
 O M-CE III:

przegrani z półfinałów Lotnik Kościelec – Sokół 
Olsztyn 1-0
 O M-CE I:
zwycięzcy półfinałów Płomień Kuźnica Marianowa 
– Olimpia II Huta Stara B 0-4
 Klasyfikacja końcowa:
1. Olimpia II Huta Stara B
2. Płomień Kuźnica Marianowa
3. Lotnik Kościelec
4. Sokół Olsztyn
5. Dąbrowianka Dąbrowa Zielona
6. Salos Częstochowa
7. Grom Miedźno
8. Olimpia I Huta Stara B
 
Najlepszy Bramkarz: Oskar Majewski  
(Dąbrowianka Dąbrowa Zielona)
Najlepszy Zawodnik: Kacper Banasiak  
(Olimpia Huta Stara)
Najlepszy strzelec: Miłosz Nalepa – 9 bramek 
(Olimpia Huta Stara)

Wyniki:

Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego...

W Sali Sportowej we Mstowie, odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowe  
w tenisie stołowym dziewcząt i 

chłopców. Indywidualnie mistrzami powiatu 
częstochowskiego w tenisie stołowym 
zostali: Jakub Gagat oraz Aleksandra 
Górska. Na drugim miejscu uplasował się 
kolejny nasz reprezentant - Jakub Dąbek.
Bardzo dobrze spisali się zespołowo nasi 
reprezentanci w Mistrzostwach Powiatu 
Częstochowskiego w tenisie stołowym. 
Drużynowo chłopcy zajęli I miejsce (na 9 
zespołów) zdobywając 76,5 pkt. Natomiast 
dziewczęta zajęły II miejsce (na 7 zespołów) 
zdobywając 77,5 pkt. W kategorii dziewcząt, 
Gimnazjum w Poczesnej reprezentowały: 
Aleksandra Górska,  Alicja Górska oraz 
Katarzyna Ginał, w kategorii chłopców: 
Jakub Gagat, Jakub Dąbek i Adrian Droś. 

Iwona Skorupa

… w tenisie stołowym

sport



sport

18 www.poczesna.pl

GIMNAZJADA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO...
6 marca, uczennice Gimnazjum 
im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej 
uczestniczyły w finałach Mistrzostw Powiatu 
Częstochowskiego w Piłce Koszykowej 
Dziewcząt.
Eliminacje do finałów zawodniczki rozegrały 
24 lutego w Hali Sportowej w Poczesne. 
Do eliminacji zgłosiło się w tym roku aż 
osiem zespołów: Czarny Las, Starcza, 
Poczesna, Mstów, Kłomnice, Widzów, 

...W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

Przyjechali z całej Polski
W sobotę 15 marca 2015 roku w hali sportowej 

w Poczesnej odbył się Ogólnopolski 
Turniej Badmintona Juniorów Młodszych, 

Młodzików i Młodzików Młodszych, którego 
honorowy patronat objął Wójt Gminy Poczesna 
Krzysztof Ujma. Organizatorem zawodów był 
UKS Junior Wrzosowa, a współorganizatorem 
Gmina Poczesna, Zespół Szkół we Wrzosowej 
oraz Gimnazjum w Poczesnej. W imieniu wójta 
Gminy uroczystego otwarcia dokonała sekretarz 
Gminy Renata Smędzik, która witając wszystkich 
uczestników życzyła im sportowych emocji oraz 
nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni 
wśród zawodników. Do powitań dołączył się 
dyrektor Gimnazjum w Poczesnej jednocześnie 
trener badmintona i prezes LUKS Jedynka 
Częstochowa Paweł Wiśniewski, który życzył 
wszystkim sportowej walki w duchu fair-play. 
Następnie sędzia główny zawodów i instruktor 
badmintona z UKS Junior Wrzosowa Jarosław 
Ociepa przedstawił zasady współzawodnictwa 
podczas turnieju.
 W zawodach wzięło udział niespełna 170 
zawodników z 30 klubów.
 Nasz powiat reprezentowali UKS Junior 
Wrzosowa, BKS Kolejarz Częstochowa, MKS 
Dwójka Blachownia, LUKS Jedynka Częstochowa, 
ULKS Lotka gm.Olsztyn.
 Gminę Poczesna reprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół we Wrzoswej trenujący 
w UKS Junior (Natalia Rosińska, Julia Jackowska, 
Bartosz Majewski Filip Matysiak) oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Poczesnej (Julia Ujma) 
i Gimnazjum w Poczesnej (Weronika Dobosz, 
Bartosz Ujma, Adrian Droś, Dawid Mraz), 
którzy trenują w LUKS Jedynka w hali sportowej 
gimnazjum. Kluby, które u nas gościły przyjechały 
do Poczesnej z całej Polski tj.: ABRM Warszawa, 
AZS WAT Warszawa, BENINCA UKS Feniks K-K, 
BKS Kolejarz Katowice, KB Vol-Trick Kępno, KS 
Chojnik Jelenia Góra, KS Hubertus Zalesie Górne, 
KS SET Mazańcowice, KSR Wolant Łódź, LKS 
Technik Głubczyce, MKS Orlicz Suchedniów, MKS 
Spartakus Niepołomice, MKS Stal Nowa Dęba, 
MMKS Gdańsk, MMKS Kędzierzyn-Koźle, SKS 
Matchpoint Ślęza, STB Energia Lubliniec, UKS 
Aktywna Piątka Przemyśl, UKS Dwójka Bytów, 
UKS Junior Wrzosowa, UKS Korona Pabianice, 
UKS KSBad Kraków, UKS Orbitek Straszęcin, 
UKS Plesbad Pszczyna, UKS Unia Bieruń, UKS 
Ząbkowice Dąbrowa Górnicza.

Gra podwójna kobiet GD U17
1 Wiktoria ADAMEK+Izabela PAJEK UKS Ząbkowice 
Dąbrowa Górn./MKS Orlicz Suchedniów
2 Aneta NIKLAS+Agnieszka SZYMASZEK UKS 
Dwójka Bytów/UKS Orbitek Straszęcin
3 Daniela BIELIŃSKA+Aleksandra PTAK UKS Unia 
Bieruń/STB Energia Lubliniec
4 Agnieszka FORYTA+Hanna SZYMAŃSKA STB 
Energia Lubliniec
Gra podwójna mężczyzn BD U17
1 Michał KIKOSICKI+Jędrzej WACHOWSKI KSR 
Wolant Łódź/STB Energia Lubliniec
2 Kamil BARTKIEWICZ+Norbert LECH UKS 
Ząbkowice Dąbrowa Górn.

Gra mieszana XD U17
1 Jędrzej WACHOWSKI+Agnieszka FORYTA STB 
Energia Lubliniec
2 Patryk KOPEĆ+Agnieszka SZYMASZEK MKS Stal 
Nowa Dęba/UKS Orbitek Straszęcin

Gra pojedyncza kobiet GS U17
1 Hanna SZYMAŃSKA STB Energia Lubliniec
2 Agnieszka FORYTA STB Energia Lubliniec
3 Dorota MATYSIAK KS Hubertus Zalesie Górne

Gra pojedyncza mężczyzn BS U17
1 Michał KIKOSICKI KSR Wolant Łódź
2 Jędrzej WACHOWSKI STB Energia Lubliniec
3 Kamil BARTKIEWICZ UKS Ząbkowice Dąbrowa 
Górn.
3 Patryk KOPEĆ MKS Stal Nowa Dęba

Gra podwójna kobiet GD U15
1 Magdalena GOLENIA+Natalia RÓG UKS Orbitek 
Straszęcin/MKS Stal Nowa Dęba
2 Magdalena KULSKA+Zuzanna PARYSZ UKS Unia 
Bieruń
3 Julia JACKOWSKA+Natalia ROSIŃSKA UKS 
Junior Wrzosowa
3 Paulina HANKIEWICZ+Ida WIŚNIEWSKA ABRM 
Warszawa
 

Gra podwójna mężczyzn BD U15
1 Jakub KUFEL+Rafał LEJKO UKS Orbitek Straszęcin/
MKS Stal Nowa Dęba
2 Jan LEWANDOWSKI+Michał MATYSIAK BKS 
Kolejarz Częstochowa/KS Hubertus Zalesie Górne
3 Bartosz MAJEWSKI+Filip MATYSIAK UKS Junior 
Wrzosowa
3 Adam PROKOPCZUK+Maciej SIEMIGINOWSKI 
BENINCA UKS Feniks K-K LKS Technik Głubczyce

Gra mieszana XD U15
1 Rafał LEJKO+Natalia RÓG MKS Stal Nowa Dęba
2 Patryk MICHAŁEK+Beata MYCEK UKS Orbitek 
Straszęcin/MKS Stal Nowa Dęba
3 Łukasz CIMOSZ+Karolina SZUBERT KS Chojnik 
Jelenia Góra/SKS Matchpoint Ślęza
3 Jakub KUFEL+Magdalena GOLENIA UKS Orbitek 
Straszęcin

Gra pojedyncza kobiet GS U15
1 Ida WIŚNIEWSKA ABRM Warszawa
2 Magdalena KULSKA UKS Unia Bieruń
3 Magdalena GOLENIA UKS Orbitek Straszęcin
3 Zuzanna PARYSZ UKS Unia Bieruń

Gra pojedyncza mężczyzn BS U15
1 Michał MATYSIAK KS Hubertus Zalesie Górne
2 Łukasz CIMOSZ KS Chojnik Jelenia Góra
3 Jan LEWANDOWSKI BKS Kolejarz Częstochowa
3 Jakub NAWROCKI MKS Spartakus Niepołomice

Gra podwójna kobiet GD U13
1 Eliza KWIATKOWSKA+Zuzanna LUBAN STB 
Energia Lubliniec
2 Dominika GAJDA+Julia PROKOPCZUK BENINCA 
UKS Feniks K-K
3 Arianna BIEL+Joanna PODEDWORNY UKS Unia 
Bieruń
3 Gabriela FLUDER+Klaudia KOSTRZYCKA UKS 
Orbitek Straszęcin/MKS Stal Nowa Dęba

Gra podwójna mężczyzn BD U13
1 Karol BUDNY+Filip PRAJS BENINCA UKS Feniks 
K-K
2 Konrad KRYSTEK+Jakub SUSZYŃSKI UKS 
Orbitek Straszęcin/MKS Stal Nowa Dęba
3 Paweł DOLIBÓG+Mateusz RUCZKA BENINCA 
UKS Feniks K-K
3 Dominik KWINTA+Karol WRÓBEL UKS KSBad 
Kraków

Gra mieszana XD U13
1 Jakub BRUDEK+Daria ZIMNOL UKS Plesbad 
Pszczyna
2 Karol BUDNY+Julia PROKOPCZUK BENINCA 
UKS Feniks K-K
3 Paweł DOLIBÓG+Julia DZIALUK BENINCA UKS 
Feniks K-K
3 Jakub SUSZYŃSKI+Klaudia KOSTRZYCKA MKS 
Stal Nowa Dęba

Gra pojedyncza kobiet GS U13
1 Zuzanna LUBAN STB Energia Lubliniec
2 Marcelina FRANCZUK MMKS Gdańsk
3 Daria ZIMNOL UKS Plesbad Pszczyna
3 Joanna PODEDWORNY UKS Unia Bieruń
Gra pojedyncza mężczyzn BS U13
1 Karol BUDNY BENINCA UKS Feniks K-K
2 Adam BIBIK KSR Wolant Łódź
3 Mikołaj SZYMANOWSKI BENINCA UKS Feniks 
K-K
3 Adrian KRAWCZYK UKS Korona Pabianice

opr. Paweł Wiśniewski
Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej
Wiceprezes Śląskiego Związku Badmintona  
w Częstochowie
Prezes i trener LUKS Jedynka Częstochowa

Wyniki poszczególnych gier:

Rudniki, Kamienica Polska. Eliminacje 
były rozgrywane 24 i 25 lutego w dwóch 
grupach po cztery zespoły. Z pierwszej 
grupy awansowały do finału uczennice z 
Gimnazjum w Czarnym Lesie i Kłomnic, z 
drugiej grupy - uczennice z Gimnazjum w 
Starczy i Poczesnej.
W finale, zawodniczki z Gimnazjum w 
Poczesnej zdobyły III miejsce w Powiecie 
Częstochowskim, uczennice ze Starczy 

II miejsce. I miejsce zdobyły uczennice z 
Gimnazjum w Czarnym Lesie.
Należy wspomnieć, że Gimnazjum w 
Poczesnej reprezentowały: Oliwia Cubała, 
Wiktoria Szumera, Aleksandra Kita, 
Paulina Sosnowska, Magda Borecka, 
Klaudia Caban, Monika Kukuryk, Martyna 
Sławińska, Wiktoria Prysak, Jolanta 
Salomon, Aleksandra Górska, Weronika 
Dobosz, Sylwia Ligus, Katarzyna Ginał.

Iwona Skorupa
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informator

INFORMATOR
REJONY SŁUŻBOWE DZIELNICOWYCH Komisariatu Policji w Poczesnej

REJON - 1 REJON - 2 REJON - 3 REJON - 4

sierż.szt.
Robert Miętkiewicz

teł. 508-036-598

st.asp.
Jerzy Puszczewicz
teł. 508-036-599

asp. Robert Skorek
teł. 508-036-601

p.o. sierż. Kamil Wojtasik
teł. 508-036-600

Bargły
Michałów
Nierada
Mazury
Młynek
Sobuczyna
Brzeziny Nowe
Brzeziny Kolonia

Starcza
Własna
Klepaczka
Łysieć
Wanaty
Zawada
Zawisna
Kolonia Klepaczka Rudnik Mały 
Rudnik Wielki

Nowa Wieś
Wrzosowa
Słowik
Korwinów
Huta Stara A
Huta Stara B

Poczesna
Kolonia Poczesna
Zawodzie
Kolonia Borek
Dębowiec
Kamienica Polska
Osiny
Romanów

SŁUŻBA ZDROWIA
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej;  

ul. Szkolna 3; tel. (0-34) 327 41 93

Lek. med. Andrzej Cupiał
Poniedziałek- Piątek: 8-13;  
wizyty domowe 13-16.
Lek. med. Agnieszka Wójcik
Poniedziałek, Środa: 12–18;  
wizyty domowe: 10.25-12.
Wtorek, Czwartek, Piątek: 8-13;  
wizyty domowe: 13-15.35.
Lek. med. Monika Skowronek
Poniedziałek, Środa: 9-12;
wizyty domowe: 12-13.
Wtorek, Czwartek, Piątek: 10-13;
wizyty domowe: 13-14.

Pediatrzy
Lek. med. Barbara Kamińska – Gawin
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 15.45-18.
Lek. med. Aldona Szymczyk
Wtorek: 8-10.30;
wizyty domowe: 10.30-11
Środa: 8-11;
wizyty domowe: 11-11.30.

Poradnia USG
Lek. med. Alicja Grabowska

Poniedziałek: 15-17;
Środa: 14-16.

Poradnia Ginekologiczna 
Lek. med. Andrzej Minkner
Wtorek: 12-16
Piątek:14-18
Lek. med. Henryk Jabłoński
Poniedziałek:14-18
Piątek:9.15-13.15

Poradnia Chirurgii Ogólnej 
Lek. med. Stanisław Pius
Poniedziałek: 8-12
Lek. med. Elżbieta Radecka-Złoto
Czwartek: 14.30-18.30
Lek. med. Paweł Janecki
Wtorek:16-20

Poradnia Dermatologiczna
Lek. med. Cecylia Przybylska
Wtorek: 9-13.

Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej;  
ul. Strażacka 27;

Tel. (0-34) 327 55 78
Lek. med. Elżbieta Sornat-Jabłońska
Poniedziałek-Piątek:8-13;  

wizyty domowe: 13-15.35
Lek. med. Edward Warta
Poniedziałek-Piątek: 8-13;  
wizyty domowe:13-15.35
Lek. med. Maciej Frankowicz 
Wtorek i Czwartek: 13-18

Pediatrzy
Lek. med Aldona Szymczyk 
Poniedziałek, Piątek: 8-11;
wizyty domowe: 11-12.
Środa: 12-14;
wizyty domowe: 14-15.
Czwartek: 14-17;
wizyty domowe: 17-18.

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85

Lek. med. Janusz Opara
Poniedziałek-Piątek: 9.15-13;  
wizyty domowe: 13-15.35. 

Prosimy, aby opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dokonywały osoby, które złożyły  
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Jeżeli jednak wpłaty 
dokonuje inna osoba należy w tytule podać dokładne 
dane osoby, której wpłata dotyczy ( imię i nazwisko, 
dokładny adres zamieszkania) oraz okres za jaki 
dokonuje opłaty.  
Ponadto przypominamy, że wpłat należy dokonywać 
na konto wskazane w książeczce opłat. 

Jeżeli zadeklarowaliście Państwo selektywne 
zbieranie odpadów to w worku na odpady 
segregowane nie mogą znaleźć się odpady 
zmieszane. Do pojemnika na odpady zmieszane, 
proszę nie wrzucać worków z odpadami 
posegregowanymi.
Prosimy nie wrzucać do worka w kolorze zielonym, 
potłuczonego szkła, gdyż stwarza poważne zagrożenie 
zdrowia dla pracowników firmy wykonującej usługę.

Worek w kolorze zielonym przeznczony jest na: butelki  
i słoiki szklane  (bez nakrętek i zacisków).

DO MIESZKAŃCÓW GMINY POCZESNA
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Zatrzymane w kadrze...
Gminny Dzień Kobiet


