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Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

… nowego roku szkolnego 2015/2016, 
wszystkim nauczycielom, pedagogom, 

pracownikom szkół oraz dzieciom i młodzieży, 
życzymy samych sukcesów i osiągnięcia 

zamierzonych celów.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

Z A W I A D O M I E N I E

Z okazji…

Informuję pary małżeńskie obchodzące w 2015 roku Jubileusz 
pożycia małżeńskiego, iż wzorem lat ubiegłych planujemy 
zorganizowanie dla Państwa uroczystości gminnej.
   Wobec powyższego proszę pary, które zawarły związek małżeński 
w  1965 roku o zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej uroczystości 
w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr 39.
   Wraz ze zgłoszeniem proszę przedstawić dokument zawarcia 
związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa – (tylko  
w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w innym USC )
   Zgłoszenia można dokonać osobiście, bądź za pośrednictwem 
członka rodziny. Kontakt telefoniczny  do Urzędu Stanu Cywilnego 
- tel. 34/326 30 27.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma                                    

dla par małżeńskich - Jubilatów 
50 - lecia pożycia małżeńskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna !!!
 W związku podjęciem przez Radę Gminy Poczesna Uchwały nr 46/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna informuję, iż popiół powstały w gospodarstwach domowych 
będzie odbierany w sposób selektywny. Do tej pory właściciele domów jednorodzinnych, którzy opalali swe domostwa węglem lub 
drewnem, pozbywali się powstałego popiołu (zimnego) między innymi poprzez wyrzucenie go  do pojemnika na odpady zmieszane. 
Wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego (od października) sytuacja ta ulegnie zmianie. Każde gospodarstwo domowe, które 
wytwarza popiół, będzie mogło oddawać go raz w miesiącu jako osobną frakcję śmieci. 

Aby od sezonu wprowadzić wspomniane powyżej zmiany w organizacji systemu odpierania odpadów, konieczna jest 
informacja udzielona przez Właścicieli nieruchomości o zainteresowaniu przekazywaniem popiołu bezpośrednio z posesji. 

Dlatego proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.         
 

Można to zrobić osobiście, poprzez wizytę w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, pokój nr 34. Podana informacja nie 
wpłynie na wysokość dotychczasowych opłat – nadal będziemy płacić za wywóz odpadów wg zadeklarowanych stawek. 

Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że od sezonu grzewczego pojawi się 
bezwzględny zakaz gromadzenia popiołu w pojemnikach na odpady zmieszane.
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
Z PRAC WÓJTA GMINY

AKTY NOTARIALNE

Podpisałem trzy akty notarialne w sprawie sprzedaży mieszkań 
w Hucie Starej B.

LIPIEC
5 – w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbyła się 
„Etnostrada 2015”, podczas której wystąpił m.in. Zespół 
Folklorystyczny „Wrzosowianie”;
9 – w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie miała miejsce promocja absolwentów 
Dziennego Studium Aspirantów PSP;
12 – w Korwinowie odbyły się zawody wędkarskie połączone 
z obchodami 30-lecia Koła Wędkarskiego PZW Poczesna;
19 – mieszkańcy m. Brzeziny Kolonia i Brzeziny Nowe 
świętowali jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brzezinach;
21 – w Katowicach spotkałem się ze Zbigniewem Taborem, 
dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie omawiane 
były sprawy dotyczące rozwiązań skrzyżowania w Nieradzie. 
Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie na drogach 
wojewódzkich przebiegających przez gminę Poczesna (m.in. 
drogi nr 904 i 791);
23 – w Urzędzie Gminy Poczesna miał miejsce audyt, który 
przeprowadzony był przez specjalistów z Głównego Instytutu 
Górnictwa (zakład ochrony wód). Inspektorzy zainteresowani 
byli m.in. odnawialnymi źródłami energii, promocją gminy, 
strategią rozwoju dla przedsiębiorców, partnerstwem 
publicznym, transportem i komunikacją jak również 
wykorzystaniem obiektów sportowych znajdujących się na 
terenie gminy Poczesna. Inspektorzy obejrzeli nowe Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe w Słowiku. Celem ww. kontroli była 
ocena gminy Poczesna w wymienionych dziedzinach rozwoju;
26 – Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” gościł na 
koncercie „Muzyka świata” w Bytomiu, gdzie odniósł sukces 
artystyczny. Towarzyszyłem „Wrzosowianom” podczas tego 
wyjazdu;
29 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz Stowarzyszeń. Rozmowa dotyczyła przygotowań  
do gminnych, jasnogórskich i powiatowych dożynek;

SIERPIEŃ
1 – w miejscowości Wrzosowa odbyło się otwarcie placu 
zabaw dla dzieci;

7 – w Częstochowie spotkałem się z przedstawicielem 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Omawialiśmy sprawy 
bieżące, szczególnie dotyczące zagrożeń występujących na 
odcinku trasy DK1 w gminie Poczesna;
8 – w Zespole Szkół we Wrzosowej odbył się Wielki 
Dzień Pszczół. Problematyka ochrony pszczołowatych jest 
głównym tematem projektu grantowego realizowanego 
przez społeczność Zespołu Szkół we Wrzosowej - „Pszczoła 
potrzebna od zaraz!” będącego częścią programu Fundacji 
Nasza Ziemia i Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”;
20 – wziąłem udział w spotkaniu szkoleniowym Zgromadzenia 
Ogólnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla 
Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Podczas powyższego szkolenia omawiane były zagadnienia  
dotyczące m. in. Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w sprawie naboru projektów na lata 2014 - 
2020;
21 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej wręczyłem akty: nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego oraz przedłużenia funkcji 
na kolejną kadencją dyrektorom placówek oświatowych. 
Następnie odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, 
na której omawiane były plany pracy na rok szkolny 
2015/2016;
22 – w lokalu OSP Słowik odbyło się posiedzenie Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP;
25 – odbyła się narada z sołtysami i przewodniczącym Osiedla, 
gdzie m.in. omówiono realizację funduszu sołeckiego roku 
2015 oraz propozycje zadań na 2016 rok;
26 – wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w Częstochowie;
29 - Ośrodek MONAR wraz z zaproszonymi gośćmi 
uroczyście upamiętnił 28 rocznicę powstania Stowarzyszenia 
MONAR Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  
w Dębowcu;
29 – w miejscowości Słowik miało miejsce uroczyste otwarcie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Impreza połączona była  
z Piknikiem Słowickim.

WRZESIEŃ
5 – wziąłem udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanym 
przez częstochowski oddział Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie odbyło się w ramach 
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. .
6 - odbyło się ogólnokrajowe referendum. Prace Obwodowych 
Komisji ds Referendum w dziewięciu lokalach na terenie 
gminy Poczesna przebiegały bez zakłóceń;
6 – w Hucie Starej B odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze;
7 – odbyło się spotkanie nowopowstałego Stowarzyszenia - 
Wspólnie dla Rozwoju Huty Starej A;
12 – na placu przy OSP Wrzosowa, odbył się festyn parafialny. 
Jego organizatorem był proboszcz – ks. Zygmunt Jurczyk. 
W tym samym dniu odbył się festyn szkolny w Hucie Starej B 
- Święto Pieczonego Ziemniaka. A w niedzielę brałem udział  
w kolejnym parafialnym festynie w Brzezinach. Gmina Poczesna 
efektywnie włączyła się w organizację imprez;
13 - w Lasku Wrzosowskim odbyły się zawody wędkarskie  
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna.
 

TRADYCJE:

23 sierpnia – odbyły się gminne Dożynki. W tym 
roku ich gospodarzami byli mieszkańcy Bargłów,  
a współorganizatorami samorządowcy sołectwa Bargły, 
Stowarzyszenie „Kowalik”, KGW i OSP – Bargły. Mszę 
świętą celebrował ks. Prałat – Jarosław Sroka. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji Święta Plonów w naszej 
gminie – bardzo serdecznie dziękuję;

Na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Gminy Poczesna, 
wójt – Krzysztof Ujma, został odznaczony Odznaką 
- Znakiem św. Floriana. Przyznali mu ją strażacy  
z jednostki OSP Brzeziny, która w tym roku  

obchodziła 90-lecie powstania.
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Z prac Wójta gminy / Z prac rady gminy / wydarzenia

Sprawozdanie z X Sesji Rady Gminy Poczesna
W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyła się X sesja Rady Gminy 
Poczesna. Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocności i przyjęciu 
porządku obrad, wręczono nagrody dla najlepszych uczniów z III 
klas gimnazjalnych z naszej gminy. W dalszej kolejności, została 
przedstawiona informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016 
oraz sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami 
gminnymi. W kolejnych punktach odczytano sprawozdanie  
z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2014 roku, opinie 
RIO oraz wniosek komisji rewizyjnej. Podczas X sesji podjęto 
następujące uchwały w sprawie:
- sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok.
- absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

Sprawozdanie z XI Sesji Rady Gminy Poczesna

komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna  
na lata 2015-2030
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Poczesna
- powołania Zespołu ds. wyboru ławników
- wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr1 do porozumienia z dnia 
6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji 
Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.
 Po wysłuchaniu wniosków radnych, sołtysów i przybyłych gości, 
sesję zakończono.                                                      Eulalia Błaszak

XI Sesja Rady Gminy Poczesna odbyła się 2 lipca 2015r. Po 
otwarciu, stwierdzeniu prawomocności sesji, przyjęto porządek 
obrad oraz protokół z X sesji. Podczas obrad przyjęto następujące 
uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015-2030
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego- strefa II obejmująca część sołectw; Młynek- 
Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe 
(w tym fragment miejscowości Sobuczyna)
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego- strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś  
z fragmentami sołectwa Wrzosowa
 Zakończenie sesji poprzedziły wnioski i zapytania radnych oraz 
sołtysów.

Eulalia Błaszak

30 sierpnia – w Lelowie uczestniczyłem w Dożynkach 
Powiatowych. Gminę Poczesna reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Koło Emerytów i Rencistów z Huty 
Starej B. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zadbali, aby 
gmina została godnie zaprezentowana;
5 września – odbyły się Dożynki Jasnogórskie. 
Przedstawicielem gminy Poczesna było Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zawodzia i Kolonii Borek. Bardzo serdecznie 
dziękuję.
W szkołach i przedszkolach odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego. W większości z nich uczestniczyłem.

WYDAŁEM n.in. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:

• przeprowadzenia w gminie Poczesna konkursu:  
„Mój ogródek”;

• zapewnienie bezpłatnego umieszczenia urzędowych 
obwieszczeń referendalnych i protokołów przedmiotów 
uprawnionych do udziału w referendum oraz podanie 
wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości;

• zmiany w składzie komisji rozpatrującej wnioski  
o przyznanie dotacji celowych na częściowe 
dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych;

• zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół  

we Wrzosowej w zakresie kształcenia i bazy dydaktycznej;
• powołania komisji przetargowej (przetargu ustnego 

nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych 
oznaczonych w wykazie jako „A, C i D” położonych 
w miejscowości Huta Stara B, ul. Boczna 1, będących 
własnością gminy Poczesna);

• powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego;

• ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;

• ustalenie stawek czynszu za dzierżawę gruntów 
komunalnych;

• ustalenie stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych 
będących w dyspozycji gminy Poczesna;

• powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej;

• przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nieradzie oraz dyrektora przedszkola  
w Poczesnej;

• powołania Obwodowych Komisji ds. referendum 
ogólnokrajowego;

• zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 
Poczesna.

Kolejnych lat
29 sierpnia 2015 r. Ośrodek Monar wraz 
z zaproszonymi gośćmi uroczyście 
upamiętnił 28 rocznicę powstania 
Stowarzyszenia Monar Ośrodka Leczenia, 
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  
w Dębowcu. Sportowo, rekreacyjnie  
z uśmiechem i nadzieją społeczność i kadra 
Ośrodka wraz z gośćmi zapamiętali ten 
dzień. Wśród gości honorowych obecny 
był Wójt Gminy Poczesna.

nw
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wydarzenia

Zakończyła się inwestycja, której celem było: „Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Słowik w Gminie Poczesna”.

21 sierpnia – w Urzędzie Gminy  
w Poczesnej wręczony został akt nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego dla 

Agnieszki Kowalkowskiej – nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy 
świetlicy  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Słowiku.
Egzamin odbył się 7 sierpnia w Urzędzie przed 
komisją powołaną przez Wójta Gminy Poczesna 
– Krzysztofa Ujmę..
Również 21 sierpnia 2015r wręczone zostały  
akty przedłużenia powierzenia funkcji  
na kolejną kadencję. Otrzymały je: dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Poczesnej - Ewa 
Rakowska i dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Nieradzie – Bożena Turek                            gr

Co w oświacie?

Uroczystości otwarcia dokonali: wójt 
Krzysztof Ujma, radny powiatowy 
Adam Morzyk, przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tadeusz 
Bajdor, przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 
Iwona Choła, sołtys Słowika Mirosława 
Markiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Słowiku Iwona Skęda 
wraz z przedstawicielem  uczniów oraz Rady 
Rodziców i wykonawcy przedsięwzięcia – 
przedstawiciele firmy Alfa – Bruk: Wojciech 
Fertacz i Roman Glomb.  Po przecięciu 
symbolicznej wstęgi prefekt parafii Bożego 
Ciała we Wrzosowej ks. Stanisław Goska 
odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia 
obiektu. W dalszej części uroczystości 
zaśpiewały i zatańczyły zespoły 
Gminnego Centrum Kultury w Poczesnej: 
Wrzosowianie i Takt a pokaz sprawności 
fizycznej zaprezentowała sekcja taekwon 
– do Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Junior  Zespołu Szkół we Wrzosowej. Po 
części artystycznej rozpoczął się Piknik 
Słowicki, który obfitował w wiele atrakcji 
przygotowanych przez  aktyw środowiska 
lokalnego w Słowiku: nauczycieli, Radę 
Rodziców, Radę Sołecką, Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych Feniks oraz  druhów 
OSP.
 Zadanie realizowane zostało  
w ramach Poddziałania 3.2.2. - 
Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty 

publiczne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi, 
zagospodarowano i uporządkowano teren 
położony po obu stronach ul. Podlaskiej w 
sąsiedztwie budynków Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego oraz strażnicy OSP  
i świetlicy środowiskowej w miejscowości 
Słowik. Całość (teren wraz z budynkami) 
spełnia obecnie rolę centrum rekreacyjno-
sportowo-kulturalnego.
 Wzdłuż ul. Podlaskiej utworzono 
parkingi dla samochodów osobowych, 
w głębi działki - po tej samej stronie 
ulicy – powstał kort tenisowy o sztucznej 
nawierzchni.
 Ale to nie jedyna atrakcja  
w Słowiku. Należy również wspomnieć, 
że na działce znajdującej się przy  
ul. Podlaskiej, przylegającej do terenu szkoły, 
zaprojektowano plac zabaw dla dzieci wraz 
z parkingiem dla samochodów osobowych. 
Na północ od tej ulicy i zabudowań strażnicy 
OSP Słowik, na bazie istniejącego lasku  
i zbiornika wody są już tereny rekreacyjne 
z plażą, amfiteatrem, polaną z miejscem do 
grillowania, parkingiem dla rowerów oraz 
alejkami i ławeczkami parkowymi.

opr. an, rs



Wójta gminy Poczesna 
Krzysztofa Ujmę, 
reprezentowała 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Poczesna – Lidia Kaźmierczak. 
W jego imieniu wręczyła puchar 
okolicznościowy oraz sprzęt 
ratownictwa medycznego.
- Bardzo chcieliśmy 
podziękować wójtowi za tak 
wspaniałe prezenty – powiedział 
Stanisław Woźniak,  prezes OSP 
Brzeziny. - Strażackie sprawy 
zawsze są mu bliskie.
Na strażackich uroczystościach  
w Brzezinach nie zabrakło też 
m.in. radnej Ewy Synoradzkiej.
- Nasze sołectwo reprezentowała 
nie tylko jako radna Gminy 
Poczesna, ale również  jako  
druhna OSP Brzeziny Wielkie – 
dodał prezes Woźniak.               

           opr. an

Gratulacje           i życzenia
W kościele, w Brzezinach odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków  

z OSP Brzeziny. Jednostka obchodziła swoje 90-te urodziny.
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W Nieradzie (3 czerwca 2015) 
mieszkańcy na kilka godzin 
zablokowali drogę wojewódzką 

DW 904. W kilkanaście dni później 
Telewizja Polska przeprowadzała 
bezpośrednią transmisję z Nierady – 
dziennikarze rozmawiali z władzami gminy, 
mieszkańcami, radnymi o problemach 
bezpieczeństwa na drodze w tym sołectwie.  
 Skrzyżowanie DW 904 i DP 
1054 S w miejscowości  Nierada jest 
punktem newralgicznym na terenie gminy 
Poczesna. Tutaj  - najczęściej – dochodziło 

Nierada: pasy, znaki, tablice
Po interwencjach wójta gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy oraz mieszkańców sołectwa Nierada, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Częstochowie, 
zainstalował tablice, znaki ostrzegawcze oraz akustyczne pasy spowalniające...

do poważnych w skutkach wypadków 
drogowych oraz kolizji. Przykładem 
m.in. był  wypadek z czerwca 2014 roku, 
kiedy rozpędzona ciężarówka wjechała na 
prywatną posesję. Ponadto na przełomie 
maja i czerwca tego roku, w ciągu tygodnia, 
doszło do dwóch tragicznych wypadków.
 Zagrożenie na tym skrzyżowaniu 
stanowią szczególnie pojazdy jadące 
od miejscowości Rększowice, które 
nadmiernie rozpędzają się. Natomiast 
pojazdy jadące DP 1054 od strony 
miejscowości Łysiec, pokonują stromy 

zjazd o ponadnormatywnym spadku.
Z pewnością sygnalizacja świetlna byłaby 
najlepszym rozwiązaniem problemów 
związanych z zagrożeniem życia ludzkiego. 
O takie rozwiązanie postulował wójt gminy 
Poczesna Krzysztof Ujma oraz mieszkańcy. 
Jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach uważa, że takie rozwiązanie 
nie jest potrzebne: „Budowa sygnalizacji 
świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu 
jest niezasadna, a poprawę bezpieczeństwa 
ruchu można uzyskać innymi środkami” 
- czytamy w uzasadnieniu ZDW, które 
zostało przedstawione na spotkaniu  
w Katowicach 21 lipca 2015 roku. Zdaniem 
specjalistów z Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach wystarczającym,  
w zapewnieniu bezpieczeństwa pieszych, 
jest zainstalowanie zwalniających pasów 
akustycznych,  znaku STOP oraz tablic 
informujących, że dojeżdżasz do znaku 
STOP. 
Z badań przeprowadzonych przez ZDW  
w Katowicach wynika, że „Natężenie 
ruchu na DW 904 umożliwia bezpieczne jej 
przekroczenie przy czasie oczekiwania na 
wolną drogę około 10 s (wartość średnia)”
Takie też rozwiązania zostały wprowadzone 
w życie.                                                     an



W sobotę, 1 sierpnia, nastąpiło otwarcie placu 
zabaw we Wrzosowej, przy ul. Strażackiej 
- od północnej strony ośrodka zdrowia  

i świetlicy środowiskowej.
- Duży plac, mnóstwo zieleni, drzew, krzewów, które 
w upalne dni dają powiew świeżego powietrza, tak 
by dzieci mogły się bezpiecznie i przyjemnie bawić 
– podsumowała jedna z babć, która w poniedziałkowe 
popołudnie była na placu zabaw wraz ze swoją 
wnuczką. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców 
sołectwa są: huśtawka wagowa metalowa z profilu, 
huśtawka metalowa z profilu – bocianie gniazdo, 
huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z profilu 
(siedziska mix). Jest również zestaw zabawowy 
BILBAO, stolik z dwoma ławkami HOKA HEY, 
urządzenie linarne BUNKIER oraz karuzela 
metalowa BĄK. Wszystkie sprzęty są nie tylko 
estetyczne, ale przede wszystkim wykonano je  
z materiałów mających atesty. Na placu zabaw znajduje 
się regulamin, który obowiązuje korzystających. 
Inwestycja została sfinansowana z funduszy gminnych.  
                                                                                  an
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Ogródki wokół bloków
Rozstrzygnięty został także konkurs „Nasz ogródek” - skierowany był do 

mieszkańców Osiedli, którzy dbają o otoczenie wokół bloków. 

Komisja, której przewodniczyła dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej - Anita Imiołek postanowiła przyznać 

trzy równorzędne nagrody. W imieniu społeczności 
odbiorą je: Alicja Bączek, Teresa Pawłowska oraz Piotr 
Kozak. Nagrody wynoszą 150 zł (netto każda).
Powyższe nagrody wraz z „Najpiękniejszą zagrodę 
wiejską” zostały wręczone podczas gminnych dożynek, 
które w tym roku odbyły się 23 sierpnia w miejscowości 
Bargły.

an



8 www.poczesna.pl

wydarzenia

Nagrody dla zagrody!
Konkurs  „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” - rozstrzygnięty.

Łatwo nie było. Mieszkańcy gminy Poczesna bardzo dbają o swoje przydomowe ogrody. Nie tylko robią wszystko by było estetycznie, 
ale także by było ekologicznie.  Pielęgnują stare odmiany drzew i krzewów, stosują tylko naturalne nawozy a elementy małej 
architektury robią z drewna...

Komisja w składzie:
Anita Imiołek – przewodnicząca Komisji, Aneta Nawrot – członek Komisji
obejrzała wszystkie zgłoszone do konkursu zagrody. Wykonała dokumentację fotograficzną i podczas późniejszej narady postanowiła 
przyznać:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych brutto) Dorocie Kowackiej ze Słowika;
II miejsce i nagrodę w wysokości 700  zł (siedemset złotych brutto) Iwonie Czerwik z Bargłów;
III  miejsce i nagrodę w wysokości 500  zł (pięćset złotych brutto) Renacie i Zbigniewowi Zawadzkim z Korwinowa.
Ponadto zagroda p. Grażyny Jachury z Huty Starej A zgłoszona została do konkursu powiatowego „Ekologiczna zagroda 2015)

ai, an
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Bolesław Jakuszewski: z urodzenia Częstochowianin,  
od kilku lat - mieszkaniec Zawodzia.

Aneta Nawrot:  Gdzie i kiedy zetknął  
się Pan z malarstwem?
- Praktycznie od najmłodszych lat 
przebywałem w środowisku artystów 
malarzy Bolesława i Jana Rutkowskich, 
współzałożycieli Związku Plastyków 
Polskich w Częstochowie. Mój dziadek  - 
Bolesław Rutkowski, uczeń Wojciecha 
Gersona – specjalizował się w malarstwie 
sakralnym i wujek Jan Rutkowski – 
wspaniały portrecista i malarz scen 
rodzajowych,  byli dla mnie wzorcami, 
nauczycielami  i przewodnikami, którzy 
wprowadzili mnie w tajemniczy, bogaty  
i piękny świat sztuki.
Rozumiem, że to oni mieli największy 
wpływ na rozwój Pana talentu.
- Raczej na rozwój moich predyspozycji  
w tym kierunku. Ale tak.
Bardzo lubiłem przesiadywać w pracowni 
dziadka. Wykonywałem drobne  prace, 
które mi zlecał , a przede wszystkim 
podpatrywałem, pytałem i próbowałem 
na luźnych kartkach, kawałkach tekturki 
swoich sił. Dziadek i wujek szybko 
zorientowali się, że mnie to pociąga, że moje 
prace są jak na mój wiek dobre i dlatego 
pomału zaczęli wprowadzać mnie w tajniki 
technik malarskich. Kończyłem wtedy jakiś 
trzynasty rok życia. 
I rozumiem, że potem, już jako 
nastolatek postanowił Pan kontynuować 
zdobytą wiedzę w liceum plastycznym  
w Częstochowie?
- I tak i nie.
To znaczy?
- Egzamin do Liceum Plastycznego  
w Częstochowie zdałem bez przeszkód. 
Profesorowie chwalili moje prace, ale nauka 
rzeczy , które już dawno wiedziałem, bardzo 
szybko mi się znudziła.  Dlatego moja 
przygoda z nauką w liceum plastycznym 
bardzo prędko się skończyła. Po prostu 
przerwałem naukę.
I co wtedy? 
- Drugim zupełnie odmiennym moim 
konikiem była elektryka dlatego ukończyłem 
technikum elektryczne i zacząłem pracować 

w tym zawodzie.
A co z malarstwem ?
- Nigdy o nim nie zapomniałem. 
Zawsze  parałem się –  oczywiście   
w wolnych chwilach – malarstwem.                                                                                                                 
A  po wypadku komunikacyjnym, 
któremu uległem w 1980 r. niem mogąc 
już wykonywać  wyuczonego zawodu 
całkowicie poświęciłem się malarstwu.
Czyli dzisiaj można już mówić o Pana 
twórczym dorobku, czy tak?
- właściwie maluję tylko amatorsko. Nigdy 
nie miałem żadnej wystawy, nie szukałem 
rozgłosu dlatego moje prace znają jedynie 
moi krewni i znajomi.
Jaka jest Pana ulubiona dziedzina 
malarska ?
- Preferuję malarstwo realistyczne,  
a ulubioną formą jest portret. Wiele 
portretów, które wyszły spod mojego 
pędzla znajduje się w rękach prywatnych, 
a z większych prac mogę wymienić tablo 
dyrektorów Instytutu Technicznych Wojsk 
Lotniczych w Warszawie, które wykonałem 
na zamówienie ówczesnego dyrektora 
dr  habilitowanego inż.  Ryszarda Szczepanika.                                                                                     

Idąc w ślady dziadka Bolesława 
Rutkowskiego wykonałem szereg obrazów 
o tematyce sakralnej, które można zobaczyć  
między innymi w kościele w Wiśle,  
w Pszczynie, w Poznaniu, we Wrocławiu  
a także w  Woli Hankowskiej pod 
Częstochową i w Czarkowie.  W pewnym 
okresie mojego życia dużo pracy 
poświęciłem takiej technice malarskiej jaką 
jest ikona. Wiele kopii ikony cudownego 
obrazu jest dziś za granicą, we Francji, 
Watykanie i Niemczech.
Można powiedzieć, że malarstwo to Pana 
druga natura?
Śmieje się.  - To chyba ma się w genach. 
Tak! Ma Pani rację  - pasja do malarstwa to 
moja druga natura. Gdy maluję zapominam 
o całym świecie. Rodzinie, przyjaciołom 
podobają się moje prace, więc maluję. 
Maluję dla siebie,  bo to lubię przy 
sztalugach odpoczywam. A gdy skończę 
jakąś pracę, jestem z niej sam zadowolony, 
a jeszcze dodatkowo wzbudza ona zachwyt 
i uznanie wśród bliskich jestem szczęśliwy  
i to jest dla mnie największa satysfakcja.
Dziękuję za rozmowę.
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W niedzielę, 23 sierpnia, uroczystą 
mszą świętą, którą odprawił ks. 
prałat Jarosław Sroka, rozpoczęły 

się w Bargłach obchody Dożynek 
Gminnych.
Podczas kazania ks. prałat dał nam 
możliwość zastanowienia się czym jest 
miłość do ziemi. W literacki sposób dotarł 
do naszych myśli i uczuć.
Ksiądz z rąk wójta gminy Poczesna – 
Krzysztofa Ujmy, przewodniczącej Rady 
Gminy – Lidii Kaźmierczak oraz starostów: 
Ewy Czerwik i Edwarda Sławińskiego 
– przyjął i poświęcił chleb wypieczony 
z tegorocznego ziarna. Natomiast od 
mieszkańców sołectwa Bargły – kosz  
z plonami.
- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznych, 
Gminnych Dożynek – mówił podczas 

Gminne - Bargły 2015

Wydarzenia

swojego wystąpienia Krzysztof 
Ujma. - Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszeniem, druhom strażakom, 
starostom tegorocznych Dożynek oraz 
całej społeczności sołectwa Bargły. Dzięki 
waszemu zaangażowaniu mamy tak piękne 
Święto Plonów.
Tradycyjnie już, wójt również przyjął od 
starostów chleb wypieczony z tegorocznego 
ziarna i obiecał, że będzie go sprawiedliwie 
dzielił.
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
stoiska ze smakołykami. Były m.in. 
ciasta, pajdy chleba ze smalcem, pasztety, 
pieczone mięsa, a na stole Koła Gospodyń 
z Wrzosowej i Stowarzyszenia Razem dla 
Wrzosowej naleśniki z najróżniejszymi 
niespodziankami.
Podczas Gminnych Dożynek zostały 
rozdane nagrody w konkursach 

organizowanych przez wójta Gminy 
Poczesna. Zostali nagrodzeni laureaci 
konkursu: fotograficznego, „Nasz ogródek” 
oraz „Estetyczne zagospodarowanie 
zagrody wiejskiej”.
Przybyli na Dożynki mogli m.in. oklaskiwać 
„Wrzosowian”, aktorów z Teatru Gry i Ludzi 
oraz występy Kół Gospodyń Wiejskich 
i Kwiatów Jesieni.
W uroczystościach w Bargłach uczestniczyli 
m.in. poseł – Szymon Giżyński, Stanisław 
Gmitruk - Wiceprzewodniczący Sejmiku V 
Kadencja, Krzysztof Smela – Wiceprezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Natomiast 
listy gratulacyjne przesłali: europoseł – 
Jadwiga Wiśniewska, senator Jarosław 
Lasecki, posłanka – Izabela Leszczyna oraz 
poseł Jerzy Sądel.

an
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30 sierpnia odbyły się XVI Dożynki Powiatu Częstochowskiego. Uroczystości rozpo-
częto od mszy świętej w kościele p.w. Św. Marcina w Lelowie. Po zakończeniu mszy 

uczestnicy przemaszerowali barwnym korowodem dożynkowym  
na plac przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Na tegorocznych dożynkach 
powiatowych gminę Poczesna 
reprezentowały: Koło Gospodyń 

Wiejskich oraz Koło Emerytów i Rencistów 
z Huty Starej B. Panie przygotowały 
wieniec dożynkowy, a także stoisko, które 
prezentowało się niezwykle okazale. Stół 
był pełen przysmaków – znalazły się na nim 
między innymi ciasta, rogaliki, sałatki, chleb 
ze smalcem i ogórkiem, paszteciki, owocowe 
i warzywne szaszłyki. Smakołyki można 

wydarzenia

Dożynki Powiatowe

było nie tylko podziwiać, ale i degustować. 
Niewątpliwą ozdobą stoiska były serwetki  
i bieżniki wykonane przez panie z obu Kół.
 Na uroczystości nie zabrakło 
przedstawicieli władz gminy Poczesna: wójta 
Krzysztofa Ujmy, wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Eulalii Błaszak, radnego 
Tadeusza Bajdora oraz sołtysa Huty Starej B 
Leona Kuty. Z przyjemnością zawiadamiamy, 
iż wśród laureatów powiatowych konkursów 
nie zabrakło mieszkańców naszej gminy. 

W konkursie „Ekologiczna Zagroda” 
wyróżnienia otrzymali: pani Grażyna 
Jachura z Huty Starej A oraz państwa 
Teresa i Janusz Bendkowscy z Nowej 
Wsi. W konkursie ”Przodujący Producent 
Rolny” nagrodę otrzymali państwo Anna i 
Krzysztof Jasińscy z Sobuczyny. Serdecznie 
gratulujemy!

ai, jk
Na cały Powiat Częstochowski PSL 
reprezentował jedynie poczet sztandarowy 
PSL z gminy Poczesna.

Około 60 tys. rolników z całej Polski wzięło udział w dzisiejszych uroczystościach z okazji Dożynek  
Jasnogórskich. Gminę Poczesna reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zawodzia i Kolonii Borek.

Dożynki Jasnogórskie oraz XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej,  
na których nie zabrakło gminy Poczesna

Na Jasną Górę przybył prezydent RP 
Andrzej Duda oraz minister rolnictwa 
Marek Sawicki. O godz. 11 rozpoczęła 

się masz św., której przewodniczył biskup 
radomski Henryk Tomasik. Na jasnogórskim 
szczycie obecni byli również: abp Wacław 
Depo, metropolita częstochowski, o. Arnold 
Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów,  
o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry oraz 
minister rolnictwa, Marek Sawicki.
Po duchowym przeżyciu przyszła pora na 
wzmocnienie sił fizycznych, o co zadbały 
członkinie KGW. Nasze panie (KGW 
Zawodzie i Kolonia Borek) oferowały 
pierogi, bigos, paszteciki z barszczem, 
ciasta, napoje. Smakołyki zniknęły ze stoiska 
błyskawicznie…
Stoisko gminy Poczesna odwiedził m.in. wójt 
– Krzysztof Ujma oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Poczesna – Eulalia Błaszak.

ai
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Rozstrzygnięto „edycję wiosenną”. 
Wkrótce okaże się, kto wygrał 
„edycję letnią”  i zaczniemy 

zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału  
w fotografowaniu naszej gminy w „jesiennej 

scenerii”
Przewodniczący komisji konkursowej 
– artysta fotografik, prof. Aleksander 
Żakowicz - zadecydował, że tym razem 
zostaną przyznane trzy równorzędne 

To już 30 lat...
W niedzielne przedpołudnie 12 lipca na zbiorniku w Korwinowie odbyły się zawody 

wędkarskie zorganizowane przez Koło Wędkarskie PZW Poczesna.

Okazja była nie byle jaka. 
Pocześniańskie Kolo obchodziło 
swoją 30-tą rocznicę powstania.

Do niedzielnych zawodów przystąpiło 
40 zawodników. Komisyjne ważenie ryb 
nastąpiło  punktualnie o godz. 13. Pierwsze 
miejsce wywalczył Sławomir Wawrzyniak, 
drugie - Marcin Wójcik a trzecie - Jerzy 
Nowak Zwycięzcy otrzymali puchary 
i nagrody.

- Chcieliśmy bardzo serdecznie 
pogratulować zawodnikom i całemu Kołu, 
które od 30 lat bardzo dba o łowiska  
z terenu gminy Poczesna – powiedzieli: 
przewodnicząca Rady Gminy Poczesna 
– Lidia Kaźmierczak oraz reprezentujący 
wójta Krzysztofa Ujmę, jego zastępca 
– Andrzej Lech. - Wędkarze to ludzie 
kochający przyrodę. Poza tym dbają  
o czystość przy naszych zbiornikach oraz 

zawsze pamiętają o zarybianiu.
 Należy wspomnieć, że wędkarze 
z pocześniańskiego Koła nigdy nie 
zapominają o najmłodszych mieszkańcach 
naszej gminy. Nie tylko organizują dla nich 
zawody, ale także z okazji np. Dnia Dziecka, 
przygotowują dla nich szereg niespodzianek 
i prezentów.
 Na zakończenie niedzielnych 
uroczystości wykonano pamiątkowe 
zdjęcie.

an

wyróżnienia (po 200 zł brutto każde). 
Otrzymują je: Łukasz Parafiniuk, Halina 
Wewiór oraz Roksana Pęczek.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.
an
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nasze  firmy /  wydarzenia

Z jubileuszem poczekamy do zimy
Na rynku są od 20 lat. Pierwszym ich produktem były ogórki konserwowe.  

Dzisiaj w ofercie mają około 40 przetworów.

Firma Lemar ze Słowika zajmuje się przetwórstwem warzyw. 
W swojej ofercie posiadają  też olej rzepakowy i ocet 
spirytusowy .

- Skąd nam przyszedł do głowy taki pomysł? - zastanawia się 
współwłaścicielka Anna Leszczyńska. - Mój mąż pochodzi z okolic 
Popowa. Tam, pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia, działało 
wiele firm zajmujących się taką właśnie działalnością. A na naszym 
terenie nie było takiej działalności gospodarczej. Padł pomysł. 
Zaczęliśmy analizować pomysł, wszystkie „za” i „przeciw”.
Od samego początku przyjęli zasadę, że firma nie będzie duża  
i głównie rodzinna.
- W sumie zatrudniamy sześć osób – mówi Anna Leszczyńska. - Ale 
są to pracownicy sprawdzeni. Niektórzy pracują u nas już 18 lat.
Inna zasada, której od początku działalności trzymają się właściciele 
Lemaru, to jakość.
- Stosowane receptury są naszego autorstwa. Najpierw sami 
wszystko testujemy, a dopiero potem wdrażamy nasze przepisy do 
produkcji – opowiada Anna Leszczyńska. - No i chyba najlepszą 
reklamą będzie to, że odkąd prowadzimy firmę, nigdy nie kupujemy 
innych przetworów, tylko jemy to, co sami produkujemy.
Aby przetwory się udawały i „trzymały” poziom Lemar stosuje nie 
tylko wypróbowane receptury, ale również sprowadza dobrej klasy 
warzywa.
- Mamy sprawdzonych dostawców. Od lat zaopatrujemy się u nich 
w warzywa i do tego w określonych porach roku. To wszystko 
ma bardzo duże znaczenie. Ponadto    nie stosujemy żadnych 
konserwantów i polepszaczy. Wyroby  poddane są procesowi 
pasteryzacji, w którym być może tkwi cała tajemnica ich jakości – 
dodaje Anna Leszczyńska.

Firma ze Słowika jest na rynku już 20 lat: - Jeden z pracowników 
przypomniał nam o tym okrągłym jubileuszu – uściśla Anna 
Leszczyńska. - Lato to dla przetwórców gorący czas, tak więc na 
razie o żadnych jubileuszach nie myślimy, ale zimą... Dlaczego nie.
- Czy myślimy o częściowym przebranżowieniu, czyli rozpoczęciu 
przetwórstwa owoców?  Wychodzimy z założenia, że lepiej robić 
mniej, a dobrze. Tej zasady też trzymamy się od 20 lat.

an

Zawody 

W niedzielę – 6 września – w Hucie 
Starej B odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. Wzięło w nich 
udział trzynaście drużyn, w tym trzy – 
kobiece i cztery młodzieżowe. Zawodnicy 
brali udział w: ćwiczeniach bojowych  
i sztafecie pożarniczej.

W klasyfikacji generalnej:
drużyny męskie - I miejsce  - OSP 
Nierada; II miejsce - OSP Bargły;  
III miejsce - OSP Wrzosowa
drużyny kobiece - I miejsce - OSP 
Nierada; II miejsce - OSP Bargły;  
III miejsce - Huta Stara A
chłopcy - I miejsce - OSP Wrzosowa;  
II miejsce - OSP Huta Stara A;  
III miejsce - OSP Słowik
dziewczęta - I miejsce – OSP Huta  
Stara A.

opr. an
 Fotorelacja - strona 20

Nowa  
siłownia zewnętrzna...

… powstała w Nieradzie. Mieszkańcy 
sołectw: Nierada, Michałów i Mazury, 
Młynek już od kilku dni mogą pracować 
nad swoją kondycją fizyczną.
 Siłownia znajduje się na terenie 
przy Szkole Podstawowej w Nieradzie. 
Pod koniec sierpnia zostały zamontowane 

następujące urządzenia: biegacz, orbitrek, 
wioślarz, twister i wahadło oraz tzw. 
wyciąg górny.
 Na terenie siłowni znajduje się 
tablica informacyjna – jak należy korzystać 
z urządzeń.

opr. an
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wydarzenia

Młodzi goście wraz ze swoimi 
opiekunami odpoczywają w naszym 
kraju. Jednym z inicjatorów takiego 

przedsięwzięcia jest ks. Ryszard Umański.
Program przygotowany przez organizatorów 
jest zawsze bardzo urozmaicony.  Podczas 
pobytu młodzi ludzie odwiedzili m.in. 
Kraków, Zakopane, Częstochowę...
- Szczególnie podobało nam się  
w Zakopanym – przyznały. - I góry piękne  
i sklepy ładne...
W drodze do Poraja, gdzie jedną z atrakcji 
było plażowanie i  pływanie po zalewie, 

W „Domu Lalek”
Dzieci i młodzież - polskiego pochodzenia - z Litwy i Białorusi 

 odwiedziły gminę Poczesna.
goście ze Wschody odwiedzili gminę 
Poczesna, a ściśle mówiąc - „Dom Lalek” - 
mini muzeum plastyczki, mieszkanki gminy 
Poczesna – Mirosławy Truchty-Nowickiej.
- Nam się wydawało, że lalki to są tylko 
takie, którymi się można bawić. A tutaj takie 
inne, ale też piękne – zachwycali się goście.
Goście spotkali się także z wójtem gminy 
Poczesna – Krzysztofem Ujmą, który 
ich przywitał, opowiedział o gminie  
i odpowiadał na pytania.

an

8 sierpnia 2015 roku we Wrzosowej,   
w ramach projektu „Pszczoła potrzebna 
od zaraz!”, tak jak w ponad 50 miejscach 

w całej Polsce w tym w placówkach 
przyrodniczych, ogrodach botanicznych, 
parkach narodowych i krajobrazowych 
obchodzony był  Wielki Dzień Pszczół. 
Chociaż ustanowione święto pszczół  
w Polsce obchodzone jest od trzech lat, to 
wielkość, różnorodność i  atrakcyjność 
imprez wskazuje, że dzień ten na stałe 
wpisał się w kalendarz ekologicznych świąt 
Polaków. 

„PSZCZOŁA  POTRZEBNA  OD  ZARAZ!”
Zespół Szkół we Wrzosowej jest jednym z 10 laureatów ogólnopolskich grantów 
programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” realizowanego przez  Zakłady 

Tłuszczowe Kruszwica SA i Fundację Nasza Ziemia. 
W programie obchodów społeczność szkolna 
Zespołu Szkół we Wrzosowej zaoferowała  
kiermasze produktów pszczelich, degustację 
połączoną ze sprzedażą miodów, występy 
artystyczne uczniów. Podczas imprezy 
wręczano poświadczenia przyznanych 
tytułów „Ogród przyjazny pszczołom”, 
nagrodzono zwycięzców szkolnych 
konkursów poświęconych owadom 
zapylającym. 
W czasie obchodów można było obejrzeć  
i zakupić hotele dla dziko żyjących pszczół, 
pozyskać informacje na  temat owadów 

zapylających, spotkać prawdziwego 
pszczelarza i usłyszeć ciekawe historie o jego 
pracy. Pszczelarze przyjechali do Wrzosowej 
z bogatą ofertą miodów. 
Uczniowie Zespołu Szkół we Wrzosowej  
postawili na zabawę. Pomimo upału na scenie 
tańczyły i śpiewały prześliczne „pszczółki”, 
prezentował swój program artystyczny 
zespół folklorystyczny „Wrzosowianie” 
oraz TAKT działający przy GCKIiR  
we Poczesnej. 

aj
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W dniach od 04 do 14 sierpnia 2015 r. 
odbyły się Letnie Warsztaty Artystycznie 
we Władysławowie, organizowane 

przez Gminne Centrum Kultury w Poczesnej  
i wsparte przez wójta gminy Poczesna Krzysztofa 
Ujmę.
W wypoczynku uczestniczyło 48 dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Poczesna – 
uczestników grup artystycznych i świetlic. 
W ośrodku podopieczni mogli korzystać  
z boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej; 
miejsca na ognisko; świetlicy z nagłośnieniem; 
cymbergaja; PS4 oraz stołu pingpongowego i do 
gry w piłkarzyki. Codziennie organizowana była 
poranna rozgrzewka, konkursy, gry i zabawy,  

a wieczorami dyskoteki. W ramach warsztatów 
artystycznych odbyły się m. in. zabawy  
z ekspozycją w fotografii, konkurs rzeźb z piasku, 
wspólne śpiewanie piosenek, karaoke, a także 
nauka tańców nowoczesnych.
Zorganizowana została wycieczka na Hel, której 
główną atrakcją było wejście do Fokarium Stacji 
Morskiej oraz zwiedzenie polskich umocnień 
obronnych z czasów II wojny światowej.
Drugą całodniową wycieczką było udanie się 
do Trójmiasta. Wraz z przewodnikiem grupa 
zobaczyła m. in. pomnik obrońców Westerplatte, 
starówkę Gdańską, pomnik Neptuna, Ośrodek 
Kultury Morskiej, molo w Sopocie oraz 
Oceanarium Morskie w Gdyni.

Uczestników kolonii odwiedziła rodowita 
kaszubianka, która została zaproszona przez 
właścicieli ośrodka. Podczas tego interesującego 
spotkania dzieci poznały gwarę i pieśni 
kaszubskie.
Czas mijał bardzo szybko. Na zakończenie 
pobytu dzieci i organizatorzy bawili się przy 
ognisku podsumowującym Letnie Warsztaty 
Artystyczne, połączonym z wręczeniem nagród 
za udział w konkursach, zawodach i zabawach.
Pobyt umożliwił uczestnikom nawiązanie 
nowych znajomości i przyjaźni. W dzień wyjazdu 
było słychać obietnicę – „Spotkamy się za rok!”.
To najlepsze świadectwo, jak atrakcyjne były 
warsztaty zorganizowane przez Gminne Centrum 
Kultury w Poczesnej.                                       JK

Letnie Warsztaty Artystyczne we Władysławowie

Etnostrada 2015 za nami
W niedzielę 5 lipca w folklorystyczną 

podróż po Polsce zaprosiły zespoły 
działające na terenie powiatu 

częstochowskiego: Zespół Folklorystyczny 
Janowianie, Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Lelowskiej, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
Kłomnickie Płomyczki, Zespół Pieśni i Tańca 
Przyrowskie Nutki i Zespół Folklorystyczny 
Wrzosowianie.  Ten wyjątkowy koncert odbył się 
na scenie częstochowskiego Miejskiego Domu 
Kultury, który wraz z Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury w Częstochowie był organizatorem 
przedsięwzięcia. We współorganizację imprezy 
włączyły się ośrodki kultury z Przyrowa, Kłomnic, 
Janowa, Lelowa oraz nasze Gminne Centrum 
Kultury. Tancerze i śpiewacy zaprosili widzów do 
różnych regionów naszego kraju. Na scenie można 
było podziwiać tańce rzeszowskie, cieszyńskie, 
częstochowskie, łowickie, krakowskie, śląskie. 
Publiczności szczególnie przypadł do gustu 
krakowiak Lachów Sądeckich wykonany  
w męskim składzie najstarszej grupy Wrzosowian 

oraz finałowy polonez, który zatańczyło 10 par 
reprezentujących wszystkie zespoły występujące 
podczas koncertu. Nie zabrakło czegoś dla ciała 
– panie z 12 Kół Gospodyń Wiejskich (w tym 
nasze z Zawodzia i Huty Starej A) przygotowały 
degustację pysznych potraw dla uczestników 
imprezy. Władze samorządowe Gminy Poczesna 
reprezentowała pani Renata Smędzik – sekretarz 
gminy a mieszkańców licznie przybyli rodzice 
i przyjaciele Wrzosowian. Dziękujemy i już się 
cieszymy do spotkania za rok na Etnostradzie 
2016!                                                                    ai 

„NIE POZWÓL NA NUDĘ W WAKACJE”

Wieści z GCKIIR /

Nie pozwól na nudę w wakacje – takie hasło 
towarzyszyło tegorocznej letniej akcji 
zorganizowanej przez Gminne Centrum 

Kultury. Od 15 lipca zaprosiliśmy na basen 
do Huty Starej B, przypominając o specjalnej 
poniedziałkowej promocji dla dzieci i młodzieży 
uczącej się – oczywiście mieszkańców naszej 

gminy. Dużą popularnością cieszyły się korty 
tenisowe w Hucie Starej B oraz w Słowiku. 
Świetlice w Bargłach, Słowiku, Brzezinach 
Nowych, Wrzosowej i Hucie zapraszały na 
konkursy, ogniska, zajęcia plastyczne i sportowe, 
zajęcia komputerowe. W wyjazdowych 
warsztatach artystycznych wzięły udział łącznie 

84 osoby. Wiele ciekawych zajęć odbyło się 
w ramach stacjonarnych warsztatów z tańca 
towarzyskiego, plastyki, tańca nowoczesnego oraz 
nauki gry na instrumentach. Kto miał ochotę na 
wspólną zabawę i rozwój zainteresowań – dotarł 
do nas bez problemu.

ai
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W niedzielę 21 czerwca w zabytkowym Parku Miejskim w Bytomiu 
odbyła się I Parkowa Noc Świętojańska. W imprezie tej na 
zaproszenie Prezydenta Miasta Bytomia wzięły udział zespoły 

artystyczne z naszej gminy: Zespół Folklorystyczny WRZOSOWIANIE 
oraz Zespół Tańca Estradowego TAKT. Podczas niemal dwugodzinnego 
koncertu dzieci i młodzież zaprezentowały bogaty program artystyczny, 
który spodobał się zarówno organizatorom imprezy, jak i mieszkańcom 
Bytomia. W podziękowaniu młodzi artyści otrzymali rzęsiste brawa  
i sympatyczne upominki.
Udział zespołów był wynikiem współpracy Prezydenta Miasta Bytomia 
Damiana Bartyły oraz Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy.
 Współpraca ta zaowocowała udziałem naszych młodych artystów 

w kolejnym przedsięwzięciem  zoorganizowanym w bytomskim amfiteatrze, 
tym razem koordynowanym przez śpiewaka operowego i operetkowego 
Juliusza Ursyna Niemcewicza. Koncert Muzyka Narodów odbył się 26 lipca. 
Bardzo licznie zgromadzona bytomska publiczność niezwykle mile przyjęła 
młodych artystów z Poczesnej. Gromkimi brawami nagradzano zarówno 
prezentacje tańca współczesnego TAKTU, jak i popisy WRZOSOWIAN, 
którzy zaprosili w folkową podróż do Łowicza, Lublina, Cieszyna i Beskidu 
Żywieckiego. Nasze zespoły wspierał swoją obecnością wójt Krzysztof 
Ujma.  Na scenie amfiteatru wystąpił gospodarz imprezy – Juliusz Ursyn 
Niemcewicz wraz ze Świtłaną Kaliniczenko. W ich wykonaniu publiczność 
mogła wysłuchać najpiękniejszych arii operetkowych i operowych;  nie 
zabrakło musicalowych evergreenów z takich sztuk, jak: „New York, New 
York”, „Upiór w oprze” czy „My fair lady”.                                                 ai

Na ludowo w Gilowicach

Koncertowo na Jura ROK Festiwalu
Na zaproszenie pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie wzięliśmy udział w I edycji projektu Jura ROK 

Festiwal. Na scenie plenerowej w Olsztynie ZF WRZOSOWIANIE „rozpędzał” deszczowe chmury tańcem i śpiewem. 
Jak się okazało – skutecznie:)

Szkolne Schronisko w Gilowicach  
– niewielkiej miejscowości w Beskidzie 
Żywieckim - stało się w dniach 6 – 16 

sierpnia domem dla 35 – osobowej grupy fanów 
tańca ludowego. Trzon tej grupy stanowili 
członkowie Zespołu Folklorystycznego 
WRZOSOWIANIE od 6 do 18 roku życia  
(i więcej). Był to doskonały czas na zabawę, 
relaks i - oczywiście - doskonalenie umiejętności 

tanecznych i wokalnych. Nie zabrakło czasu  
na wycieczki, zajęcia plastyczne, projekcje 
filmów, ognisko, sportowe rozgrywki. W ten 
niezwykle gorący czas ulgę przynosiła kąpiel 
w pobliskim basenie. W pamięci uczestników 
niewątpliwie pozostanie m.in. pobyt  
w  Żywieckim Parku Etnograficznym i udział  
w warsztatach, których tematem były dawne ludowe 
zabawki. Każdy miał możliwość ozdobienia 

według własnego uznania drewnianego ptaszka. 
Zawiezione do domów będą przypominały 
czas spędzony w tym wyjątkowym miejscu. 
Po rozdaniu certyfikatów, upominków i nagród 
Gilowice pożegnały uczestników deszczem  
i pomrukami krążącej gdzieś nad szczytami 
burzy. A efekty pracy będzie można zobaczyć 
podczas najbliższych koncertów.

ai

/ wieści z GCKIiR

Takt i Wrzosowianie w bytomskim amfiteatrze
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A co ważniejsze w rowerze – przednie czy 
tylnie koło?” – takie motto (wzięte od 
Georga Bernarda Shaw) towarzyszyło 

spotkaniu podopiecznych pracowni muzycznej 
Gminnego Centrum Kultury we wtorek 23 
czerwca. Tradycyjnie adepci muzycznej szkółki 
prezentowali swoje umiejętności przed rodzicami, 
dziadkami, rodzeństwem i przyjaciółmi. Nad 

całością czuwał „szlifierz” rodzimych talentów 
– Grzegorz Leonarcik. Uczestnikom gratulujemy 
wytrwałości i sumienności w przygodzie  
z Muzyką w roku szkolnym 2014/2015. Mamy 
nadzieję, że spotkania z Nią dały Wam wiele 
radości i zachęciły do dalszego Jej poznawania.

W popisie wzięli udział:
Kacper Grzyb, Adam Urbański, Antoni Górecki, 

Barbara Górecka, Weronika Lewandowska, 
Dominika Malczewska, Nikodem Gawroński, 
Paulina Szczepanik, Dominik Jasiński, Krzysztof 
Szczepanik, Julia Dzięba, Patrycja Kierasińska, 
Amelia Balcerek, Małgorzata Wąsińska, Alicja 
Hamara, Weronika Potemska, Julian Nowicki, 
Eryk Nabiałek.

ai

Popis pocześniańskiej kultury i sztuki (walki)…
Przyjęliśmy zaproszenie Młodzieżowej Rady 

Miasta do udziału w imprezie Urodziny 
Zdrowej Częstochowy. Ramię w ramię 

prezentowała się kultura ludowa (koncert ZF 

WRZOSOWIANIE) oraz … sztuka (koreańska 
sztuka walki, sekcja TAEKWON – DO UKS 
JUNIOR w Zespole Szkół we Wrzosowej). 
Młodzi ludzie pokazali licznie zgromadzonej 

publiczności swoje umiejętności, wzbudzając 
żywe zainteresowanie obiema prezentacjami, 
przejawiające się pytaniami typu: „A jak się 
można do was zapisać?” Może być we wrześniu 
tłocznie…                                                           ai

„Co ważniejsze dla sukcesu – talent czy pracowitość?”

Wieści z GCKIIR /

XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej 
Jest to impreza, która odbywa się w ramach 

Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. 
Przed częstochowską publicznością 

zaprezentowały się następujące zespoły: Zespół 
Pieśni i Tańca „Częstochowa”, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”, 
Zespół Regionalny „Wisła”, Zespół Regionalny 
„Białcanie” z Białki Tatrzańskiej, Zespół Čači 
Vorba, Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki”, Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Lelowskiej, grupa „Sutari”, Zespół Regionalny 
„Wiyrchowianie”. Dwukrotnie podczas 
imprezy wystąpili nasi „Wrzosowianie”, którzy 
zaprezentowali bogaty program. Publiczności 
szczególnie podobała się groteska taneczna 
„Maski”, która po kilku latach wróciła  
do repertuaru zespołu.

ai
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II wyścig rowerowy MTB Poczesna 2015
Trzy kategorie wiekowe zgromadziły 

niemal 60-ciu amatorów  
i profesjonalnych kolarzy nad 

zbiornikiem „Glianianka” w Korwinowie. 
Reprezentowali oni barwy 16-tu teamów 
kolarskich oraz klubów sportowych  
z Częstochowy i okolic. Wśród 
najmłodszych wygrał Emil Krakowian, 
w kategorii młodzieżowej zwyciężył 
Piotr Karoń, natomiast w wyścigu OPEN 
najlepszy okazał się Adam Dziuk.
Około 15:30 jako pierwsi na trasę wyjechali 
uczestnicy wyścigu w kategorii szkolnej 
(10-13 lat). Ósemka zawodników miała 
do pokonania dystans jednego kilometra. 
Zdecydowanie najszybszy na tym odcinku 
był 13-letni Emil Krakowian, zawodnik 
sekcji speedrowera klubu PKS „Victoria” 

Poczesna. Daleko z tyłu zostawił on 
drugiego Damiana Ciurę oraz trzeciego 
Radka Śliwakowskiego.  Potem ruszyła 
kategoria młodzieżowa (14-17 lat). Wśród 
szesnastu młodzieżowców najszybciej 
dystans około 5 kilometrów pokonał 
Piotr Karoń. Za nim uplasowali się dwaj 
zawodnicy UKS-u Katolik Częstochowa – 
drugi Kamil Wójcik i trzeci Jakub Obzejta. 
Na starcie młodzieżówki stanęły również 
dwie dziewczyny – Karolina Kasprzyk (12 
miejsce) oraz Anna Ułamek (15 miejsce). 
Obie reprezentowały licznie zgromadzoną 
grupę częstochowskiego Katolika.
Ruszyła grupa OPEN (powyżej 14-tu lat). 
Przed linią startu tej kategorii stanęło aż 
33 zawodników!   Mieli oni przed sobą 
dystans niemal dziesięciu kilometrów. 

Po przejechaniu połowy trasy na czele 
ustawiła się wyraźnie przodująca dwójka 
– Adam Dziuk z Sengam Sport Racing 
Team z Zawiercia oraz Michał Bareła  
z częstochowskiego Jura Bike. Pomiędzy 
5-7 zawodnikami toczyła się rywalizacja  
o pozycję trzecią, którą zdecydowanie 
wygrał Mateusz Całek reprezentujący 
Sportowy Poraj.  Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Aleksandra Sakowicz z Start with 
SA sklasyfikowana na 19-tym miejscu. Tuż 
za nią na 20-tym miejscu zawody ukończyła 
Edyta Mieszczak z Bikehead. Trzecią panią 
na mecie była Agnieszka Mularczyk z Jura 
Bike, która zajęła w finalnie 25 miejsce.
Obecny na zawodach wójt gminy Poczesna 
– Krzysztof Ujma wreczał puchary, medale, 
dyplomy i nagrody.

Damian Krzyczman

Czekali na to 20 lat!
W 27 czerwca odbyła się ostatnia 

kolejka A-klasy Częstochowskiej.
Wiadomo już było przed meczem 

iż drużyny, które tego dnia stanęły na boisku 
zagrają ligę wyżej, tuż przed pierwszym 
gwizdkiem Piast Przyrów oraz gospodarz 
meczu Olimpia Huta Stara otrzymały z rąk 
władz podokręgu Częstochowa okazałe 
puchary za promocję do klasy Okręgowej.
Natomiast każdy zawodnik, który  
w minionym sezonie reprezentował 
barwy Olimpii otrzymał wyróżnienie  
w postaci pamiątkowych statuetek. Zarząd 
klubu przy okazji awansu podziękował 
również wójtowi Gminy Poczesna i na 
ręce obecnego na meczu zastępcy wójta 
– Andrzeja Lecha, również przekazał 
pamiątkową statuetkę. Warto dodać że 
sama otoczka przed meczem nie wyglądała 

na mecz A-klasy! Zawodników na mecz 
wyprowadzały najmłodsze dzieci trenujące 
w naszym klubie. A licznie zgromadzeni 
kibice przygotowali oprawę meczu jak na 
trzeciej -  czwartej lidze.
Wracając do meczu. Tego dnia nasz 
zespół udokumentował swoją dobrą 
postawę w tegorocznych rozgrywkach 
gromiąc drużynę która wspólnie z nami 
wywalczyła awans 7:1! W przekroju całego 
sezonu nasz zespół odniósł 20 zwycięstw,  
5 remisów oraz zanotował 3 porażki. Warto 
podkreślić, że na naszym boisku nikomu 
w przeciągu całego sezonu nie udało się 
wygrać, a Olimpia odprawiała z bagażem 
kilku bramek przeciwników. Warto również 
zauważyć, iż drużynę poprowadził jako 
trener zaledwie 28-letni wychowanek 
naszego klubu Łukasz Wlazło dla którego to 

był debiut w roli trenera drużyny seniorów. 
Już dziś wiadomo, że również pod okiem 
tego trenera zespół wystartuje w Klasie 
Okręgowej, ciekawostką jest iż będzie  
on najmłodszym trenerem w całej lidze.
Pewne jest iż w kolejnym sezonie przed 
naszą drużyną czeka trudne zadanie 
mianowicie utrzymanie się w wyższej klasie 
rozgrywkowej nie będzie łatwe bowiem 
może okazać się, że spadnie 9 drużyn. 
Przygotowania do rundy jesiennej nasz 
zespół rozpocznie czternastego sierpnia 
i do pierwszego meczu ma zaplanowane 
zaledwie trzy mecze sparingowe,wiadomo 
że początek rundy rozpocznie się  
8 sierpnia,oprócz meczy ligowych nasza 
drużyna wystąpi również w Pucharze Polski 
gdzie spróbujemy zajść jak najdalej!

Jarosław Wlazło
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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

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

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Olga Gajos
Poniedziałek: 16-19
Wtorek: 14-20
Piątek: 8-14
Lek. stom. Dariusz Bryniarski
Wtorek: 11-14
Środa: 14-20
Czwartek: 13.30-19.30

Pogotowie Ratunkowe
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Biuro wezwań: ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa, Tel. alarmowy: 999 lub 112

Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego
Ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Nocna opieka zdrowotna Po godzinie 18:00 do 08:00 rano dnia następnego (całodobowo  
i w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te realizowane są  
w przychodni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. 
Dla Gminy Poczesna jest to przychodnia: NZOZ „Ergomedica”  
Ul. Orkana 139B Tel. (0-34) 366 28 81 Pacjenci mogą także skorzystać z usług innej 
placówki, którą jest: NZOZ „Nasza Przychodnia” Ul. Wolności 46 Tel. (0-34) 324 33 
20, (0-34) 366 96 02 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne  
i udzielane bez skierowania.

DYŻURY  RADNYCH GMINY POCZESNA KADENCJI  2014 - 2018
1. Lidia Kaźmierczak w każdą ostatnią sobotę od godz. 10.00 – 12.00 - Nowa Wieś ul. Częstochowska 92

w każdy czwartek od 9.00 - 12.00 - Urząd Gminy Poczesna pokój nr 30

2. Przemysław Zawadzki w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.30 - 18.30  - sala Wiejskiego Centrum Kultury w Bargłach

3. Marian Kołodziej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 – 19.00 w Remizie OSP Wrzosowa

4. Rafał Dobosz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 – 19.00 w Remizie OSP Wrzosowa

5. Iwona Choła w ostatni piątek miesiąca od 17.00- 18.00 - w kancelarii OSP Słowik

6. Piotr Brzozowski w ostatni piątek miesiąca od 18.00- 19.00 - w świetlicy w Korwinowie

7. Waldemar  Kucia w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

8. Tadeusz Bajdor w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

9. Bożena Dobosz w ostatni czwartek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

10. Eulalia Błaszak w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz.18.00 - 19.00 - w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego  (budynek Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

11. Ewa Synoradzka w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz.18.00- 19.00 - w świetlicy środowiskowej w Brzezinach Nowych ul. Biała

12. Grzegorz Sikora pierwsza sobota miesiąca od godz. 10.00-12.00 - w świetlicy środowiskowej przy Remizie OSP w Nieradzie

13. Wojciech Opiłka w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w świetlicy w Mazurach

14. Teresa Chałupka w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz.17.00- 19.00 - w  siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

15. Barbara Wąsińska w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 - 19.00 - w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego  
(budynek Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

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.
Lek. med. Janusz Opara
Poniedziałek-Piątek: 8-9

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

Ośrodek Zdrowia w Poczesnej;  
ul. Szkolna 3; tel. (0-34) 327 41 93

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.

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Romuald Adamek
Poniedziałek: 14-18
Wtorek, Czwartek: 8-11

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, Czwartek, Piątek: 13-18

Pediatrzy
Lek. med Aldona Szymczyk 
Poniedziałek, Piątek: 8-11;
wizyty domowe: 11-12.

Wtorek: 11.15-14
wizyty domowe: 14-15
Środa: 12-14;
wizyty domowe: 14-15
Czwartek: 14-17;
wizyty domowe: 17-18.

Poradnia Okulistyczna
Lek. med. Reza Fakhari
Środa: 16.30-18
Czwartek: 9-10.30
Piątek: 16.30-18

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Marta Adamek
Wtorek, Czwartek: 8-14
Środa: 12-18

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85
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Zatrzymane w kadrze...

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze


