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Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Caritas Archidiecezji Czestochowskiej – Organi-
zacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000226783, 

wyraża zgode na udostepnienie konta  
o numerze PKO BP I/O Częstochowa 

09 1020 1664 0000 3902 0026 7476 

w celu zbiórki środków pieniężnych na leczenie 
Anety Frymus.

Ewentualne darowizny prosimy przesyłać na 
wyżej wymienione konto z dopiskiem  

„dla Anety Frymus”.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

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 - 34/326 30 27.

dla par małżeńskich  - Jubilatów   50 - lecia
pożycia małżeńskiego

1% Twojego Podatku

zawiadomienie
Serdecznie dziękujemy wójtowi – Krzysztofowi Ujmie, 
Centrum Handlowemu „Auchan”, Grażynie Jarawce, 
radnemu – Przemysławowi Zawadzkiemu, sołtys – 
Mirosławie Sławińskiej, prezesowi OSP – Dariuszowi Szyi, 
państwu M.W. Kempa, państwu J.P. Zbirek, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeniu „Kowalik” - za wspaniałą zabawę 
mikołajkową, która odbyła się 6 grudnia 2014 roku w świetlicy 
OSP w Bargłach.                           Dzieci i Rodzice z Bargłów 

Podziękowanie



jesteśmy na www.facebook.com 3

STYCZEŃ
9 – wziąłem udział w zorganizowanym przez prezydenta Miasta 
Częstochowy i przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy „Spo-
tkaniu Noworocznym”. Odbyło się ono w Częstochowskiej Filhar-
monii;
10 – kibicowałem młodym zawodnikom, którzy wzięli udział w 
rozgrywkach turnieju o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Olim-
pia. Turniej odbył się w Hali Sportowej w Poczesnej. Grano m.in.  
dla Filipa Sulińskiego. Filip Suliński to młody piłkarz, który musi 
przejść specjalistyczne leczenie; 
16 – uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Wój-
tów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Odbyło się ono w Cen-
trum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Omawiano  m.in. współ-
pracę między samorządem regionalnym a samorządami lokalnymi 
oraz wizję rozwoju województwa śląskiego , a także fundusz struk-
turalny w okresie programowania 2014/2020;
21 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej, w ramach kolędy duszpaster-
skiej, odbyło się spotkanie pracowników z ks. Prałatem – Jarosła-
wem Sroką;
23 – brałem udział w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.  Uchwałą Zgroma-
dzenia zostałem wybrany na członka Zarządu Związku Komunalne-
go Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie;
25 – Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta  wystąpiła z koncertem 
kolęd w kościele pw. Bożego Ciała we Wrzosowej.  Był to ich trzeci 
występ. Wcześniej  odbyły się: 11 stycznia w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Poczesnej, a 19 stycznia – w kościele pw. św. Józefa 
w Częstochowie;
26 – w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje projektu „Planu za-
rządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty”. 
Szczegóły dotyczyły zabezpieczenia przeciwpowodziowego na od-
cinku Warty od zbiornika w Poraju do granicy z miastem Często-
chowa;
27 – wziąłem udział w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów, Prezyden-
tów i Starostów Regionu Częstochowskiego. Na spotkaniu zostały 
poruszone następujące tematy:
– realizacja projektów w ramach RPO WŚL 2014-2020 w ścieżce 
RIT (Regionalnych Inwestycji Terenowych);
– omówienie spraw związanych z realizacją projektu pn. „Budowa 
Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 
Częstochowski”;
– „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – współdziałanie gmin  
i powiatów subregionu północnego województwa śląskiego na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej . Wspólne rozwiązania w zakre-
sie partycypacji jednostek samorządu terytorialnego”;
Na zakończenie spotkania zostało wypracowane stanowisko w za-
kresie połączeń kolejowych relacji Częstochowa-Lubliniec;
28 – w świetlicy wiejskiej w Korwinowie odbyło się spotkanie 
opłatkowe z lokalnym samorządem. Jednym z gości był poseł RP 
– Jerzy Sądel. Spotkanie zostało zorganizowane przez  Stowarzy-
szenie Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej. Urząd Gminy reprezen-
tował zastępca wójta - Andrzej Lech.

Od 19 stycznia rozpoczęły się zebrania wiejskie, na których wybie-
rani są sołtysi oraz Rady Sołeckie w poszczególnych sołectwach. 

Pierwsze zebranie odbyło się w Bargłach. Sołtysem ponownie zo-
stała wybrana Mirosława Sławińska.
Kolejne zebrania miały miejsce:
22 stycznia w Zawodziu. Sołtysem została Anna Rak.
26 stycznia w Nowej Wsi. Sołtysem została Danuta Markowska.
27 stycznia w Kolonii Poczesna. Sołtysem została Jadwiga Strąk.
28 stycznia we Wrzosowej. Sołtysem został Robert Gajecki.
29 stycznia w Słowiku. Sołtysem została Mirosława Markiewicz.
30 stycznia w Nieradzie. Sołtysem został Jarosław Kmieć.
2 lutego w Mazurach. Sołtysem została Malwina Jabłońska.
17 lutego w Hucie Starej A. Sołtystem została Agnieszka Pidzik.
18 lutego w Korwinowie. Sołtystem został Marcin Puchała.
19 lutego w Hucie Starej B. Sołtysem został Leon Kuta.
Ostatnie z zebrań zostało zaplanowane na 11 marca;

31 – rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze OSP . Pierwsze miało 
miejsce we Wrzosowej. Następne zostały zaplanowane na: 21, 28 
lutego oraz na 7, 14 i 21 marca.

LUTY
4 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami  
Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politech-
niki Częstochowskiej. Rozmowa dotyczyła szczegółów najbliższej 
współpracy w ramach podpisanej  „Umowy o Współpracy”, która 
obowiązywać będzie przez najbliższe cztery cztery lata;
10 -  w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotka-
nie, na którym omawiane były następujące tematy:
– łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim  
w 2015 roku,
– możliwości organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego  
w powiecie częstochowskim,
– informacja z przygotowań do realizacji zadań w województwie 
śląskim w ramach RPO i innych źródeł finansowania w nowym 
okresie programowania.
Na spotkaniu gminę Poczesna reprezentował zastępca wójta – An-
drzej Lech;
21 – w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość roz-
dania Statuetek Starosty Częstochowskiego. Wyróżniony zostałem 
statuetką w dziedzinie „Samorządność”;
27 – w Gminnym Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Pocze-
snej odbył się Jubileusz 5-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Zawo-
dzie, Kolonia Borek i Dębowiec.

TRADYCJE
W grudniu i styczniu odbywało się szereg spotkań opłatkowych.  
W styczniu w przedszkolach i szkołach organizowane były spotka-
nia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczestniczyłem w większości 
tych uroczystości.

WYDAŁEM m.in. ZARZĄDZENIA w SPRAWIE:
– organizacji przeprowadzenia wyborów do organów jednostek po-
mocniczych;
– upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 
wójta gminy Poczesna;
– planu dofinansowania 2015 roku form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Poczesna;
– powołania komisji inwentaryzacyjnej druków ścisłego zaracho-
wania;
– wprowadzenia procedur udzielania zamówień do kwoty 30 tys. 
euro;
– powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholo-
wych;
– zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Poczesna;
– ogłoszenia naboru kandydatów do składu komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 
2015 na terenie gminy Poczesna;
– powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych 
ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe.

Z PRAC WÓJTA GMINY

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Z prac rady gminy

Sprawozdanie z II Sesji Rady Gminy Poczesna.
W dniu 11 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy  
w Poczesnej. Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu  
z I sesji rady gminy kierownik GOPS, Elżbieta Różycka, odczytała 
informację dotyczącą przygotowania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Poczesnej, do sezonu zimowego.
Podjęto uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych 
na 2015 rok oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 Kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014- 
2029.
   Podjęta została również uchwała dotycząca przyjęcia 
Rocznego Programu współpracy gminy Poczesna z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2015.
 W kolejnym punkcie obrad rada podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 
strefa III obejmującego sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa 
Młynek- Mazury.     

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Eulalia Błaszak

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Poczesna.
W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy  
w Poczesnej.
Po stwierdzeniu prawomocności sesji, przyjęciu porządku obrad  
i protokołu z II Sesji Przewodnicząca Rady i Wójt złożyli informację 
o pracy w okresie między sesjami.
         Wśród wielu spraw ujętych w porządku obrad głównym 
punktem była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy 
na 2015 rok. Skarbnik gminy, Piotr Dobosz  przedstawił Radzie i 
dokonał analizy projektu budżetu na 2015 rok.  Projekt ten wcześniej 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Gminy 
jak również Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Rada 
Gminy przyjęła budżet gminy w Poczesnej na 2015 rok oraz 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2030. 
     W przyjętym budżecie planuje się dochody i przychody  
w wysokości 53.508.676 zł, wydatki w wysokości 52.068.676 zł, 
rozchody w wysokości 1.440.000 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 
17.530.841 zł co stanowi  33% wydatków ogółem. 
Inwestycje gminne w 2015 roku, to m.in.:
- Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej.
- Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 
Urzędzie Gminy Poczesna.

- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej  w miejscowości 
Bargły, Michałów wzdłuż DW 904.
- Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik.
       Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
oraz podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-
2029.
        W kolejnych punktach sesji Rada Gminy podjęła uchwały  
w sprawach: 
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz 
komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok,
- zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych 
Gminy Poczesna. 
- zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie 
określenia wysokości  podatku od nieruchomości na 2015 rok.
- zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie 
podatku od środków transportowych na 2015 rok.
- zmiany w składzie Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego.
W końcowej części sesji Wójt gminy oraz Przewodnicząca Rady 
złożyli wszystkim życzenia noworoczne.
Na tym zakończono posiedzenie III Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady
Lidia Kaźmierczak

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy Poczesna.
W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy 
Poczesna. Po otwarciu sesji, przyjęciu porządku obrad radni przyjęli 
protokół z III Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy 
poinformowała o pracy rady w okresie między sesjami, a Wójt 
Gminy o działaniach między sesjami. Podjęto następujące uchwały:
1.Uchwała w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów  
i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych na terenie gminy Poczesna.
2.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego- strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, 
Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna.
3.Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej.
4.Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Gminy Poczesna dotyczącej utworzenia obwodów głosowania.
5.Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych  
do gminnej sieci kanalizacyjnej.
6.Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.
7.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 
2015.
9.Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji 
Poczesna.
    Kierownik GOPS, Elżbieta Różycka, przedstawiła sprawozdanie 
z działalności ośrodka, a Zastępca wójta - Andrzej Lech, informację 
o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku.
   Prezesi klubów sportowych przedstawili informacje na temat 
sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych 
na terenie gminy.
   Po wysłuchaniu wniosków i uwag zakończono obrady IV sesji

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Eulalia Błaszak

V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
5 lutego odbyła się V Sesja Rady Gminy, której zwołanie w trybie 
nadzwyczajnym, wynikało z potrzeby podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zmiana ta dotyczyła zwiększenia limitu do zaciągnięcia pożyczek  
i kredytów na pokrycie wydatków związanych ze zwrotami środków 

własnych z dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
PROW-u, którą należy rozliczyć do 30 czerwca 2015 roku. W sesji 
brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Na tym zakończono obrady. Przewodnicząca Rady

Lidia Kaźmierczak
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Wszystkie potrzebne informacje oraz druki uzyskać można w Urzędzie Gminy 
Poczesna pokój nr 12 w godz. 7.00-15.00 lub pod tel. 34 327 41 16 wew 13

W ramach zadania wybudowano m.in. 22 km sieci 
kanalizacyjnej w tym  19,46 km kanalizacji grawitacyjnej  
i 2,54 km kanalizacji tłocznej, 5 przepompowni ścieków  

i blisko 1000 sztuk przyłączy.
 Początkowo planowano wybudowanie sieci kanalizacyjnej 
złożonej jedynie z kolektorów głównych oraz odcinków  
od kolektorów głównych (do granicy nieruchomości). Mając 
jednak  na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców, władze 
gminy Poczesna postanowiły zmienić pierwotną koncepcję budowy 
kanalizacji. Decyzją wójta – Krzysztofa Ujmy, zmniejszono koszty 
podłączenia się  do kanalizacji, poprzez rozszerzenie projektu  
o budowę dodatkowych odcinków tj.: od granicy posesji do 
pierwszej studzienki na posesji właściciela.

 Od listopada ubiegłego roku mieszkańcy gminy mogą już 
korzystać z  sieci kanalizacyjnej. Wystarczy się przyłączyć. W tym 
celu należy udać się do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego przy ulicy Jaskrowskiej 
14/20. Tam koniecznym jest wypełnienie druku – „Zgłoszenie 
zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do 
kanalizacji sanitarnej” oraz oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością (na cele budowlane).
Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej  zapewni 
prawidłowe oczyszczanie ścieków na oczyszczalni Warta, zgodnie 
ze standardami ochrony środowiska. Ograniczy to również ilość 
nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w  okolicy.
 Opisywana inwestycja to nie tylko kanalizacja,  związane 
z nią udogodnienia dla mieszkańców i ich rodzin. Przy okazji 
realizacji powyższego zadania  poprawiono nawierzchnię ulic: 
Górna, Szkolna, Wesoła, Brzezińska, Polna, Strażacka, Konwaliowa, 
Szczytowa, Rzeczna, Biała, Ogrodowa, Fabryczna, Katowicka, 
Wierzbowa, Sabinowska i Staszica.
 Pragniemy przypomnieć, że już od pewnego czasu gotowa 
jest także kanalizacja w Hucie Starej A i B, w Poczesnej, Kolonii 
Poczesna. A  zgodnie z zapisami ustawy „o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach” właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku min. poprzez przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie istnieje 
kanalizacja, jest obowiązek przyłączenia się do niej i tym samym 
realizacji powyższej ustawy.  Mieszkańcy gminy mogą także ubiegać 
się o udzielanie dotacji celowych na częściowe  dofinansowanie 
poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy 
do istniejącej na terenie gminy Poczesna sieci kanalizacyjnej, 
wybudowanej w ramach projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach ZPORR, w ramach których do posesji doprowadzone 
były jedynie sięgacze. Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent 
poniesionych kosztów za przyłącze kanalizacyjne – nie więcej niż 
1500 zł.

dm

wydarzenia

Od listopada 2014 roku mieszkańcy naszej gminy mogą już korzystać z  sieci kanalizacyjnej. 
Dotyczy to sołectw: Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Wrzosowa, Sobuczyna.

już jest. Tylko się podłączać!
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Medal dla Wójta!

- Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”. Wręczył 
go szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie płk. 
Krzysztof Tarapacz.  Medal został przyznany decyzją Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2014 roku.

an

Krzysztof Ujma na II Sesji Rady Powiatu 
 w Częstochowie odebrał -

Gmina Poczesna 
zaprezentowała się w Koziegłowach

Na świątecznym stole pojawiły się tradycyjne potrawy – nie 
zabrakło ryb, pierogów, piernika i lukrowanych pierniczków, 
sernika, pasztetów, mięs. Pięknie prezentowały się również 

bożonarodzeniowe ozdoby wykonane z naturalnych materiałów: 
anioły, bombki, stroiki. Na uroczystość przybyli: wójt gminy – 
Krzysztof Ujma, przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak 
oraz jej zastępczyni – Eulalia Błaszak. Po modlitwie i poświęceniu 
stołów uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia,  
a następnie rozpoczęła się degustacja potraw. Imprezę zakończyło 
wręczenie Kołom Gospodyń Wiejskich podziękowań za udział  
w IX Prezentacji.                                                                                 ai

W Hali Sportowej w Koziegłowach odbyła się kolejna, już IX Regionalna Prezentacja Stołów Wigilijno 
– Bożonarodzeniowych. Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Starej B 
 przy wsparciu Koła Emerytów i Rencistów z Huty Starej B oraz radnego Tadeusza Bajdora.  

Wójt Krzysztof Ujma, serdecznie dziękuje KGW oarz KEiR z Huty Starej B za promocję gminy Poczesna na „Prezentacji”.
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Aneta Nawrot:  Powrót do Poczesnej prowadził 
m.in. przez Wrocław i Warszawę...
Profesor Aleksander Żakowicz: - Tak można 

powiedzieć w największym skrócie. A wszystko to 
przez miłość do fotografowania....
To znaczy?
- Już jako dziesięcio - czy   jedenastolatek zafascynowałem 
się fotografią. Podpatrywałem kuzyna, który robił 
zdjęcia,  a potem z całym pietyzmem zajmował się 
ich wywoływaniem i obróbką. Ten cały proces miał  
w sobie coś z magii. Trzeba było najpierw wywołać klisze, 
a potem znaleźć w domu kąt, który się zaciemniało. 
Tam wstawiało się sprzęt i robiło zdjęcia. 
Najczęściej takim pomieszczeniem była 
łazienka, bo był dobry dostęp do wody 
a poza tym było to pomieszczenie 
bez okna, albo z małym oknem. 
Tak więc zaciemnić go było 
stosunkowo łatwo... Sam 
proces wywoływania  
i robienia zdjęć trwał od 
kilku do kilkunastu godzin. 
Tak więc domownicy 
najczęściej musieli 
korzystać z grzeczności 
sąsiadów... Ale 
najważniejszą sprawą 
jest to, że podczas 
wywoływania zdjęć 
każdemu z nas zawsze 
towarzyszył dreszczyk 
emocji. Nigdy przecież 
nie było wiadomo, 
co zobaczymy na 
naświetlonym papierze 
fotograficznym... Dzisiaj 
trudno to zrozumieć 
młodemu człowiekowi, 
który na wyświetlaczu 
ogląda zrobioną przed 
sekundą fotkę.
A jak to z tym Wrocławiem było?
- Jak już wspomniałem, byłem 
zafascynowany fotografią. Chciałem 
więc iść na studia, które będą rozwijać 
moją pasję. Mogłem to zrobić jedynie 
w  Zakładzie Fototechniki Wydziału Chemii na 
Politechnice Wrocławskiej. Chemia nie stanowiła 
dla mnie problemu. Akurat z tego przedmiotu byłem 
olimpijczykiem i miałem indeks na wszystkie wydziały 
chemii oprócz... Politechniki Wrocławskiej. Zdałem więc 
egzamin wstępny i zostałem przyjęty. Po skończeniu 
studiów pozostałem na uczelni jako asystent. Ale  
w tamtych czasach o pracę było równie trudno jak w tej 
chwili. Musiałem z czegoś żyć, a etatu nikt mi wówczas 
nie proponował...
...i z pomocą przyszła stolica?
- No tak. Właśnie wtedy rozpoczęła się era „filmu 
kolorowego”. Trafiłem do telewizji polskiej, do działu 

Profesor Aleksander Żakowicz, znany i uznany nie tylko w Polsce artysta fotografik. Po wielu 
latach powrócił do Poczesnej i wraz z rodziną zamieszkał w domu, który wybudował na miejscu 

domu swojego pradziadka.

obróbki taśmy. Byłem technologiem. To była bardzo 
ciekawa praca i w pewnym sensie pionierska. W 
telewizji nie pozostałem zbyt długo. Zmieniły się 
władze w tej instytucji i część pracowników zwolniono. 
Wróciłem więc do Wrocławia i rozpocząłem studia 
doktoranckie. A ponieważ mój promotor przeniósł się 
do Częstochowy, to ja podążyłem za nim. Znalazłem 
pracę w częstochowskiej – wówczas – WSP. Mogę 
powiedzieć, że moje życie zawodowe było związane z 
tą właśnie uczelnią. A powrót do Poczesnej...  Bardzo 
dobrze się nam tutaj mieszka. Cisza, spokój, ale blisko 
do Częstochowy.

Żyjemy w czasach, w których każdy robi zdjęcia  
i każdy uważa, że robi je świetnie...

- Pierwszy przełom w upowszechnianiu 
fotografii nastąpił w latach 1870-

1873, kiedy to materiały do 
fotografii zostały wprowadzone 

do masowej sprzedaży. Każdy, 
kto miał kilka rubli, mógł 

sobie kupić „chemię” do 
wywoływania zdjęć. Kolejna 
rewolucja nastąpiła po 
wprowadzeniu fotografii 
cyfrowej – fotografują 
w zasadzie wszyscy  
i wszystko. I spośród 
tych setek, tysięcy zdjęć 
pewnie trafiają się 
perełki...
A co to takiego są te 
„perełki”?
- Nie ma reguły. 
Czasami perełką może 
być zdjęcie obiektu, 

którego nie ma. Może 
być niekonwencjonalne 

sfotografowanie jakiegoś 
zjawiska czy wykonanie – 

w ciekawym oświetleniu - 
portretu... Fotografik, fotograf 

to taki człowiek, który potrafi 
dostrzec w szarej rzeczywistości to, 

czego nie dostrzegają inni.
Co najtrudniej sfotografować?

- W zasadzie to pytanie jest bez odpowiedzi. 
Pamiętam ze swojego zawodowego życia, jak 
otrzymałem za zadanie sfotografowanie chodnika  
w kopalni. Zjechałem na dół a tam 100 metrów 
oświetlała tylko 60 watowa żarówka. Miałem godzinę 
na wykonanie tego zadania i  lampkę czołową. Musiałem 
wszystko bardzo precyzyjne przemyśleć, obliczyć czasy 
naświetlenia... No i się udało. Ale łatwe to nie było. 
Przy robieniu zdjęć trzeba mieć wizje i przemyślenia. 
Czasami zrobi się kilkaset zdjęć i będzie tylko jedno 
dobre albo w ogóle. Ale najważniejsze, żeby się nie 
zniechęcać i patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat 
tego, czego inni nie widzą...
Dziękuję za rozmowę.

Praca ze zbiorów Aleksandra Żakowicza
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100 lat dla Związku

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele w 
Poczesnej. Następnie hodowcy -  w pochodzie ze sztandarami 
- przemaszerowali do hali sportowej.

 Na uroczystościach jubileuszowych obecni byli przede 
wszystkim gołębiarze z Okręgu Częstochowskiego. Jubileusz 
zaszczycili obecnością goście. Wśród nich m.in., radny Powiatu 
Częstochowskiego – Adam Morzyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
– Jerzy Smogorzewski, dyrektor częstochowskiego oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Stanisław Gmitruk,  
przewodniczący Rady Miasta Częstochowa – Zdzisław Wolski 
i radny częstochowski – Dariusz Kapinos. Imprezę prowadzili: 
Prezes Okręgu Częstochowa Zbigniew Rząca oraz Prezes Oddziału 
Częstochowa Czesław Janus (mieszkaniec Słowika).
- To wielki zaszczyt dla mnie i dla gminy Poczesna, że możemy 
was gościć z okazji tak wspaniałego święta – powiedział wójt 
gminy Poczesna, Krzysztof Ujma. - Jesteście państwo wspaniałą, 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Oddział Częstochowa – obchodził 65-lecie.  
Na organizację swoich urodzin wybrał gminę Poczesna. 

Policyjne spotkanie

Policjanci, mieszkańcy, wójt gminy Poczesna - Krzysztof 
Ujma, samorządowcy oraz zaproszeni goście spotkali się  
w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej w Poczesnej. 

Zebrani mogli usłyszeć m.in. wystąpienie komendanta Komisariatu 
Policji w Poczesnej - Grzegorza Kurka, pierwszego zastępcy 
Komendanta KMP - Sławomira Litwina oraz zastępcy naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego - Stanisława Kubackiego.
Na debacie obecni byli również uczniowie z częstochowskich 
szkół klasami mundurowymi. Wśród nich reprezentanci Technikum 

...w gminie Poczesna odbyło się 16 grudnia 2014 roku
Samochodowego (klasa o profilu policyjnym - Ruch Drogowy). 
W debacie uczestniczyła także jedna z klas z Ogólnokształcącego 
Liceum Wojskowego oraz klasa o profilu mundurowym z Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego.
Po prelekcjach i wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, w której 
czynny udział wzięli m. in. mieszkańcy Brzezin.
Debatę  prowadziła rzecznik prasowa KMP w Częstochowie - 
Joanna Lazar.

an

prężną organizacją. W waszych szeregach są sami pasjonaci. 
Składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje oraz zapewniam, że  
w gminie Poczesna jesteście zawsze mile widziani.
 Najlepsi hodowcy otrzymali puchary i wyróżnienia. 
Organizatorzy jubileuszu przeprowadzili aukcję dla chorych dzieci. 
W sumie za sprzedane gołębie otrzymali ponad 7 tys. złotych.
Zbigniew Rząca serdecznie podziękował wszystkim gościom, 
hodowcom oraz gospodarzowi gminy Poczesna za przyjęcie, 
życzenia, gratulacje i wspaniałą organizację. Dodał, że podczas 
trwania jubileuszowych obchodów panowała bardzo przyjacielska,  
serdeczna i pełna życzliwości atmosfera.
W uznaniu za zawsze miłe przyjęcie hodowców gołębi, wójt 
Krzysztof Ujma, otrzymał od Związku puchar.
- Jestem bardzo wzruszony – dziękował wójt. - Mogę zapewnić, że 
ten piękny i tak okazały puchar, będzie stać u mnie na poczesnym 
miejscu.

an
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej 
zakończył realizację siódmej – ostatniej - edycji projektu 

systemowego „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji 
w Gminie Poczesna” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wzajemna współpraca
Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma oraz dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej – prof. Zbigniew Stradomski, podpisali „Umowę  
o Współpracy”. Będzie ona obowiązywać przez najbliższe cztery lata.

W ramach wzajemnego porozumienia 
będziemy realizować wspólne 
projekty mające na celu m.in. 

podniesienie bezpieczeństwa technicznego 
i publicznego.
Każda ze stron zaangażuje się także  
w działalność promocyjną swojego partnera. 
W ramach wzajemnej współpracy, studenci  
i pracownicy ww. Wydziału Politechniki 
Częstochowskiej, będą mogli odbywać 
praktyki na terenie gminy Poczesna. 
Natomiast Wydział deklaruje 

Podsumowanie projektu

udostępnienie swoich pracowników 
naukowych oraz posiadanych środków 
technicznych (laboratoriów naukowych  
i dydaktycznych) w celu wsparcia projektów 
realizowanych przez Urząd w zakresie 
podnoszenia bezpieczeństwa technicznego  
i publicznego. 
Przedstawiciele Politechniki spotkali 
się w Urzędzie Gminy w Poczesnej  
z wójtem Krzysztofem Ujmą i rozmawiali  
o szczegółach najbliższych działań.

an

Dwudziestu trzech mieszkańców gminy Poczesna zagrożonych 
wykluczeniem społecznym otrzymało szansę na znaczącą 
zmianę ich obecnej sytuacji życiowej. Wsparcie oferowane 

w ramach przedsięwzięcia obejmowało szereg działań, m.in. 
trening kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, 
warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty 
autoprezentacji z wizażem oraz kurs komputerowy, dzięki którym 
odbiorcy mogli zyskać umiejętności radzenia sobie z własnymi 
ograniczeniami, wzmocnić poczucie wiary we własne siły 
oraz nabyć nowe, przydatne umiejętności i kwalifikacje.  
Kluczowym elementem projektu były szkolenia zawodowe 
wyznaczone zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz 
analizą lokalnego rynku pracy w kierunkach: wizaż i stylizacja 
fryzur, pracownik administracyjno – biurowy, kierowca – operator 
wózków jezdniowych, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 
spawanie metodą MIG i MAG, kroju i szycia z modułem szycia firan, 
organizacja przyjęć okolicznościowych – catering, opiekun osób 
starszych i niepełnosprawnych, kwalifikacja wstępna przyspieszona, 
prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C + E.
Dodatkowym wsparciem w ramach projektu były działania mające 
na celu wzmocnienie więzi, odbudowę struktury i poprawę relacji 
w rodzinach uczestników. Podopieczni ze swoimi bliskimi mogli 
skorzystać z trzydniowego wyjazdu integracyjno – terapeutycznego 
do Zakopanego oraz z atrakcji kulturalnych w formie wyjść do kina, 
teatru i filharmonii. 

 Realizacja projektu  przebiegała zgodnie z zasadą równości 
szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, zapewniając wszystkim 
jednakowy dostęp do oferowanych instrumentów aktywnej 
integracji. Trenerzy i wykładowcy na zajęciach używali języka 
wrażliwego na płeć, dbali o właściwe równościowe postawy wobec 
uczestników i uczestniczek projektu, a przedstawiane zagadnienia 
omawiane były również w aspekcie równości szans.
 Projekt „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji  
w Gminie Poczesna” pozwolił na wprowadzenie do oferty ośrodka 
pomocy społecznej nowych metod i narzędzi pracy. Zmieniło 
się podejście do klienta, z biernego odbiorcy świadczeń na 
aktywnego uczestnika procesu zmiany. Udział w projekcie pozwolił 
zainteresowanym na odkrycie własnych możliwości i potencjału, 
dostarczył konkretnych umiejętności, które w dużym stopniu ułatwią 
znalezienie pracy. Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie 
można ocenić dopiero po kilku latach od zakończenia jego realizacji, 
jednak już teraz można powiedzieć, że warto podejmować działania 
na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były 
zaangażowane w realizację projektu - na jego różnych etapach. 
Wsparcie i pomoc, jaką otrzymaliśmy były dla nas bardzo cenne, 
umożliwiły osiągnięcie założonych celów projektu. Uczestnikom 
i uczestniczkom projektu pragniemy podziękować za wytrwałość  
i życzyć powodzenia w dalszych działaniach. 

Koordynator projektu
Magdalena Krakowian
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Statuetka Starosty w kategorii „Samorządność”
 Wójt Gminy Poczesna -  Krzysztof Ujma odebrał Statuetkę  

z rąk Andrzeja Kwapisza, starosty Powiatu Częstochowskiego.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Poczesnej podaje  

terminarz kolejnych zebrań  
sprawozdawczych w OSP  

z terenu gminy Poczesna w 2015r.

Lp. O.S.P. Termin i miejsce

1 Nierada 07.03.2015r.   godz. 16oo   lokal OSP

2 Huta Stara A 14.03.2015r.   godz. 16oo   lokal OSP

3 Słowik 21.03.2014r .  godz. 16oo   lokal OSP

Zebrania OSP
Ostatniego dnia stycznia rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy Poczesna. Pierwsze odbyło się w OSP Wrzosowa. Następnie strażacy spotykali się w Poczesnej i Bargłach. 
Ostatnie sprawozdawcze zebranie ma się odbyć w Słowiku.

an

aktualności / wydarzenia

W sobotę, 21 lutego, w Filharmonii Częstochowskiej - 
już po raz czternasty -  wręczono  Statuetki Starosty 
Częstochowskiego - „Za zasługi dla powiatu”. Kapituła 

konkursu nominowała do tej nagrody 17 kandydatów. Starosta 
wyróżnił po jednym laureacie z każdej z siedmiu kategorii.
W kategorii „Samorządność”  Statuetkę  Starosty Częstochowskiego 
otrzymał wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.
-  Ta Statuetka jest dla mnie wielkim wyróżnieniem  – powiedział 
Krzysztof Ujma. - W listopadzie ubiegłego roku mieszkańcy gminy 
Poczesna po raz trzeci wybrali mnie na swojego gospodarza. 
Zrobię wszystko, aby kontynuować rozwój i bezpieczeństwo gminy 
Poczesna.
 Krzysztof Ujma  pełni swoją funkcję od roku 2006. Dążąc 
do osiągnięcia optymalnego rozwoju gminy, przedstawił plan 
„Tu warto mieszkać i inwestować”. W ostatnich latach na terenie 
gminy Poczesna m.in. wybudowano i wyremontowano drogi, 
chodniki, powstały nowe parkingi, podjazdy, place zabaw, siłownie 
zewnętrzne, świetlice. Od 2013 roku opracowywany jest projekt 

o nazwie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty 
na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj”. To bardzo 
istotna inicjatywa dla naszego bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony 
środowiska. Podobnie jak kanalizacja – jedno z największych  
realizowanych przez wójta zadań. W 2014 r. zakończono projekt pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach 
Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej”. Obecnie trwają prace związane 
z budową kanalizacji w Bargłach, Michałowie oraz miejscowości  
Nierada.
W swoich działaniach wójt przywiązuje dużą uwagę do edukacji 
młodego pokolenia. W 2012 r. w Poczesnej oddano do użytku zespół 
edukacyjno–sportowy, za który Gmina otrzymała wyróżnienie 
Jurajski Produkt Roku 2012 oraz tytuł „Inwestor na Medal 2013”. 
Rok później Krzysztof Ujma odebrał certyfikat „Sportowa Gmina 
2014”. Wyróżnienie to przyznawane jest samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów z programem 
rozwoju sportu i rekreacji. Mieszkańców gminy Poczesna 
przybywa. Nie tylko ze względu na liczbę urodzeń, ale również ze 
względu na migrację – głównie z Częstochowy i okolic.
 Na uroczystości wręczenia Statuetek oprócz  
nominowanych i laureatów, obecni byli m.in. mieszkańcy 
gminy Poczesna,  radni z przewodniczącą Rady Gminy – Lidią 
Kaźmierczak, samorządowcy... Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili parlamentarzyści,  przedstawiciele Powiatu  
i Województwa. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć i podziwiać  
Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza.

an
Pozostałe Statuetki zostały przyznane:

- w kategorii „Kultura” - Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Borowianki”
- w kategorii „Przedsiębiorczość” - KITALA spółka cywilna, Artur Kitala, Damian 
Kitala
- w kategorii „Oświata” - Ryszard Krok, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach
- w kategorii „Zdrowie i Pomoc Społeczna” - Joanna Kmiecik, Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach
- w kategorii „Sport i Turystyka” - Adam Michalak, działacz społeczny w dziedzinie 
turystyki i sportu w gminie Rędziny 
- w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia” - Jan Skrzyniarz, nadleśniczy, 
Nadleśnictwo Koniecpol
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Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacjiw Poczesnej
Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych  
z  Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką 
plastyczną.
Cele konkursu:
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik

Wieści z gckiir

Kolędować Małemu...
Kolędy pierwotnie były radosnymi pieśniami noworocznymi, 

które współcześnie przyjęły powszechnie formę pieśni 
bożonarodzeniowych. Są częścią tradycji chrześcijańskiej, 

która zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze w Bożym 
Narodzeniu: historia narodzin Pana Jezusa sprzed 2000 tysięcy lat, 
warunki w jakich miało to miejsce, oczekiwanie na Zbawiciela.  
W tym sensie kolędy są przesłaniem ewangelicznym.
Tradycyjnie kolędy towarzyszą nam do 2 lutego – Święta Matki 
Boskiej Gromnicznej. Do tego czasu śpiewamy je podczas 
Mszy Świętych, spotkań noworocznych, w gronie rodzinnym  

i z przyjaciółmi. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna 
także kontynuuje zwyczaj kolędowania. W niedzielę 11 stycznia 
odbył się koncert w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Poczesnej, 18 stycznia młodzi muzycy koncertowali  
w Częstochowie w kościele św. Józefa. A 25 stycznia wspólne 
kolędowanie odbyło się w kościele pw. Bożego Ciała we Wrzosowej. 
W tym samym dniu w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła  
w Nieradzie można było wysłuchać koncertu zespołu „ELSOL” 
w składzie: Dorota Wiśniewska-Klekot, Paulina Zarzycka, Anna 
Bińczyk. Żegnamy się z kolędami do grudnia!                               ai

   plastycznych jako środka wypowiedzi,
- rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
- pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
- ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy 
wiekowe:
       I grupa –  przedszkola
      II grupa – klasy I -III szkoły podstawowej
     III grupa – klasy IV -VI szkoły podstawowej
     IV grupa –  klasy I -III gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.
3. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym 
wszystkie dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania 
lub nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy 
opiekuna.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej 
technice plastycznej.
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym 
zniszczenie.
6. Dopuszczalne formaty prac od A4 do A3

Termin: Na prace oczekujemy do dnia 25.03.2015 (środa) roku  
w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury, Informacji i 

Rekreacjiul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna Tel. 34/ 327- 40 
-78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można 

również zostawić w Bibliotece Gminnej).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród 
oraz wystawa prac odbędzie się 30.03.2015r. (poniedziałek)  
o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  

w Poczesnej.
Uwagi końcowe:Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie  

podsumowania konkursu i wręczenia nagród.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA WIELKANOC”

jk
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Wieści z GCKIIR

z Gminnym Centrum Kultury

Podczas tegorocznych ferii 
zimowych Gminne Centrum 
Kultury w Poczesnej 

przygotowało dla dzieci,  
młodzieży i dorosłych 
bogatą ofertę programową. 
Zajęcia odbywały się  
w świetlicach środowiskowych 
w Bargłach, Brzezinach Nowych, 
Słowiku, Hucie Starej B, Wrzosowej,  
w szkole Podstawowej  
w Poczesnej, w Zespole 
Szkół w Hucie Starej B oraz 
w GCKIiR. Zainteresowanych 
rozwijaniem artystycznych 
talentów zaprosiliśmy  
do poznawania tajników sztuk 
plastycznych podczas Zimowych 
Szaleństw Artystycznych 
czy zgłębiania umiejętności  
w zakresie malarstwa 
witrażowego. Taneczne pasje 
można było rozwinąć w czasie 
warsztatów z tańca towarzyskiego, 
estradowego, klasycznego czy też 
hip - hopu. Miłośników śpiewu 
i gry na instrumentach zaprosiliśmy 
na otwarte zajęcie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej oraz na warsztaty 
wokalne. Popularnością cieszyło 
się Kino – Bambino i Noc Filmowa. 
Tradycyjnie już odbyły się Turnieje 
Białego Misia w tenisie stołowym 
oraz warcabach aktywnych. 
Nie zabrakło zabaw i balów 
przebierańców. Zgodnie z tradycją 
Tłustego Czwartku uczestnicy 
imprez zorganizowanych  
w tym dniu  zostali poczęstowani 
pysznymi pączkami. A w tajniki 
smażenia pączków i faworków 
wprowadzały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Brzezinach 
Nowych.

FERIEPonad 140 osób wzięło udział  
w imprezach wyjazdowych do 
Parku Wodnego w Tarnowskich 
Górach, Gliwickiego Teatru 
Muzycznego (baśń muzyczna „Kot 
w butach”) oraz na lodowisko 
miejskie w Częstochowie. Koszty 
przejazdu uczestników zostały 
pokryte ze środków samorządu. 
Serdecznie dziękujemy! ai, jk Więcej na: 
www.kulturapoczesna.pl - facebook/kulturapoczesna
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Wieści z GCKIIR

z Gminnym Centrum Kultury
FERIE
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Spotkanie opłatkowe...

Przybyli na nie m.in. radni, przedstawiciele działających na terenie 
gminy Poczesna Stowarzyszeń, Kół Gospodyń, Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Byli księża, ludzie kultury, pracownicy oświaty  

i Urzędu Gminy oraz mieszkańcy. Gości przywitał gospodarz – wójt 
Krzysztof Ujma, który podsumował mijający rok, podziękował  
za wsparcie w wyborach, a następnie złożył świąteczno-noworoczne 
życzenia.
Opłatki poświęcili księża: Zygmunt Jurczyk i Jarosław Sroka.
- Tak sobie czasami myślę, że dobrze byłoby, gdyby święta 
Bożego Narodzenia trwały cały rok – powiedział proboszcz parafii  
w Poczesnej, ks. Jarosław Sroka. - Właśnie te święta mają w sobie 
coś magicznego, coś co sprawia, że ludzie stają się dla siebie lepsi, 
serdeczniejsi, bardziej wyrozumiali...
Wigilijne spotkanie uświetnił mini-koncertem kolęd Zespół 
Folklorystyczny „Wrzosowianie”.

an

… odbyło się w Hali Sportowej w Poczesnej.

W sylwestrową noc sekundy do Nowego Roku, wspólnie 
odliczali: wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, 
przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, radni 

oraz mieszkańcy.
- Szanowni mieszkańcy gminy Poczesna. Życzę Wam w 
tym Nowym Roku samych sukcesów. Życzę wszelkiej 
pomyślności dla Was i Waszych rodzin. Niech ten 2015 
rok będzie dla Was wszystkich bardzo szczęśliwy – mówił 
Krzysztof Ujma. Punktualnie o północy wystrzeliły szampany,  
a po życzeniach wójta, zgromadzeni  mieszkańcy gminy Poczesna, 
goście, mogli obejrzeć pokaz sztucznych ogni.

an

Działo się ...3, 2, 1, 0! Witamy  
Nowy 2015 Rok!
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nasze firmy

Zimna materia z możliwościami

Marek Lewandowski przyznaje, że 
początki były trudne: - Można 
powiedzieć, że podjąłem decyzję aby 

zająć się czymś, o czym nie miałem zielonego 
pojęcia – wspomina. - Ale doszedłem do 
wniosku, że jak się ma wytyczony jasny cel  
i konsekwentnie się do niego dąży, to mimo 
drobnych niepowodzeń, wszystko się uda. 
Tej zasady trzymam się całe życie.
Chciał produkować lustra. Nie było innego 
wyjścia – musiał się tego nauczyć.
- Na Błesznie miałem znajomego szklarza. 
Umówiłem się z nim, że mnie nauczy 
– opowiada Marek Lewandowski. - No  
i rzeczywiście pewnego dnia wybrałem się 
do niego. On pokazał mi, jak się robi lustro. 
Cała nauka trwała dwie godziny. Musiałem 
wszystko zapamiętać. Wtedy wydawało mi 
się, że wiem, jak to zrobić. Życie jednak to 
zweryfikowało.
Marek Lewandowski przyznał, że podczas 
tego dwugodzinnego kursu nie zdobył np. 
wiedzy na temat, w jaki sposób należy 
zabezpieczać lustra przed działaniami 
zewnętrznymi.
- Nastał czas prób i błędów. Do wszystkiego 
musiałem dochodzić sam. Internetu niestety 
nie było... Jak patrzę z perspektywy czasu, 
to muszę przyznać, że wiedza była nie tylko 
kosztowna, ale czasami – w dosłownym tego 
słowa znaczeniu - bolesna... - dodaje Marek 
Lewandowski.
Właściciel Lemaru dopiął jednak swego. 
Pierwsze swoje lustra zaczął produkować 
w niewielkim pomieszczeniu, przy  
Al. NMP w Częstochowie. Potem 
wynajął pomieszczenia w Korwinowie. 
Opracował kilkanaście wzorów luster. Ramy produkował mu jeden  
z mieszkańców Korwinowa.
- I tak powoli zacząłem być na rynku znany. Uznałem, że nie można 
stać w miejscu i trzeba zacząć się rozwijać. Kupiłem więc działkę 
we Wrzosowej i rozbudowałem zakład. Uznałem, że lepiej zająć 
się czymś na większą skalę. Znów nauka, szkolenia i przejście  
na produkcję szyb zespolonych.
To było na przełomie 1996 i 1997 roku. Kilka lat później,  

38 lat temu Marek Lewandowski zaryzykował. Postawił na lustra i szkło. Dzisiaj firma Lemar,  
którą prowadzi wraz z synem Marcinem, z produkcji szyb zespolonych  

i witraży znana jest nie tylko w Polsce.

w 2004 roku, Lemar – za sprawą syna – 
Marcina Lewandowskiego, zaczął również 
specjalizować się w produkcji witraży.
- Syn ma zdolności plastyczne i wyobraźnię 
przestrzenną – tłumaczy Marek Lewandowski. 
- I jest samoukiem, zupełnie jak ja.
- Mnie już było trochę lżej niż ojcu, bo wiele 
rzeczy mogłem podpatrzeć w internecie. Ale 
pomysły rodziły się i nadal rodzą w mojej 
głowie – wspomina Marcin Lewandowski. 
- Początkowo też nie było łatwo. Ale  
w osiągnięciu celu bardzo wspierali mnie 
rodzice i moja żona. Wierzyli we mnie,  
a to dodawało mi pewności, że uda mi się 
osiągnąć to co sobie wytyczyłem.
Z obserwacji Marcina Lewandowskiego 
wynika, że klientom bardzo podobają się 
witraże. Bardzo chętnie „wmontowują” je 
np. w drzwi wejściowe czy wewnętrzne. 
Ozdabiają nimi drzwiczki szafek swoich 
mebli. Czasami zamawiają ten sam motyw 
do drzwi i mebli, tak aby wszystko stanowiło 
całość.
- Ale też zauważyłem, że klienci trochę się 
tych witraży obawiają – śmieje się Marcin 
Lewandowski. - Po pierwsze myślą, że 
to bardzo droga inwestycja a po drugie,  
że za bardzo kolorowa. Dlatego jeśli już się 
decydują na witraż, to raczej jednokolorowy, 
ew. z bladym żółtym. A przecież w witrażu 
właśnie najpiękniejsze są  intensywne 
kolory... Szczególnie, jak przechodzi przez 
nie słońce. Wówczas witraż staje się jeszcze 
piękniejszy i cieszy oko i duszę.
Marcin Lewandowski przyznaje, że robienie 
witraży to nie tylko zawód, ale przede 
wszystkim pasja: - To jest żmudna praca, 

żeby wykonać ją dobrze, to konieczne jest cierpliwość i wielkie 
skupienie.
- Patrząc z perspektywy tych blisko 40 lat wiem, że podjąłem dobrą 
decyzję – podsumowuje Marek Lewandowski. - Szkło to trudna  
i zimna materia do obróbki, ale z wielkimi możliwościami. I kiedy 
się już zacznie „pracować w szkle”, to się człowiek w tej pracy 
zakochuje.
- Szczególnie jeśli chodzi o witraże – dodaje Marcin Lewandowski.

an

Lemar daje prace około 20 osobom. Jak jest sezon i większe zapotrzebowanie na szyby czy witraże – zatrudnienie wzrasta.
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Zagrali dla Filipa
10 stycznia 2015 roku Klub Sportowy Olimpia Huta Stara zorganizował kolejną edycję turnieju  

o Puchar Prezesa. Była to pierwsza edycja, gdzie organizatorzy postanowili połączyć dobrą zabawę 
ze szczytnym celem, jakim była zbiórka funduszy na leczenie młodego piłkarza Filipa Sulińskiego.

Podsumowanie i życzenia

Gościli na nim nie tylko członkowie gminnego PSLu, ale także 
goście. Wśród nich m.in. poseł RP Artur Bramora oraz radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk. 

Wśród zaproszonych gości  byli również przedstawiciele powiatu 
częstochowskiego: starosta Andrzej Kwapisz, przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego – Andrzej Kubat oraz radny – Andrzej 
Cupiał.
Honory domu pełnili gospodarze: Jan Wawrzyńczak - gminny 
prezes PLS w Poczesnej, wójt – Krzysztof Ujma, jego zastępca – 
Andrzej Lech. Radę Gminy reprezentowały przewodnicząca – Lidia 
Kaźmierczak i jej zastępczyni – Eulalia Błaszak.
 Spotkanie było doskonałą okazją nie tylko na złożenie sobie 
życzeń z okazji Nowego Roku, ale dało możliwość podsumować – 
w tak licznym gronie - minione dwanaście miesięcy i zastanowić się 
na tym jak można jeszcze lepiej i wydajniej działać.              opr. an

W przedszkolu w Hucie Starej A odbyło się spotkanie opłatkowe PSL.

W turnieju brały udział dzieciaki z rocznika 2006 i młodsi, 
którzy poświecili mnóstwo energii, żeby wypaść jak 
najlepiej przed licznie zgromadzoną tego dnia publicznością 

w Hali Sportowej w Poczesnej. Oprócz zmagań młodych piłkarzy 
turniej swoją obecnością zaszczycili gościnnie: Studio Tańca Hit 
The Floor oraz V-ce mistrz świata we freestyle z piłką Adrian Franc. 
Szczególnie występ Adriana dał młodym zawodnikom wiele radości 
i można było z ich strony usłyszeć wiele teorii „jak on to robi ?” 
(jedni mówili, że on jest wysmarowany klejem, inni mieli teorię, że 
jest oblepiony magnesami). Po bardzo zaciętej rywalizacji zwycięzcą 
turnieju została drużyna Stradomia Częstochowa, która pokonała  
w finale Orlik Blachownię 2-1.
Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, oprócz zmagań sportowych 
był tez drugi cel organizatorów, którym była zbiórka Funduszy 
na leczenie Filipa Solińskiego. I tu licznie zgromadzeni kibice, 
rodzice i dziadkowie oraz przybyli goście spisali się znakomicie, 
bo dzięki ich datkom oraz opłatom wpisowym na turniej udało nam 

się uzbierać 5000 zł.! Nie udałoby się tego turnieju zorganizować, 
gdyby nie pomoc Wójta Gminy Poczesna Krzysztof Ujmy, firmy 
DET, Firmy Domwent, która to ufundowała zarówno medale jak  
i puchary dla młodych zawodników; RODZICÓW naszych młodych 
zawodników, którzy bardzo licznie i z pełnym zaangażowaniem 
spędzili cały dzień, przygotowując posiłki oraz sprzedając własne 
wypieki w kawiarence (WIELKIE UKŁONY DLA NICH); 
sędziemu, który tego dnia bardzo sprawnie przeprowadzał zawody; 
trenerowi naszych zawodników Łukaszowi Wlazło oraz Grześkowi 
Waszczykowi, którzy masę czasu spędzili, żeby ten turniej 
wypadł jak najlepiej; Seniorom naszego klubu, którzy pomagali  
w organizacji turnieju; Marcie Siewior, z którą razem 
organizowaliśmy ten turniej i dzięki niej był tak mocno nagłośniony; 
Studiu Tańca Hit the floor oraz Adrianowi Franc, którzy zaszczycili 
nas swoja obecnością podczas tego turnieju. TYM WSZYSTKIM 
LUDZIOM BARDZO DZIĘKUJEMY i gratulujemy, bo zebrana 
suma przerosła nasze najśmielsze oczekiwania 

Jarosław Wlazło
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Podsumowali 
sezon

Wędkarze spotkali się w przedświąteczną niedzielę, 21 
grudnia. Ich gościem był m.in. Dariusz Kapinos – prezes 
Koła PZW „Okoń-Dospel” oraz Sekretarz Zarządu Okręgu 

PZW Częstochowa.
Kolejny wędkarski sezon już niebawem. Rozpocznie się wiosną...

an

Wędkarskie zebranie sprawozdawcze za 2014 rok 
odbyło się w świetlicy w Korwinowie.

W kosza!

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Poczesnej, drugie miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie, na trzecim miejscu 

uplasowała się drużyna ze szkoły w Słowiku. Na czwartym znalazła 
sie drużyna ze Szkoły Podstawowej z Huty Starej B,  a na piątym 
- reprezentacja  ze Szkoły Podstawowej z Wrzosowej. Turniej piłki 
koszykowej przebiegał w miłej i sportowej rywalizacji fair-play. 
Zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i sprawnością 

W dniach 13 i 15 stycznia 2015 roku w ramach Sportowej Ligi Podstawówek rozegrano mecze  
w piłkę koszykową w Szkole Podstawowej w Nieradzie.

DO MIESZKAŃCÓW GMINY POCZESNA 
Popiół powstający w instalacjach grzewczych budynków, 
powinien być wrzucony do pojemnika przeznaczonego  
do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.  
Należy pamiętać, że wrzucany do pojemnika popiół 
nie może być gorący, ponieważ może spowodować 
możliwość powstania pożaru lub uszkodzić pojemnik.

Za stan techniczny pojemnika odpowiada  także właściciel posesji.

fizyczną. Poziom sportowy zawodów z roku na rok wzrasta.
Najlepsi wśród chłopców okazali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Nieradzie.
Kolejne miejsca zajęły:
II – Szkoła Podstawowa we Wrzosowej
III – Szkoła Podstawowa w Poczesnej
IV- Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B
V – Szkoła Podstawowa w Słowiku

Jakub Kocieliński
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APEL DO MIESZKAŃCÓW

oszuści podają się za akwizytorów, kupców oferujących  
do sprzedaży różnego rodzaju produkty po atrakcyjnie niskich 
cenach (np. sprzęt AGD, RTV, kosmetyki, odzież).

metoda „pod legendą” - dotyczy sytuacji w której sprawca podaje 
się za przedstawiciela określonego zawodu (pracownik zakładu 
energetycznego, wodociągów, gazowni, spółdzielni, MOPS-u) 
aby zdobyć Państwa zaufanie. Sposobem jego działania jest 
poinformowanie Państwa o celu wizyty, po czym wykorzystując 
nieuwagę dokonuje kradzieży mienia, najczęściej pieniędzy.

metoda „na pracownika”- dotyczy osoby, która twierdzi,  
iż przyszła coś naprawić, posiadając przy tym określone narzędzia, 
dokumenty. Może także zażądać zaliczki na wykonanie danej 
usługi. Często sprawcy również powołują się , że są pracownikami 
socjalnymi bądź pielęgniarką środowiskową oferują swoją pomoc.

metoda na „wnuczka - sprawca podaje się za członka najbliższej 
rodziny (krewnego) znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej 
lub też chcącego nabyć korzystnie określoną rzecz.

           Szanowni Państwo w ostatnim okresie Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie odnotowuje przestępstwa, gdzie przedmiotem zaboru jest mienie, 

a osobami poszkodowanymi w większości są osoby starsze. 

Mając na uwadze ograniczenie tego typu zjawisk, a co za tym idzie zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 
poniżej prezentujemy metody jakimi posługują się sprawcy przy dokonywaniu tego typu przestępstw:

W przypadku wątpliwości co do zamiarów i wiarygodności osoby, 
która pojawi się u Państwa informując o  celu wizyty dotyczącej 
wyżej wymienionych sytuacji możecie Państwo skontaktować się 
bezpośrednio z daną instytucją dzwoniąc pod numer telefonu 
ogólnodostępnego przez konkretne placówki ewentualnie telefon 
alarmowy Pogotowia Policji „997” lub Centrum Powiadamiania 
Ratowniczego „112”. Warto więc wcześniej zaopatrzyć się w taką 
informację. 
 
         Należy zauważyć, iż o terminach planowanych przeglądów, 
napraw administratorzy spółdzielni wcześniej informują 
mieszkańców indywidualnie lub poprzez umieszczenie informacji 
na tablicy ogłoszeń klatek schodowych.
 

Prosimy pamiętać aby być rozważnym i  nie wpuszczać  
osób obcych do mieszkań ponieważ można się stać 

ofiarą przestępstwa. Nie zawsze osoba stojąca za 
Waszymi drzwiami jest tym za kogo się podaje.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CZĘSTOCHOWIE 
WYDZIAŁ PREWENCJI

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
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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
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

Poradnia USG
Lek. med. Alicja Grabowska
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

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-Czwartek: 8-13;  
wizyty domowe:13-15.35
Piątek: 13-18;  
wizyty domowe:13-15.35

Lek. med. Maciej Frankowicz 
Wtorek i Czwartek: 13-18

Lek. med. Barbara Kamińska – Gawin
Wtorek:14.30-17.30
Środa: 9-12

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85

Lek. med. Janusz Opara
Poniedziałek-Piątek: 8.25-13;  
wizyty domowe: 13-16. 

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.
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Zatrzymane w kadrze...
DZIEŃ BABCI I DZIADKA w przedszkolach i szkołach 

Przedszkole - Huta Stara B Zespół Szkół - Huta Stara B 

Szkoła Podstawowa - Nierada Przedszkole - Poczesna

Przedszkole - Huta Stara A Zespół Szkolno-Przedszkolny - Słowik

Szkoła Podstawowa - Poczesna Zespół Szkół - Wrzosowa

Przedszkole - Wrzosowa


