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Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

W radosnym dniu Zmartwychwstania Pana 
zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Poczesna

Rekrutacja 
do oddziałów przedszkolnych

1. Harmonogram oraz szczegółowe terminy czynności  
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego   
i klas pierwszych szkół podstawowych określa zarządzenie Wójta 
Gminy Poczesna nr 0050.121.2016.GR z dnia 25 stycznia 2016r.
(zarządzenie na stronie:www.poczesna.pl)

2. Kryteria naboru do klas pierwszych  szkół podstawowych  
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Poczesna, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa uchwała 
nr 104/XV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2015r. 
(uchwała na stronie: www.poczesna.pl)

3. Określenie kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na 
terenie Gminy Poczesna określa uchwała Nr 24/IV/15 Rady Gminy 
Poczesna  z dnia 29 stycznia 2015r. (uchwała na www.poczesna.pl).

4. Terminy rekrutacji do gimnazjum określi Śląski Kurator Oświaty
opr. Grażyna Rakowska

w szkołach podstawowych, innych formach 
wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych 

szkół podstawowych w Gminie Poczesna

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW                               
GMINY POCZESNA

o Stacjonarnym Punkcie Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 

czynny jest od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 18.00,  
w soboty od 10.00 do 16.00 i tam mieszkańcy Gminy Poczesna 

mogą przekazać z gospodarstw domowych bezpłatnie 
(we własnym zakresie) pozostałe odpady, tj.:

odpady remontowe: 
gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne 
np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne 
elementy wyposażenia, drewno(nie zawierające papy), 

szkło: 
np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone, szkło (butelki po 
napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). 
Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe i białe, 

metale, odpady zielone: 
liście, trawy, słoma, gałęzie,

tworzywa sztuczne: 
odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, 
wiaderka plastikowe, doniczki po kwiatkach, opakowania 
wielomateriałowe jak kartony po napojach, 

odpady wielkogabarytowe:
(meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, 
drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki), 

zużyte opony:
(z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 T, 
opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli), 
szyby samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny: 
lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD, 
odpady niebezpieczne typu: 
przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, kwasy, 
rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach, 
baterie i akumulatory, świetlówki, folie typu worki, reklamówki, 
makulatura: (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, 
prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe).

Więcej informacji o SPSZOK oraz o obowiązującym 
Regulaminie przyjmowania odpadów można uzyskać  

w Urzędzie Gminy Poczesna pokój 34  oraz pod numerem 
telefonu (34) 3274-116 wew. 31 lub na stronie internetowej 

www.poczesna.pl w zakładce „Odpady” .

… dla Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy, Przewodniczącej 
Rady Gminy – Lidii Kaźmierczak, Sekretarz Gminy – Renaty 
Smędzik, Radnych, Samorządowców, Pracowników Urzędu 
Gminy, Mieszkańców, Rodziny, Przyjaciół, Znajomych i Osób, 
które towarzyszyli w ostatniej drodze mojego Męża – Andrzeja 
Synoradzkiego.                                             Radna Ewa Synoradzka

Podziękowania…
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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.  Dotyczyły one sprzedaży mieszkań 
komunalnych.

STYCZEŃ
12 – w Brzezinach Nowych wziąłem udział w zorganizowanych przez 
Świetlicę Środowiskową i Koło Gospodyń Wiejskich „Jasełkach”;
14 - w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa odbyło się spotkanie 
podsumowujące Program Aktywizacji i Integracji (PAI) ,,Praca to jest 
to”. Gminę Poczesna reprezentowała kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka oraz kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych – Renata 
Kowalczyk-Hamara;
15 – w częstochowskiej filharmonii odbyło się uroczyste wręczenie 
Statuetek „Jurajski Produkt Roku 2015”. W kategorii Inny Produkt: 
Dorobek Kulturalny statuetkę otrzymał Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie”. Gratulujemy!
16 – uczestniczyłem w czwartej edycji Halowego Turnieju o Puchar 
Prezesa Klubu Sportowego Olimpia Huta Stara. Impreza odbyła 
się w Poczesnej, w Hali Sportowej. Podobnie jak rok temu impreza 
była charytatywna, a za pieniądze zebrane z całego turnieju zostanie 
zakupiony sprzęt rehabilitacyjny;
18 – w Bargłach odbyła się Rada Sołecka. Rozmawiano m.in. o realizacji 
inwestycji, jaką jest kanalizacja i o możliwości przyłączenia się do niej 
oraz o planie zagospodarowania przestrzennego. Mirosława Sławińska 
poinformowała, że zrezygnowała z funkcji sołtysa sołectwa Bargły;
20 – w Urzędzie Gminy odbyła się narada z dyrektorami placówek 
oświatowych. Rozmawiano m.in. o przekazaniu budżetu na rok 2016 
oraz o sprawach rekrutacji na rok szkolny 2016/2017;
20 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie radnych i sołtysów 
z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 
Omawiano harmonogram kursów autobusów na terenie Gminy Poczesna;
21 – w  Gminnym Ośrodku Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
uczestniczyłem w spotkaniu posła Tomasza Jaskóły z mieszkańcami 
Gminy Poczesna;
23 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się Pierwszy Gminny 
Karnawałowy Turniej Szachowy. Kibicowałem i gratulowałem 
wszystkim zawodnikom.
23 – wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP 
Wrzosowa. Na Prezesa OSP Wrzosowa ponownie wybrano dh Mariana 
Kołodzieja. Jego zastępcą został dh Konrad Kołodziej. W skład nowego 
Zarządu weszli: dh Jan Skiba - naczelnik, dh Marcin Karwacki - zastępca 
naczelnika, sekretarz - dh Emil Sośnica, dh Halina Huras - skarbnik, 
dh Artur Żyłka - gospodarz, dh Bartłomiej Rorat - kronikarz oraz dh 
Bartosz Ślęzak - członek Zarządu. Na zebraniu w OSP Wrzosowa 
srebrnymi medalami za „Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: 
dh Dariusz Kożuch i dh Grzegorz Kołodziej, a odznaczenia „Wzorowy 
Strażak” otrzymali: dh Artur Żyłka i dh Bartosz Ślęzak.  
24 – w Korwinowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła 
P.Z.W. „Poczesna”.  Bardzo miłym punktem było wręczenie pucharów 
Grand Prix za rok 2015 rok. Otrzymały je osoby, które – łącznie w ciągu 
sezonu łowieckiego – zdobyły najwięcej punktów: Marcin Wójcik, 
Sławomir Wawrzyńczak oraz Jerzy Nowak. Były też medale za zasługi 
dla Koła i wędkarstwa. Zostali nimi uhonorowani: Wojciech Pidzik 
(złoty medal), Jerzy Nowak (medal za rozwój wędkarstwa okręgowego), 
Sławomir Wawrzyńczak (medal za rozwój wędkarstwa okręgowego) i 
Zbigniew Borecki (medal za rozwój wędkarstwa).
25 – byłem gościem Radia Fiat. Mówiłem m.in. o planach na rok 2016 , 
o Zespole Folklorystycznym „Wrzosowianie”, który otrzymał Statuetkę 
Jurajski Produkt Roku;
29 - w Starostwie Powiatowym w Częstochowie uczestniczyłem w 
naradzie dotyczącej m.in. kwestii związanej z regulacją stanów prawnych 
nieruchomości w trybie znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych oraz sytuacji na rynku pracy w powiecie 
częstochowskim w 2015 roku.
29 - wziąłem udział w  posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji;
29 - uczestniczyłem w posiedzeniu nowego Stowarzyszenia „Wspólnie 
dla rozwoju Huty Starej A”, którego przewodniczącym jest  Kazimierz 
Cierpiał;
30 - wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP 
Bargły - nowym prezesem został – dh Włodzimierz Cierpiał, jego zastępcą 
i naczelnikiem – dh Marcin Markowski. Na drugiego wiceprezesa 
strażacy wybrali – dh Radosława Czekota, na gospodarza - dh Arkadiusza 
Wawrzyńczaka, a na sekretarza  dh Michała Markowskiego;
31 - w kościele we Wrzosowej odbył się koncert kolęd, podczas którego 
przekazałem Zespołowi Folklorystycznemu „Wrzosowianie” Statuetkę 

„Jurajski Produkt Roku 2015”;

LUTY
1 - w Katowicach spotkałem się z wicemarszałkiem  Województwa 
Śląskiego – Stanisławem Dąbrową, z którym omówiłem wspólne sprawy 
inwestycyjne dotyczące Gminy Poczesna;
4 - uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Słowiku. Omówiono 
sprawy bieżące sołectwa;
6 - w  Hali Sportowej odbyła się Gala rozdania SYDERYTÓW 2015 
- statuetek Wójta Gminy Poczesna. Zostały nimi obdarowane osoby, 
które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju i promocji 
Gminy Poczesna. Rozdanie Syderytów połączone zostało z Balem 
Karnawałowym;
8 - w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami. 
Omówiono transport publiczny na terenie Gminy Poczesna. Analizowano 
nowe rozkłady jazdy,  które obowiązują od 1 marca 2016 roku;
9 - w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniami z terenu Gminy Poczesna w 
sprawie organizacji uroczystości Gminnych m.in. Dnia kobiet;
11 -  uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Hucie Starej A. 
Omówiono sprawy bieżące sołectwa;
11 - w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, którego tematem był projekt 
wycinki drzew związany z realizacją projektu o nazwie:   „Zwiększenie 
mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – 
Młynek – Wąsosz – DW908”;
13 - w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się Ogólnopolski Turniej 
Juniorów młodszych i Młodzików w Badmintonie;
20 - w częstochowskiej filharmonii uczestniczyłem w uroczystości 
wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego  „Za zasługi dla 
Powiatu” - 2015;
23 - w Starostwie Powiatowym w Częstochowie uczestniczyłem w 
spotkaniu  nt. wspólnych tematów inwestycyjnych;
25 -  w Janowie podpisałem umowę partnerską na rzecz  realizacji 
projektu pn. „Innowacje e-urzędy Ziemi Częstochowskiej” .  Projekt 
realizowany będzie wspólnie przez gminy: Poczesna, Janów, Dąbrowa 
Zielona, Lelów, Przyrów, Mstów.
27 - wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP 
Poczesna.
Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd OSP w składzie: Prezes - 
dh Wojciech Minkina, Wiceprezes - Naczelnik - dh Łukasz Hutkiewicz, 
Wiceprezes - dh Bartosz Hutkiewicz, Skarbnik - dh Paweł Muszalski, 
Zastępca Naczelnika - dh Artur Koszmida, Sekretarz - dh Karolina 
Prudzic, Gospodarz - Piotr Mazanek;
27 - byłem obecny na  turnieju eliminacyjnym do IV Halowych 
Mistrzostw Podokręgu Częstochowa Estimo Cup2016, którego 
gospodarzem był  Klub Sportowy Olimpia;
29 - wziąłem udział w konsultacjach, które miały miejsce w Kamienicy 
Polskiej. Konsultacje dotyczyły zmiany studium gminy - Kamienica 
Polska. Nasze zainteresowanie wzbudziły plany wobec terenów na 
pograniczu z Gminą Poczesna;
29 - w sali konferencyjnej Hali Sportowej wziąłem udział w spotkaniu z 
mieszkańcami w zakresie tworzenia „Map Zagrożenia Bezpieczeństwa w 
Polsce”.  Organizatorem  spotkania był Komendant Komisariatu Policji 
w Poczesnej. Oprócz mieszkańców, przybyli na nie m.in. radni, sołtysi, 
przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy placówek oświatowych;
29 - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia 
Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej.

MARZEC
1 - odbyło się Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. 
Wodociągów i Kanalizacji  oraz Zarząd Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji m.in. w sprawie planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 
– 2018 oraz zatwierdzenie taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzanie ścieków.
5 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się charytatywny Turniej 
Piłkarski organizowany przez Stowarzyszenie Po Prostu;
5 - wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w OSP 
Huta Stara A. Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd OSP w 
składzie: Prezes - dh, Minkina Andrzej, Naczelnik I Wiceprezes - dh 
Minkina Sławomir, II Wiceprezes - dh Chądzyński Robert, Zastępca 
Naczelnika - dh Brzozowski Krzysztof, Skarbnik – dh Czerwik Wiesław, 
Sekretarz - dh Resler Erwin, Gospodarz – dh Mesjasz Henryk, Kronikarz 
– dh Knop Marcin, Członek zarządu - dh Jędryka Krzysztof .
7 - odbyła się rada Sołecka w Bargłach. Omawiano na niej m.in. sprawę 
dotyczącą  funduszu sołeckiego;

dokończenie na str. 4
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- Z prac wÓJTA GMINY / Z PRAC rADY gMINY

Sprawozdanie z XV Sesji Rady Gminy Poczesna
W dniu 28 grudnia 2015 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Poczesna. 
Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności sesji, przyjęto porządek obrad 
i protokół z XIV sesji Rady Gminy. Następnie przewodnicząca oraz wójt 
poinformowali o pracy Rady i działaniach wójta w okresie między sesjami. 
W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:
-określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i 
gimnazjów, dla  których organem prowadzącym jest gmina Poczesna do 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów,
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 
2015-2030,

- budżetu gminy na rok 2016,
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 
2016 – 2030,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
-  uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok,
-  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok,
-  planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok.
Po wysłuchaniu wniosków radnych i sołtysów, przewodnicząca rady i wójt 
złożyli życzenia noworoczne i tym miłym akcentem zakończono XV sesję 
Rady Gminy Poczesna.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Eulalia Błaszak

Sprawozdanie z XVI  Sesji Rady Gminy Poczesna
W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Poczesna.
Po powitaniu i stwierdzeniu prawomocności sesji rada przyjęła porządek 
obrad i protokół z XV Sesji Rady Gminy. Następnie wysłuchała informacji 
Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy o pracy i działaniach 
między sesjami.
W dalszej części przedstawiciele klubów sportowych  złożyli sprawozdanie 
ze swej działalności oraz informację o wykorzystaniu obiektów sportowych 
na terenie gminy, a kierownik, Elżbieta Różycka przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
Ponadto rada podjęła uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 – 2030,
- zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy 
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym,
- przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna,
- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą część 
sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości 
Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B,
- odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka do usunięcia naruszenia 
prawa,
- odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. do usunięcia 
naruszenia prawa.
Na zakończenie XVI Sesji radni i sołtysi przystąpili do składania wniosków 
i zapytań, a przewodnicząca rady omówiła korespondencję, która wpłynęła 
do biura rady w  okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Kaźmierczak

TRADYCJE

Na przełomie stycznia i lutego odbywały się spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka organizowane przez placówki oświatowe, 
stowarzyszenia i samorządy lokalne;
22  stycznia w świetlicy w Bargłach odbył się koncert kolęd wykonany 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Tradycyjnie już, po Nowym Roku, 
Orkiestra koncertowała m.in. w kościołach i to nie tylko na terenie 
Gminy Poczesna. W tym roku  młodzi muzycy koncertowali: w kościele 
parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie (10 
stycznia), w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrzosowej (17 
stycznia) oraz 24 stycznia w Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie;
4 marca - w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się Gminny Dzień Kobiet, 
na który przybyły mieszkanki z terenu całej Gminy. Poza tym wziąłem 
także udział w wielu środowiskowych Dniach Kobiet, które odbywały 
się w marcu na terenie Gminy Poczesna;
12 marca - wziąłem udział w XI Regionalnej Prezentacji Potraw  
i Wyrobów Wielkanocnych, która odbyła się w Nowej Brzeźnicy. 
Gminę Poczesna reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich  
z Nierady. Wszystkim, którzy przyczynili się do promocji i godnego 
zaprezentowania Gminy Poczesna – serdecznie dziękuję.

WYDAŁEM ZARZĄDZENIA M. IN. W SPRAWIE:

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej;
- ogłoszenia naboru kandydatów do składu komisji konkursowej  
opiniującej  oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje 
zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 
na terenie Gminy Poczesna;

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we 
Wrzosowej;
- powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie 
Gminy Poczesna;
- zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia 
paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego 
eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu Gminy Poczesna;
- planu dofinansowania w 2016 roku form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Poczesna;
- powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenie konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej;
- organizacji przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Bargły;
- powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych 
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poczesna w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje 
pozarządowe;
- harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym, a także terminu składania dokumentów 
do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas 
pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Poczesna dla roku 
szkolnego 2016/2017;
- powołania komisji przetargowej w sprawie przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej 
własnością Gminy położonej w miejscowości Korwinów przy  
ul. Spadkowej;
- powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół we Wrzosowej;
- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu poprzez 
organizacje pozarządowe w Gminie Poczesna;

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe:
1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych 
wypuszczania ich bez dozoru poza teren 
nieruchomości,  a w budownictwie wielorodzinnym 
poza obręb własnego mieszkania,
2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras 
uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów 
odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu – także kaganiec,
3) w miejscach publicznych prowadzić psa na 

smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa 
w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w 
nałożonym kagańcu,
4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy 
na terenie nieruchomości może mieć miejsce w 
przypadku gdy nieruchomość jest ogrodzona w 
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i 
wykluczający dostęp osób trzecich,
5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na 
tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic 
dla dzieci, parków oraz innych  terenów objętych 

zakazem na podstawie odrębnych regulaminów 
ustalonych przez zarządców nieruchomości,
6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych itp. Obowiązek ten nie dotyczy  osób 
niewidomych korzystających z psów przewodników.                                   

Opracowała: J. Gaj

URZĄD  GMINY  INFORMUJE:
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013, poz.856 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 46/VII/15 z dnia 

26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna zobowiązuje się właścicieli psów do podjęcia skutecznych 
działań, celem zapobiegania wałęsaniu się psów po ulicach, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi i całości mienia (wypadki samochodowe).
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Rok 966 uważa się za symboliczne powstanie Państwa Polskiego. W 2016 roku mija 1050 lat od 
momentu Chrztu Polski. Chrztu przyjętego przez Mieszka I.

Źródła historyczne podają, że Chrzest Polski 
został przyjęty przez pierwszego piastowskiego 
władcy, księcia Mieszka I. Władca przyjął go po 

poślubieniu czeskiej księżniczki Dąbrówki (Dobrawy). 
Przybyła ona do państwa Polan, z kraju gdzie już 
wcześniej przyjęto chrześcijaństwo. Historycy podaja, 
że wraz z nią, na dwór Mieszka I przybyli kapłani, 
którzy mieli możliwość wytłumaczyć co to jest religia 
chrześcijańska i jakie jest jej znaczenie. 
Dlaczego Mieszko I, władca Polan przyjął 
chrześcijaństwo? Nie ma jednej, jasnej odpowiedzi na to 
pytanie. Historycy przyjmują kilka  hipotez. Najczęściej 
uważa się, że była to decyzja polityczna, dzięki której 
Mieszko I nie tylko miał się zbliżyć do Czechów i tym 
samym umocnić swoją władze, ale również dlatego, 
że dobrowolne przyjęcie chrześcijaństwo miało 
odsunąć  możliwość o ataku margrabiów niemieckich 
i przymusowej chrystianizacji. Inne przyczyny można 
wyczytać w internetowej Wikipedii:„ Jeszcze inne 
motywy podaje kronika Galla Anonima, której autor 
eksponuje rolę Dobrawy w przekonaniu Mieszka do 
zmiany religii. Podobnie akt chrztu prezentuje biskup 
Thietmar. Nie ma innych powodów ani źródeł, by 
wpływ Dobrawy na księcia przyjąć lub negować, 
jednak należy pamiętać, że podobna konwencja była 
powszechna w kronikarstwie tamtego okresu, a żonom 
władców często przypisywano takie działania”.
 Za datę Chrztu Polski przyjmuje się 14 kwietnia 
966 roku. Jak podają w swoich hipotezach historycy 
– Chrzest Polski (najprawdopodobniej) miał miejsce 
w Wielką Sobotę. Badacze dziejów, na podstawie 
opracowań ze znalezisk historycznych, podaja, że 
Chrzest mógł odbyć się na wyspie Ostrów Lednicki, 
koło grodu gnieźnieńskiego. Archeolodzy znaleźli tam 
basen chrzcielny. Przyjmuje się, że wraz z Mieszkiem I 
zostali ochrzczeni jego bliscy oraz dwór.

opr. an

1050 lat Chrześcijaństwa

Co dał nam Chrzest Polski?
Dla „Spoiwa”:
Marcin Wolski, pisarz, dziennikarz – z wykształcenia historyk

Chrzest  Polski  966
Najważniejsze wydarzenia w dziejach naszego narodu, które zdeterminowało jego cały dalszy rozwój. Decyzja  

dokonana przez Mieszka Pierwszego oznaczała Wybór chrześcijaństwa jako sytemu etycznego. (Np. oznaczało 
to koniec niewolnictwa, wielożeństwa, pogańskich rytuałów  itp.). Wybór ten oznaczał wejście  do  cywilizacji 
Zachodu i kultury łacińskiej i odmienną drogę rozwojową, niż ta którą  wybrało  wschodnie prawosławie. 
Wybór bezpośredniej zależności od  Rzymu  też stanowił wytyczną dla Polskiej Polityki  niezależności od silnych 
sąsiadów i postulat maksymalnej suwerenności.
W efekcie  ukształtował się etnicznie jednolity naród z religią katolicką jako silnym elementem wspólnoty. 
Polska zaczęła być szybko postrzegana jako jedno z ważnych państw Europy – Federacyjna koncepcja Ottona III.
Staliśmy się obok Czech i Węgier  jednym z trzech głównych podmiotów decydujących o kształcie Międzymorza. 
A w dalszych wiekach najważniejszym Przedmurzem Zachodu.
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Powstanie Mapa Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Mapa Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących  

w naszym kraju, województwie, a także Gminie Poczesna.

Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur 
terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, 
gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Rozpoczęły się konsultacje mapy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.
29 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej w Poczesnej zgromadzili 
się mieszkańcy Gminy i samorządowcy celem wymiany uwag, 
które mogłyby być uwzględnione w Mapie Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego. Uwagi dotyczyły m.in. rozmieszczenia 
znaków drogowych, kontroli ruchu drogowego, zabezpieczenia 
miejsc narażonych na utratę bezpieczeństwa. Mapa ma zawierać 
także informacje o przestępstwach pospolitych, kryminalnych oraz 
drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną kategorie przestępstw 
gospodarczych i narkotykowych. Na podstawie informacji 
zawartych w Mapie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego łatwiej 

będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować 
racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. 
Konsulatcjom przewodniczył Komendant Komisariatu Policji  
w Poczesnej podinsp. Stanisław Kubacki wraz z policjantami 
odpowiedzialnymi za powstanie przedmiotowego dokumentu 
- mapy, a także Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 
Radę Gminy Poczesna reprezentowała Przewodnicząca 
Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak. Nie zabrakło środowiska 
oświatowego, organizacji pozarządowych, radnych  
i sołtysów.
Spotkania mieszkańców Gminy Poczesna z policjantami  
– organizowane przez wójta, wpisane są od wielu lat w kalendarz.
Możemy podczas nich rozmawiać i wymieniać się uwagami  
nad funkcjonowaniem organów, które czuwają nad naszym 
bezpieczeństwem                                                                        N.W.

Za zdrowie Pań
Pamiętajmy, że: „W KOBIETACH dobroć, litość, miłość mieszka”. - Szekspir

Za zdrowie, za radość życia, za uśmiech, za każdy dzień życia; mężczyźni z „Grupy Romana” w piątkowy wieczór śpiewali, recytowali 
i dedykowali wszystkim Paniom obecnym i nieobecnym na Hali sportowej w Poczesnej.
W lekkich, melodyjnych rytmach Panie mogły zapomnieć o codziennych zmaganiach; pracy i roli jaką pełnią we wszystkich 

dziedzinach życia.
Przewodnią rolę wśród mężczyzn pełnił Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma wraz z Zastępcą Wójta Gminy Poczesna - Andrzejem 
Lechem. Dla wszystkich Pań z całej gminy ciepłe życzenia złożył Wójt Gminy Poczesna na ręce Przewodniczącej Rady Gminy - Lidii 
Kaźmierczak.
Mieszkanki naszej gminy obchodziły swoje święto również podczas lokalnych spotkań m.in. w sołectwach: Nierada, Wrzosowa, Poczesna, 
Nowa Wieś, Zawodzie.

N.W.
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Kaczka po Staropolsku 
porcjowana –  4 osoby

Potrzebujemy:
- Kaczka Pekin 1szt.
- czosnek świeży
- sól
- pieprz
- majeranek
- grzyby suszone/mrożone – jedna garść
- sos sojowy
- śliwki suszone – kilka sztuk

 Kaczka – usuwamy nadmiar     
tłuszczu z boków wewnątrz kaczki, 
wycinamy węzły chłonne przy kuprze, 
odcinamy częściowo skrzydełka – 
druga torebka stawowa - porcjujemy 
na 4 części, doprawiamy czosnkiem – 
wcześniej rozdrobnionym, solą, pieprzem, 
majerankiem i sosem sojowym
Odstawiamy na 12 godzin do lodówki, jeśli 
chcemy użyć grzybów suszonych, musimy 
je wcześniej namoczyć.
Odrobinę smalcu rozgrzewamy w gęsiarce, 
obsmażamy z dwu stron – podlewamy 
wodą dodając grzyby i śliwki, dusimy do 
miękkości na mały ogniu – ok.1-1,5h –  
w zależności od wagi, sprawdzamy co jakiś 
czas ewentualne uzupełniamy wodę.
Podajemy z ulubionymi dodatkami, 
polewając porcję kaczki sosem pozostałym 
z duszenia

Firmowe żołądki gęsie 
5-6 osób

Potrzebujemy:
- żołądki gęsie świeże ok. 1kg
- sól
- pieprz
- ziele angielskie
- liść laurowy
- oliwa z oliwek

 Żołądki myjemy, gotujemy na 
wolnym ogniu do miękkości  ok. 3h  dodając 
sól, pieprz, ziele angielskie i liść laurowy
Ugotowane żołądki podajemy polewając 
je oliwą z oliwek,  świeżo zmielonym 
pieprzem. Dobrze smakują z pieczywem.
Wywar, który nam pozostał, stanowi 
doskonałą bazę do krupniku, żurku i wielu 
innych zup.

 Firma Wilkcatering powstała  
w 1998 r. Mieści się Częstochowie 
przy ul. Koniecpolskiej 9, 
tutaj do dyspozycji gości jest 
kameralna sala na 30-40 osób 
w sezonie letnim również ogród  
z grillem, druga sala na 100 osób 
znajduje się w Lgocie przy ul. 
Częstochowskiej 46. Firma oferuje 
kompleksowe przygotowanie, 
doradztwo w zakresie menu 
oraz obsługę techniczną imprez. 
Organizuje: bankiety, spotkania 
okolicznościowe, pikniki i imprezy 
plenerowe, przyjęcia integracyjne, 
przyjęcia domowe. Firma czynna jest  
w zależności od potrzeb klienta. 
kontakt: 504 218 767, 607 846 942

Przemysław Frukacz z Firmy Wilkcatering  
podaje dwa przepisy na świąteczne potrawy z drobiu.

Nowe Stowarzyszenie

Na prezesa Zarządu został wybrany Kazimierz Cierpiał. Głównymi zadaniami i celami  
nowego Stowarzyszenia są m.in.: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Huta Stara A, jak również 

integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu 
oraz  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Huty Starej A i tym 
samym całej Gminy Poczesna. Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie: 

www.wspolniedlarozwojuhutystareja.pl.tl
opr. an

Na terenie Gminy Poczesna powstało kolejne  Stowarzyszenie. Tym razem w 
Hucie Starej A. Przyjęło nazwę – „Wspólnie dla rozwoju Huty Starej A”.

nasze firmy -

Są to własne 

przepisy firmowe, które od lat

 cieszą się powodzeniem.
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STRAŻACY Z NOWYMI ZARZĄDAMI
W gminie Poczesna, we wszystkich Jednostkach OSP,  

odbywały się zebrania sprawozdawczowyborcze.

Pierwsze miało miejsce 23 stycznia w OSP Wrzosowa. 
Na Prezesa OSP Wrzosowa ponownie wybrano 
Mariana Kołodzieja. Marian Kołodziej służy  

w OSP Wrzosowa od 58 lat. Od 28 - pełni rolę 
prezesa. Jest jedynym, pozostałym zawodnikiem 
sekcji, która w roku 1964 zdobyła II miejsce  
w zawodach międzynarodowych w Austrii.
Jego zastępcą został Konrad Kołodziej. W skład 
nowego Zarządu weszli: Jan Skiba - naczelnik, 
Marcin Karwacki - zastępca naczelnika, sekretarz - 
Emil Sosnica, Halina Huras - skarbnik, Artur Żyłka - 
gospodarz, Bartłomiej Rorat - kronikarz oraz Bartosz 
Ślęzak - członek Zarządu.
Wybrano także komisję rewizyjną. Jej przrzewodniczacym 
został Jarosław Froch, a członkami: Dariusz Kożuch i Jerzy 
Sośnica. Na zebraniu w OSP Wrzosowa srebrnymi medalami za 
„Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: Dariusz Kożuch i 
Grzegorz Kołodziej, a odznaczenia „Wzorowy Strażak” otrzymali: 
Artur Żyłka i Bartosz Slęzak.
 Kolejne miało miejsce w OSP Bargły. Nowym prezesem 
został – Włodzimierz Cierpiał, jego zastępcą i naczelnikiem 
– Marcin Markowski. Na drugiego wiceprezesa strażacy 
wybrali – Radosława Czekota. Rola gospodarza przypadła 
Arkadiuszowi Wawrzyńczakowi natomiast sekretarza – Michałowi 
Markowskiemu.
Na zebraniu OSP w Bargłach, oprócz strażaków z jednostki, obecny 
był również m.in. Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.
27 lutego zebranie odbywało się w OSP Poczesna. Zebranie otworzył 
Prezes OSP dh Wojciech Minkina, który powitał zaproszonych 
gości:
- Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę
- Przewodniczącą Rady Gminy Lidię Kaźmierczak
- Przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
st. kpt. Pawła Froch
- Prezesa Zarządu Gminnego OSP Dariusza Szyję
- Komendanta Gminnego ZOSP Mariana Kołodzieja
- Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Eulalię Błaszak
- Radnych Gminy Poczesna Teresę Chałupkę, Barbarę Wąsińską
- sponsorów oraz darczyńców którzy wspomagają jednostkę OSP 
Poczesna
Został wybrany nowy Zarząd OSP w składzie:
Prezes - dh Wojciech Minkina
Wiceprezes - Naczelnik - dh Łukasz Hutkiewicz
Wiceprezes - dh Bartosz Hutkiewicz
Skarbnik - dh Paweł Muszalski
Zastępca Naczelnika - dh Artur Koszmida
Sekretarz - dh Karolina Prudzic
Gospodarz - Piotr Mazanek
Zostali także wybrani honorowi członkowie Zarządu - dh Wiesław 

Bogacz, dh Franciszek Suszek.Na zakończenie zebrania nowy 
Zarząd podziękował Wójtowi Krzysztofowi Ujmie oraz 

całej Radzie Gminy Poczesna, jak również sponsorom 
i darczyńcą za przekazany sprzęt do działań 
ratowniczo-gaśniczych.
             5 marca zebranie odbyło się w OSP Huta 
Stara A.  Zebranie otworzył i zaproponował 
porządek spotkania Prezes druh Andrzej 
Minkina. Z kandydowania na kolejną kadencje 
zrezygnowało dwóch członków zarządu. Druhowie 

ci uchwałą Zebrania zostali Strażakami Honorowymi  
z możliwością zachowania ostatnich dystynkcji. 

Druhowie w głosowaniu wybrali nowe władze 
jednostki. Oto one: 

Prezes – Druh Andrzej Minkina
Naczelnik i I wiceprezes – Druh Sławomir Minkina
II wiceprezes – Druh Robert Chądzyński
Zastępca Naczelnika – Druh Krzysztof Brzozowski
Skarbnik – Druh Wiesław Czerwik
Sekretarz – Druh Erwin Resler
Gospodarz – Druh Henryk Mesjasz
Kronikarz – Druh Marcin Knop
Członek Zarządu – Druh Krzysztof Jędryka
Poszerzono skład Komisji Rewizyjnej z 3 do 5 osób. Do Komisji 
Rewizyjnej:
Przewodniczący – Druh Wiesław Lang
Sekretarz – Druh Wiesław Markowski
Członek – Druh Krzysztof Małolepszy
Członek – Druh Łukasz Markowski
Członek – Druh Zdzisław Rakowski
 12 marca zebranie odbyło się z OSP Słowik.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 12 
marca władze stowarzyszania ukonstytuowały się następująco: 
Zarząd OSP SŁOWIK:
Prezes OPS - Adam Morzyk
Viceprezes - Kazimierz Gładys
Vicepreze - Henryk Kisiel
Naczelnik - Łukasz Palimąka
Zastępca naczelnika - Radosław Kaszyca
Zastępca naczelnika - Krzysztof Tomza
Sekretarz - Mirosława Markiewicz
Skarbnik - Marcin Puchała
Członek Zarządu - Paweł Polaczkiwicz
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący- Marek Rak
Sekretarz - Michał Dobosz
Członek - Kisiel Maciej  
Skład zarządu OSP Nierada zostanie opublikowany w kolejnym 
numerze „Spoiwa”.

łh, opr. na podstawie inf. z OSP Hurta Stara A, OSP Poczesna - an  

XI Regionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
zaprosił przedstawicieli gmin z powiatów; częstochowskiego, 
lublinieckiego, myszkowskiego, kłobuckiego i pajęczańskiego 

do udziału w XI Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów 
Wielkanocnych. W tym roku odbyła się ona w sobotę 12 marca w 
Brzeźnicy Nowej (woj. łódzkie). Naszą gminę reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nierady z przewodniczącą Barbarą Pidzik. 
Paniom towarzyszył radny Wojciech Opiłka. Na stole pięknie 

przystrojonym żytem, kalafiorowymi barankami, kordonkowymi 
koszyczkami, rzeżuchą, pisankami znalazły się m.in. pasztet 
z królika, schab ze śliwką i morelą, śledź po kaszubsku, jaja 
faszerowane łososiem i pieczarkami, wędliny.  Ze słodkości panie 
przygotowały sernik, miodownik, ciasto rafaello, baby i baranki z 
kręconego ciasta. W uroczystości uczestniczył wójt Krzysztof Ujma 
oraz przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak.

ai
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Anna Wawrykowicz-Żakowicz, malarka, artystka – mieszkanka Gminy Poczesna. Jak mówi do 
Poczesnej „przyszła za mężem”, ale to właśnie jest jej miejsce na ziemi.

Aneta Nawrot: Na przestrzeni ostatnich 
kilku tygodni miała Pani wystawy 
w Częstochowie. Najpierw w Gaude 
Mater, potem w Miejskiej Galerii Sztuki. 
Wkrótce Pani dzieła, będzie można 
oglądać w pocześniańkim Centrum 
Kultury...
Anna Wawrykowicz-Żakowicz: - Bardzo 
się cieszę, że Wójt Krzysztof Ujma wyszedł 
z propozycją zorganizowania wystawy, 
właśnie w Poczesnej. W miejscowości, 
w której mieszkam, i z którą mimo że nie 
jest to moja rodzinna miejscowość, jestem 
bardzo związana. W zasadzie w tej chwili 
nie wyobrażam sobie, żeby mieszkać gdzie 
indziej.
Tak analizując Pani życie, to w zasadzie 
można powiedzieć, że od urodzenia wciąż 
się Pani przemieszczała...
- Mój tato był inżynierem. W  czasach 
jego młodości i największej aktywności 
zawodowej istniało coś co nazywało się 
nakazem pracy. Stąd te przeprowadzki. Moi 
rodzice poznali się we Wrocławiu. Mama 
przyjechała tam z Pomorza, a tato z  okolic 
Rzeszowa. We Wrocławiu się pobrali, tam 
urodził się mój brat. A kiedy moja mama 
była w mocno zaawansowanej ciąży ze 
mną, tata dostał nakaz pracy w Myszkowie 

i nie było wyjścia – przeprowadzili się do 
Myszkowa, gdzie ja przyszłam na świat. Po 
trzech latach – tato dostał kolejny  nakaz 
pracy i przyjechaliśmy do Częstochowy. 
Dostaliśmy piękne mieszkanie w kamienicy 
w Alejach. To miejsce było i jest dla mnie 
bardzo magiczne. Samo serce Częstochowy, 
a do miejsc związanych z historią miasta też 
było blisko.
Niektórych tych miejsc już nie ma...
- Niestety.
Ale na szczęście są one nie tylko w Pani 
pamięci, ale i na Pani obrazach.
- To taka trochę moja pasja – ukazywanie w 
moich obrazach miejsc, których nie ma. Np. 
Zaułek Wieluński. Już dzisiaj nie ma tego 
tego urokliwego miejsca. Na jego miejscu 
wyrósł supermarket... I takich miejsc jest 
w Częstochowie bardzo dużo. Ja w swoich 
obrazach „powołuję” je na nowo do życia. 
Robię to nie tylko dla siebie, ale dla tych, 
którzy już ich nigdy w rzeczywistości nie 
zobaczą...
Technika, którą Pani stosuje, jest 
niepowtarzalna. Sprawia, że obrazy mają 
głębię, są jakby trójwymiarowe...
- Jestem absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, kierunek ceramika, 
ale już jako uczennica liceum plastycznego 
lubiłam rysować i malować. No i w zasadzie 
rozpoczęła się moja przygoda z malarstwem. 
Zastosowałam technikę, która jest, właśnie 
„ceramiczna”. Nie zdradzę tajników tej 
techniki. Opracowałam ją sama. Mogę tylko 
powiedzieć, że jest ona na tyle wytrzymała, 
że moje obrazy można dotykać...
Łatwo się rozstać ze swoimi pracami?
- Jako artystka chcę, aby moje dzieła 
oglądało jak najwięcej osób. Bardzo cieszę 
się, kiedy moje prace trafiają na ściany osób, 
którym się one naprawdę bardzo podobają. 
Ale przyznaję, są takie prace, z którymi 

jestem tak emocjonalnie związana, że ich 
nigdy nie sprzedam.
Nie kusiło Pani, aby zostać we Wrocławiu?
- Trochę kusiło, ale rodzice nalegali, 
abym wróciła. I tak się stało. Poza tym 
jako absolwentka ASP i  członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków otrzymałam 
z przydziału pomieszczenie na 11 piętrze, 
które spółdzielnia Hutnik budowała dla 
plastyków. Wkrótce poznałam przyszłego 
męża, pobraliśmy się, urodziła się córka...
Mąż, Aleksander  Żakowicz, to znany 
artysta-fotografik i autor książek o 
historii fotografii...
- Tak i córka też poszła w nasze ślady. Jest 
grafikiem komputerowym. Od zawsze 
lubiła rysować, malować, fotografować... 
Wszystko to połączyła.
Macie Państwo jeszcze wnuka, Bolka.  
Z tego, co słyszałam, ten młody człowiek, 
też jest bardzo utalentowany i wrażliwy 
na sztukę...
- Lubi rysować, ma takie męskie spojrzenie 
na rzeczywistość. Bardziej techniczne. Jego 
rysunki są przestrzenne. Doskonale potrafi 
uchwycić proporcje.
No to może spełni marzenia pradziadka?
- Może... Mój tato uważał, że nie ma 
piękniejszego zawodu, jak inżynier 
budownictwa lądowego. Marzyło mu 
się, że ja albo mój brat pójdziemy w jego 
ślady, albo że zostaniemy architektami... 
A tymczasem ja wybrałam całkowicie 
artystyczną drogę życia, a mój brat to 
polonista z doktoratem z filozofii... No, ale 
może właśnie Bolek z talentem plastycznym 
i matematyczno-analitycznym umysłem 
zostanie architektem. Ale najważniejsze, 
aby robił w życiu to co lubi, wtedy będzie 
szczęśliwy i będzie doskonale wykonywać 
swoją pracę... A to przecież najważniejsze.

wYWIAD -
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W ostatnią sobotę karnawału w Hali Sportowej w 
Poczesnej odbył się Bal, na którym po raz pierwszy w 
historii Gminy Poczesna Wójt wręczył SYDERYTY 

2015. Statuetki, którymi obdarowane zostały osoby najbardziej 
zasłużone dla Gminy Poczesna. Są to ludzie, którzy nie szczędząc 
swojego wolnego czasu, mocno zaangażowani są w rozwój  
i promocję  Gminy Poczesna.
Statuetki przyznawane zostały w czterech kategoriach:
1.  oświata, kultura, sztuka
2.  sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska
3.  przedsiębiorczość
4.  inne szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna.

Pomysł przyznawania statuetek i ich nazwa – jest od początku do 
końca Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy.
- Skąd taka nazwa? Otóż syderyt to ruda żelaza, która na masową 
skalę była jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydobywana w kopalniach 
znajdujących się na naszym terenie – tłumaczył Krzysztof Ujma. 
- Jeszcze do tej pory ruda ta znajduje się w pocześniańskiej ziemi.
Statuetki zaprojektował światowej sławy artysta rzeźbiarz, znany 
na całym świecie głównie z tzw. rzeźb balansujących – mieszkaniec 
Gminy Poczesna,Jerzy Kędziora.
- Śmiało mogę powiedzieć, że każdy z obdarowanych otrzyma 
dzieło sztuki. W każdej z tych statuetek będzie kawałek syderytu,  
a ponieważ nie ma dwóch takich samych grudek tej rudy - to każdy 
będzie miał niepowtarzalny egzemplarz - zapewnił Krzysztof  Ujma.
Gratuluję laureatom i żałuję tylko, że nie ma wśród nich pań – 
mówiła Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. – Ale to 
dla nas drogie panie wyzwanie… Damy radę!
Statuetki zostały wręczone na Balu Karnawałowym. Zabawę 
poprzedził występ krakowskiego artysty Aloszy Awdiejewa  
z zespołem.
Należy również podkreslić, że każdy z uczestników Balu wsparł 
jedną z wybranych przez siebie placówek oświatowych działających 
na terenie Gminy Poczesna. Każdy z bawiących się zapłacił 260 zł 
(od pary). Z tej sumy 50 zł zostało wpłacone na konto placówki 
wskazanej przez kupującego. Najwiecej wpłat dokonano w Szkole 
Podstawowej w Poczesnej - 1700 zł. Zebrane pieniądze zostaną 
wykorzystane na potrzeby dzieci i młodzieży.  
Bal swoją obecnością zaszczycili m.in. przyjaciele Gminy Poczesna 
oraz parlamentarzyści: Poseł do Parlamentu Europejskiego – 
Jadwiga Wiśniewska, senator – Ryszard Majer oraz posłowie: 
Szymon Giżyński i Konrad Głębocki.                            an foto: an, jk

SYDERYTY 2015 - rozdane!- wydarzenia
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SYDERYTY 2015 - rozdane!
1. oświata, kultura, sztuka

Jerzy Kędziora
Światowej sławy artysta rzeźbiarz. Znany na całym świecie 
z rzeźb balansujących. Jerzy Kędziora jest mieszkańcem 
Gminy Poczesna.  Kilka lat temu przeprowadził 
się z Częstochowy do Poczesnej. Na terenie swojej 
posesji prowadzi niecodzienną i niekonwencjonalną  
Galerię – POCZESNĄ GALERIĘ RZEŹBY. Jest to  
w przeważającej części Galeria  pod gołym niebem, gdzie 
w zieleń i odnowione budynki wkomponowane są rzeźby 
balansujące, z których artysta znany jest na całym świecie. 
Drugą część PGR-u stanowi pracownia rzeźbiarza. 
Jerzy Kędziora z wielkim zaangażowaniem włącza się  
w działania na rzecz promowania tradycji i upowszechniania 
historii regionu, ojczyzny.Zdaniem artysty historia 
Polski, świata jest bardzo mocno powiązana z  miejscem, 
w którym żyjemy. Trzeba jedynie poszukać „wspólnych 
części”. Stąd też  m.in. z okazji kanonizacji Jana Pawła II 
Jerzy Kędziora podarował popiersie Papieża i przekazał 
je parafii pw. Jana Chrzciciela w Poczesnej. W 2015 
roku, za osiągnięcia twórcze Magistrat miasta Miami 
proklamował dzień 27 lutego dniem Jerzego Kędziory.

2. sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska

Henryk Pałasz
Wieloletni trener, nauczyciel, pasjonat tenisa stołowego. 
Swoją pasję z niesłabnącą energią przekazuje coraz 
młodszym pokoleniom. Jego wychowankowie 
osiągają najwyższe noty na zawodach sportowych  
nie tylko na naszym terenie, ale w całej Polsce.
Człowiek wielkiej wrażliwości i umiejętnościach 
pedagogicznych. Człowiek, który chętnie swój wolny 
czas bezinteresownie poświęca drugiemu człowiekowi.

3. przedsiębiorczość

Krzysztof Krzyczmonik
Prezes firmy „Bocar” samochody pożarnicze. Jest 
absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Magister 
fizyki. Po studiach rozpoczął pracę w dziale prototypowni 
samochodów pożarniczych w Osinach. Tam nabierał 
pierwszych zawodowych szlifów. Ponieważ od zawsze 
pasjonował się fotografią – w 1978 roku postanowił 
założyć zakład fotograficzny, a w 1992 roku powstała 
firma „Bocar” - samochody pożarnicze, której jest 
Prezesem. Prezes Krzyczmonik przyznaje, że pasja do 
fotografii bardzo przydaje się w produkcji samochodów 
pożarniczych. Dzięki artystycznemu spojrzeniu – mają 
ładny desine. „Bocar” zatrudnia blisko 100 ludzi. Prezes 
Krzyczmonik, oprócz tego, że daje pracę  tylu osobom, 
to również bardzo chętnie włącza się w akcje społeczne 
i charytatywne organizowane w Gminie Poczesna.

4. inne szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna

Andrzej Cupiał
Lekarz położnik-ginekolog i internista. Absolwent 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Dyplom 
lekarza otrzymał w 1979 roku. Całe życie - zarówno 
prywatne jak i zawodowe - związał z Gminą Poczesna. 
Jest wzorem człowieka, który służbę wobec drugiego 
człowieka traktuje jako cel swojego życia. Od 1985 roku 
pełnił rolę kierownika Ośrodków Zdrowia w Poczesnej,  
a od 1 stycznia 2000 roku do 30 kwietnia 2015 – dyrektor 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poczesnej. 
Pod jego nadzorem wyremontowany został – zgodnie 
z unijnymi wymogami – ośrodek zdrowia w Poczesnej. 
Obecnie dr Cupiał jest radnym powiatu 
Częstochowskiego (V kadencja na lata 2014-
2018). Na posiedzeniach, Sesjach Rady Powiatu, 
w komisjach – promuje i dba o Gminę  Poczesna.

Laureaci Statuetek:

WYDARZENIA
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Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 października 2015 roku, zawartym pomiędzy Powiatem 
Częstochowskim a Wójtem Gminy Poczesna , w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w Urzędzie Gminy w Poczesnej (ul. Wolności 2; pokój nr 38), 
od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, w każdą środę, w godz. 13-17 - są udzielane - nieodpłatnie - 

porady prawne.
Usługa dotyczy jedynie mieszkańców Gminy Poczesna.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Uroczysta Gala, podczas której nagrodzono zwycięzców 
konkursu, odbyła się 15 stycznia w Filharmonii 
Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. W imprezie 

udział wzięli m. in. wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma .
 Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” działa 
nieprzerwanie od 1998 roku.  Powstał z inicjatywy Zarządu OSP 
we Wrzosowej oraz komendanta Mariana Kołodzieja. Od 2007 
roku działa przy Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej, a patronat honorowy nad Zespołem sprawuje wójt 
Gminy Poczesna  - Krzysztof Ujma. Nad wszystkim czuwają 
dyrektor Pocześniańskiego Centrum Kultury  Anita Imiołek oraz 
choreograf Justyna Wilk.
 „Wrzosowianie” kultywują nie tylko regionalną, ale 
również polską tradycję ludową (mają w repertuarze wszystkie 
tańce narodowe oraz tańce i pieśni regionów: częstochowskiego, 
krakowskiego, lubelskiego, łowickiego, śląskiego, Lachów 
Sądeckich i Beskidu Żywieckiego). Zespół tworzy pięć grup 
wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci kl. I – III, dzieci kl. IV 
– VI, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
utworzona we wrześniu ubiegłego roku grupa dorosłych.
 Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” - rozpoznawalny 
nie tylko w kraju, ale i za granicą - jest wizytówką Gminy Poczesna. 
Był m. in. trzykrotnie gościem honorowym na uroczystościach 

 ze statuetką. Gratulacje!
W  XV Edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku – w kategorii Inny Produkt – Dorobek Kulturalny 
Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” został uhonorowany statuetką. Ideą przedsięwzięcia, w 

którym wyróżniono  „Wrzosowian”, jest promocja i wyróżnienie najlepszych oraz najbardziej 
unikatowych produktów i usług z regionu

narodowych w Grecji, Serbii i Macedonii, gdzie pełnił funkcję 
ambasadora kultury polskiej. W 2012 roku reprezentował 
gminę Poczesna w rejonie solecznickim na Litwie. W 2013 roku 
uczestniczył w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
„Balkan Folk Fest” w Bułgarii. Na stałe wpisał się w imprezy 
cykliczne takie jak: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
„Z Daleka i Bliska”  czy Dni Europejskiej Kultury Ludowej.  Jest 
też stałym uczestnikiem Regionalnych i Ogólnopolskich Spotkań 
Zespołów Artystycznych OSP  w Krynicy, Ciechocinku i Wiśle. 
W 2015 roku  „Wrzosowianie” dwukrotnie wystąpili w Bytomiu 
podczas koncertu Muzyka narodów, dwukrotnie wystąpili również 
podczas XVI Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Byli także gośćmi 
Jura Rok Festiwal w Olsztynie oraz wzięli udział w I edycji projektu 
ETNOSTRADA. Również w tym roku otrzymali wyróżnienie w 
konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, w kategorii 
„Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy  
i zwyczaje”.
„Wrzosowianie” byli trzykrotnie nominowani do Statuetki Starosty 
Częstochowskiego w dziedzinie „Kultura”.
 Wyróżnienie w Konkursie Jurajski Produkt Roku 
potwierdza zasługi Zespołu „Wrzosowianie” dla kultury regionu 
i kraju, a także jego niezwykły poziom artystyczny, doceniany 
również na arenie międzynarodowej.

Anita Imiołek

- wydarzenia
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Letnie Warsztaty Artystyczne

Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej

W tym roku Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w 
Poczesnej poraz piąty organizuje Letnie Warsztaty Artystyczne 
dla dzieci  i młodzieży aktywnie uczestniczących w zajęciach 

świetlicowych w świetlicach środowiskowych oraz członków zespołów 
artystycznych GCKIiR. Ze względu na duże zainteresowanie, odbędą 
się wyjazdy dwa, oba nad morzem do Władysławowa, do znanego 
i  lubianego Domu Kolonijno – Wczasowego „Martusia”. Do udziału w 
pierwszym turnusie odbywającym się w dniach 19 – 25 lipca zapraszamy 
fanów tańców folklorystycznych, natomiast w drugim turnusie 25 lipca – 
4 sierpnia zwolenników zajęć muzyczno – plastycznych. Na pewno nie 
zabraknie nowych całodniowych wyjazdów, gier i zabaw zespołowych, 
dyskotek, warsztatów,  plażowania i kąpieli w morzu pod bacznym okiem 
ratownika, opiekunów.
Miejsce: DOM KOLONIJNO – WCZASOWY MARTUSIA  
we WŁADYSŁAWOWIE 

Zakwaterowanie w 3,4,5 – osobowych pokojach z łazienkami
I TURNUS:  Termin: 19 – 24 lipca 2016r. Koszt: 700 zł.
II TURNUS: Termin: 25 lipca – 4 sierpnia 2016r. Koszt: 900 zł.
Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 300 zł. przyjmowane są  
od 1 marca w Gminnym Centrum Kultury w Poczesnej od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 16.00 (w czwartki od 14.30 do 19.00)
O zakwalifikowaniu na warsztaty decydują:
1. przynależność do świetlicy lub zespołów artystycznego GCKIiR    
oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach
2. oddanie wypełnionej karty uczestnika i wpłata zaliczki
Ostateczna lista wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona 29 kwietnia 
2016r.
3. kolejność zgłoszeń

Karta Uczestnika do pobrania ze strony www.kulturapoczesna.pl

Wieści z GCKIIR  -

W styczniu odbył się cykl występów Młodzieżowej Orkiestry Dętej uświetniających msze święte w kościołach na terenie gminy Poczesna i Częstochowy. 
Młodzi muzycy zagrali w Kościele parafialnym pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Kościele pw. Bożego Ciała we Wrzosowej, Sanktuarium Św. Józefa 
w Częstochowie, Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej oraz podczas spotkania z mieszkańcami w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bargłach. 

VII Powiatowy Konkurs Malarski 
Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Informacji 
I Rekreacji w Poczesnej
Patronat: Wójt Gminy Poczesna
Temat konkursu:
Próba malarskiego przedstawienia 
Własnej mamy z odwzorowaniem jej 
cech zewnętrznych, osobowościowych, 
Zainteresowań i marzeń.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty 
dla dzieci i młodzieży powiatu 
częstochowskiego. 
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły 
podstawowe,
III grupa – klasy IV-VI szkoły 
podstawowe,
IV grupa – klasy I-III gimnazjum
V grupa - młodzież ponadgimnazjalna
2.  Każdy uczestnik może nadesłać 
jedną pracę plastyczną wykonaną 
farbami (np. akwarele, plakatówki, 
akryle, techniki mieszane) w formacie 
nie większym niż A3. 
Prosimy o nieoprawianie prac.

3. Wszystkie prace na odwrocie 
powinny być opatrzone opisem 
zawierającym następujące 
Dane: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres zamieszkania, dokładny 
adres szkoły bądź placówki, którą 
reprezentuje oraz nr telefonu 
Kontaktowego.
Termin:
Prace należy przesłać pocztą lub 
Dostarczyć osobiście (w godzinach 
pracy Centrum Kultury) do 23 maja 
2016 roku
Tj. poniedziałek 
Na adres: Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, 
Tel. 34 3274078; 666838186
Prace można zostawiać również 
w Bibliotece Gminnej.
Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana 
przez organizatora dokona oceny prac.
2. Uroczyste otwarcie wystawy, 
ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 30 maja 2016 roku 
o godz.14.00 w Gminnym Centrum 

Kultury w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe 
przechodzą na własność organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo 
do reprodukowania prac w celach 
popularyzatorskich.
3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca 
od dnia ogłoszenia wyników.  Nagród 
nieodebranych nie wysyłamy.
4. Organizator nie powiadamia powtórnie o 
terminie podsumowania konkursu.

Pytania prosimy kierować na adres:
Goksirpoczesna@wp.Pl

ZAPRASZAMY DO  
UDZIAŁU W KONKURSIE!
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I po feriach…
Dobiegła końca tegoroczna akcja 

„Ferie z GCKIiR”. Wzięły w niej 
udział dzieci i młodzież poszukujące 

pomysłów na spędzenie wolnego czasu. 
Gminne Centrum Kultury przygotowało 
ofertę programową, która pozwoliła na 
realizację różnych form aktywności . 
Świetlice środowiskowe w Hucie Starej B, 
Brzezinach Nowych, Wrzosowej, Bargłach 
i Słowiku zapraszały do udziału w zajęciach 
kulinarnych, plastycznych, tanecznych, 
warcabowych. Wprawdzie pogoda nie 
sprzyjała uprawianiu zimowych sportów, 
ale dwukrotnie udało się wyjechać na 
lodowisko do Częstochowy. Nie zabrakło 
wyjazdów do kina i Magicznej Krainy.
Tradycyjnie już odbyły się Turnieje o Białego 
Misia w warcabach i tenisie stołowym. 
Dużą popularnością cieszyły się warsztaty 
tematyczne: muzyczne, plastyczne, gry 

na gitarze, tańca współczesnego, tańca 
towarzyskiego i – zorganizowane   po raz 
pierwszy – zajęcia szachowe.
Ponad 70 – osobowa grupa młodych 
mieszkańców naszej gminy uczestniczyła 
w wyjazdach do Parku Wodnego w 
Tarnowskich Górach.
Dzieci miały możliwość korzystania z 
autokaru gminnego.

ai

- Wieści z GCKIIR 
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Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty
Wieści z GCKIIR  -

We wtorek 15 marca odbyło się uroczyste 
podsumowanie XI Międzypowiatowego Konkursu 
Plastycznego - „MOJA WIELKANOC”. Na 

konkurs wpłynęły łącznie 104 prace od dzieci i młodzieży m. 
in. z  Poczesnej,  Huty Starej B, Huty Starej A, Wrzosowej, 
Słowika, Nierady, Korwinowa, Częstochowy, Marklowic i 
Chełma. Jednym z warunków konkursu było przygotowanie 
pracy w formacie maksymalnie A3. Młodzi plastycy użyli 
różnych technik, takich jak: pastel olejny, farby plakatowe, 
„malowanie” plasteliną, rysunek ołówkiem, kredką i 
długopisem, kolaż, wydzieranka, włóczka i innych. Powstałe 
w ten sposób prace pokazują i kultywują bogactwo tradycji 
związanych z Świętami Wielkanocnymi.

WYNIKI
I. kat. wiekowa - dzieci z przedszkoli

I miejsce – Mateusz Pietrzak, PP w Hucie Starej A
II miejsce – Julia Szuster, PP we Wrzosowej
II miejsce – Klara Głonza, PP we Wrzosowej
III miejsce – Aleksandra Kijak, PP we Wrzosowej
Wyróżnienie –Nikola Kaim – PP w Hucie Starej B

II. kat. wiekowa - dzieci z klas I - III ze szkół podstawowych
I miejsce – Dominika Zdanowicz, SP nr 2 w Chełmie 
II miejsce – Sandra Juszczyk, SP w Słowiku
II miejsce - Kinga Juszczyk, SP w Słowiku
III miejsce – Zofia Kotlińska, SP w Poczesnej
III miejsce - Dominika Będkowska, SP w Poczesnej
III miejsce – Alicja Całus, SP w Poczesnej
III miejsce – Zofia Warwas, SP w Poczesnej 

III. kat. wiekowa - dzieci z klas IV- VI ze szkół 
podstawowych

I miejsce – Julia Kotula, SP nr 1 w Marklowicach
I miejsce – Paweł Kotula, SP nr 1 w Marklowicach
II miejsce – Maja Kopaczewska, SP w Poczesnej
III miejsce – Filip Brzeski, SP w Nieradzie
III miejsce – Igor Kaim, ZS w Hucie Starej B

IV kat. wiekowa – młodzież gimnazjalna
I miejsce – Natalia Borowska, Gim w Poczesnej
I miejsce – Krzysztof Frymus, Gim. We Wrzosowej
II miejsce – Julia Mądrzak, ZS w HSB
III miejsce – Mateusz Kopaczewski, Gim. w Poczesnej
III miejsce - Weronika Potemska, Gim. w Poczesnej

Wyróżnienie – Mateusz Mazur, Zespół Szkół 
Zawodowych – Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej 
w Częstochowie
Wyróżnienie – Kamil Witczyk, Zespół Szkół 
Zawodowych – Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej 
w Częstochowie

Uwagi:
Jury oceniając prace plastyczne brało pod uwagę 
zgodność z tematem, samodzielność wykonania 
pracy, estetykę wykonania. Decyzją jury dodatko 
nagrodę przyznano Annie Bednarek z VII LO im. M. 
Kopernika w Częstochowie.

jk
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Spotkanie z posłem

w Kole P.Z.W. „Poczesna” odbyło się  w siedzibie Koła, w Korwinowie.

W sali Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
odbyło się spotkanie mieszkańców  

z posłem na Sejm RP - partii Kukiz’15 - Tomaszem 
Jaskółą. 
Na spotkaniu oprócz mieszkańców, był obecny 
m.in. Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 
Poseł przedstawił plany i wizje przyszłej Polski. 
Wyczerpująco odpowiadał na pytania uczestników.

opr. an 

Podsumowanie roku...
Było to kolejne, tradycyjne sprawozdanie za mijający rok. Rok 2015 uznano za udany 
dla Koła. Pokrótce przedstawione zostały plany bieżące. Podczas zebrania odczytano 
sprawozdania członków zarządu. Bardzo miłym punktem było wręczenie  pucharów Grand 
Prix za rok 2015 rok. Otrzymały je osoby, które – łącznie w ciągu sezonu łowieckiego – 
zdobyły najwięcej punktów: Marcin Wójcik, Sławomir Wawrzyńczak oraz Jerzy Nowak. 
Były też medale za zasługi dla Koła i wędkarstwa. Zostali nimi uhonorowani: Wojciech 
Pidzik (złoty medal), Jerzy Nowak (medal za rozwój wędkarstwa okręgowego), Sławomir 
Wawrzyńczak (medal za rozwój wędkarstwa okręgowego) i Zbigniew Borecki (medal 
za rozwój wędkarstwa). Na corocznym wędkarskim podsumowaniu nie zabrakło Wójta 
Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy, który m.in. bardzi serdecznie gratulował wszystkim 
wyróżnionym.                                                                                                               opr. an

O wydarzeniach w Kole  i kalendarzu imprez można przeczytać na stronie Koła:  
http://poczesna.wedkuje.pl

W sobotę, 13 lutego odbył się Ogólnopolski Turniej Juniorów  
młodszych i Młodzików w Badmintonie.

Początek ferii - na sportowo

Organizatorami byli: Gimnazjum  
w Poczesnej i współpracujący zgodnie  
z umową partnerską Ludowy UKS 

Jedynka Częstochowa. Sędzią zawodów był – 
Jarosław Ociepa.
Honorowy patronat nad zawodami objął Wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma, który był 
z nami obecny i przywitał zawodników z: 
MMKS Gdańsk, UKSB Millennium Warszawa, 
BKS Kolejarz Częstochowa, MKS Dwójka 
Blachownia, UKS Ząbkowice Dąbrowa 
Górnicza, KS SET Mazańcowice, STB Energia 
Lubliniec, ULKS Lotka gm. Olsztyn, MKS 
Orlicz Suchedniów, UKS Badminton Stare 
Babice, LKS Technik Głubczyce, UKS Junior 
Wrzosowa, LUKS Jedynka Częstochowa.

Gratulacje dla wszystkich zwycięzców, którzy 
otrzymali medale dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wszystkim należą się słowa uznania za walkę 
nawet z zawodnikami o wiele wyżej notowanymi 
w rankingu. Każdy uczestnik i opiekun otrzymał 
pamiątkowy Jasnogórski kalendarz.

Wyniki:
• Singiel dziewcząt U-17
1 m-ce Magdalena Kulska - UKS Unia Bieruń
2 m-ce Barbara Knopek - j/w
3 m-ce Anna Czempik - STB Energia Lubliniec
3 m-ce Zuzanna Parysz - UKS Unia Bieruń
Singiel chłopców U-17
1 m-ce Jakub Gireń - LKS Technik Głubczyce
2 m-ce Wojciech Sajdok - UKS Unia Bieruń
3 m-ce Filip Matysiak - UKS Junior Wrzosowa
3 m-ce Jan Lewandowski - BKS Kolejarz 
Częstochowa
• Singiel dziewcząt U-15
1 m-ce Marcelina Franczuk - MMKS Gdańsk

2 m-ce Arianna Biel - UKS Unia Bieruń
3 m-ce Aleksandra Pająk - MKS Orlicz 
Suchedniów
3 m-ce Zuzanna Luban - STB Energia Lubliniec
• Singiel chłopców U-15
1 m-ce Wiktor Trecki - UKS Unia Bieruń 
2 m-ce Szymon Stokfisz - UKS Unia Bieruń
3 m-ce Mikołaj Wrzalik - SKS Matchpoint Ślęza
• Debel dziewcząt U-15
1 m-ce Weronika Górniak UKSB Milenium 
Warszawa / Aleksandra Pająk MKS Orlicz 
Suchedniów
2 m-ce Marcelina Franczuk MMKS  
Gdańsk / Zuzanna Luban STB Energia Lubliniec
3 m-ce Arianna Biel / Aleksandra Boba UKS 
Unia Bieruń
• Debel chłopców U-17
1 m-ce Bartosz Majewski / Filip Matysiak UKS 
Junior Wrzosowa
2 m-ce Miłosz Miernik / Marcin Piwowar  
MKS Orlicz Suchedniów
3 m-ce Stanisław Olearczyk / Szymon 
Wiercigroch KS SET Mazańcowice
• Debel chłopców U-15
1 m-ce Szymon Stokfisz / Wiktor Trecki - UKS 
Unia Bieruń
2 m-ce Sebastian Michta / Mateusz Rawinis - 
UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza
3 m-ce Przemysław / Łukasz Pyrchla - BKS 
Kolejarz Częstochowa
• Mikst U15
1 m-ce Mikołaj Wrzalik / Dominka Chojnacka - 
SKS Matchpoint Ślęza
2 m-ce Jan Gawor - MKS Dwójka Blachownia / 
Julia Jackowska - ULKS Lotka gm. Olsztyn
3 m-ce Karol Szempliński / Weronika 
Szemplińska - UKS Badminton Stare Babice.

Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy 
UKS Junior Wrzosowa. Para Bartosz Majewski 
i Filip Matysiak zwyciężyli w grze podwójnej 
pokonując kolejno pary: Miłosz Miernik/ 
Marcin Piwowar (MKS Orlicz Suchedniów) 
19/21, 21/19, 21/14 oraz Stanisław Olearczyk/ 
Szymon Wiercigroch (KS Set Mazańcowice) 
21/14, 21/18. W grze pojedynczej Filip zajął 
trzecie miejsce. W grupie ograł Marcina 
Piwowara (MKS Orlicz Suchedniów) 21/18, 
21/13 oraz Stanisława Olearczyka 21/19, 21/13. 
W decydującym meczu o wejście do finału uległ 
późniejszemu triumfatorowi Jakubowi Gireniowi 
21/23, 11/21. Szczególnie zacięty był w tym 
meczu pierwszy set, w którym Filip najpierw 
obronił dwie lotki setowe, później sam miał 
jedną taką szansę by w końcu przegrywając trzy 
kolejne wymiany przegrać tę partię. W drugim 
secie przewaga przeciwnika była już wyraźna. 
Bartek w decydującym meczu o wyjście  
z grupy przegrał z Janem Lewandowski (BKS 
Kolejarz Częstochowa) 8/21, 15/21. Gorzej 
wypadła tym razem Martyna Bala ulegając  
w grze pojedynczej swoim przeciwniczkom  
w grupie. Również Aleksandra Bereza (LUKS 
Jedynka Częstochowa) musiała uznać wyższość 
swoich grupowych przeciwniczek. W grze 
podwójnej w parze z Aleksandra Paluch (KS 
Set Mazańcowice) zajęła czwarte miejsce. 
Należy jedna zaznaczyć, że Martyna zagrała  
z zawodniczkami starszymi od siebie. Z powodu 
choroby z turnieju musieli wycofać się Natalia 
Rosińska, Bartosz Ujma, Julia Ujma i Dawid 
Mraz. Komplet wyników jest dostępny na stronie 

http://www.tournamentsoftware.com/
jo. pw.

- wydarzenia / SPORT
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Od końca stycznia w Gminie Poczesna rozegrały się zawody w ramach Sportowej 
Ligi Podstawówek w dyscyplinie piłka koszykowa chłopców i dziewcząt.

Zagrali w kosza

Zmagania sportowe rozpoczęły 
dziewczęta (26 stycznia 2016 r). 
Zawody przebiegały zgodnie z 

duchem fair-play. Dziewczęta pokazały 
sportowego ducha walki oraz wysokie 
umiejętności. Najlepszą drużyną okazała 
się reprezentacja szkoły we Wrzosowej. 
Drugie miejsce zajęła szkoła w Poczesnej, 
trzecie szkoła w Nieradzie, czwarte szkoła 

w Słowiku oraz piąte reprezentacja szkoły w 
Hucie Starej B.
Dwa dni później, 28 stycznia, turniej piłki 
koszykowej rozegrali chłopcy. Wyniki 
sportowych zmagań wyglądają następująco:
Miejsce I zajęła drużyna ze szkoły  
w Słowiku
Miejsce II zajęła drużyna ze szkoły  
w Poczesnej

Miejsce III zajęła drużyna ze szkoły  
we Wrzosowej
Miejsce IV zajęła drużyna ze szkoły  
w Hucie Starej B
Miejsce V zajęła drużyna ze szkoły  
w Nieradzie
Kolejne rozgrywki - piłka siatkowa 
dziewcząt i chłopców.

Jakub Kocieliński

Gminny Karnawałowy Turniej Szachowy

Odbył się 23 stycznia 2016r. w Sali 
Konferencyjnej przy Hali Sportowej 
w Poczesnej. Jego organizatorem 

było Gminne Centrum Kultury w Poczesnej 
pod patronatem Wójta Gminy Poczesna 
Krzysztofa Ujmy.
Uczestniczyło w nim 29 graczy z terenu 
Gminy Poczesna i okolicznych gmin. 
Ciekawostką jest duża rozbieżność wiekowa 
uczestników - od 8 do 81 lat. Dziękujemy 
za udział i gratulujemy zwycięzcom. Już 
niebawem w czasie ferii chętnych zaprosimy 
do udziału w warsztatach szachowych.

WYNIKI TURNIEJU:
Młodzież ponadgimnazjalna i dorośli:
1 Włodzimierz Hofman             
2 Waldemar Hofman                
3  Damian Zieliński
Klasy IV - VI szkoły podstawowej:
1  Jabłonski Mikołaj              
2   Ociepka Kornel                 
3   Zwolski Szymon
Klasy I - III szkoły podstawowej:
1  Bielecki Arkadiusz
2  Wieczorek Wiktor
3  Adamus Paulina

SPORT -
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Udany początek roku dla badmintonistów  
UKS „Junior” Wrzosowa

Martyna Bala (pierwsza z prawej na zdjęciu) osiągnęła dwa półfinały 
podczas turnieju w Suchedniowie, który odbył się 16.01.16 r 
Sukces tym większy, że Martyna wróciła do treningów po ponad 

miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

W grze pojedynczej pokonała kolejno:
 w grupie:
Weronikę Ziębę (MKS Orlicz Suchedniów) 21/16, 23/21
Magdalenę Łuczak (KS Hubertus Zalesie Górne) 21/10, 19/21,21/10
W ćwierćfinale pokonała również po trzech zaciętych setach Dominikę 
Gajdę (UKS Feniks Kędzierzyn Koźle) 19/21, 21/7, 21/17. W półfinale 
zmęczenie po tych dwóch trzysetowych meczach spowodowało, że nie 
podjęła walki ze swoją partnerką deblową Elizą Kwiatkowską (STB Energia 
Lubliniec) ulegając jej 14/21, 12/21.
 W grze podwójnej razem z Elizą w pierwszej rundzie wygrały z 
parą Zofia Junczewska/ Hanna Olszewska 21/9, 21/4. W następnym meczu 
pokonały po zaciętym meczy rozstawianą parę Marlenę Gregor/ Weronikę 
Zięba 15/21, 22/20, 21/18. W meczu decydującym o awansie do finału nie 
dały rady rozstawianej z nr 1 pary Julia Pająk/ Julia Pajek 18/21, 15/21.
Nieco gorzej poszło w turnieju Natalii Rosińskiej.
 W grze podwójnej grając w parze z Aleksandrą Paluch uległy 
Zofii Tomczak/ Ninie Żwan 18/21, 17/21. Trzeba zaznaczyć, że Natalia 
grała z Olą pierwszy raz. W grze pojedynczej Natalia rozpoczęła od 
zwycięstwa nad Martą Tomaszewską (UKS Tęcza Zagnańsk) 21/19, 21/17. 
Później musiała uznać wyższość zawodniczce UKSB Milenium Warszawa 
Weronice Górniak przegrywając 14/21, 11/21. Dało jej o miejsce 6-10  
w turnieju.
 Trzy medale zdobyła nasza dwójka zawodników w Ogólnopolskim 
Turnieju Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Ślęzie w dniu 
23.01.16 r.
Złoty i brązowy medal zdobyła Martyna Bala w kategorii młodzik młodszy 
a Filip Matysiak wraca ze srebrnym medalem.

Martyna złoty medal zdobyła w grze podwójnej dziewcząt.
Grając w parze z Marleną Gregor pokonały wszystkie swoje przeciwniczki. 

Oto poszczególne wyniki:
Agata Netter / Natalia Wietecka 21/16, 17/21, 21/10
Izabela Jochacy / Kinga Stokfisz 21/8, 21/16,
Anna Mejcher / Aleksandra Wrońska 21/8, 21/13 a w finale
Annę Czuchrę, Antoninę Marszałek 16/21, 21/14, 21/17.
W grze pojedynczej w grupie wygrała z Kingą Stokfisz 21/14, 21/11, 
Rozalią Wieczorek 21/11, 21/17. Potem ograła Julię Bernhard 21/14, 21/16 
a w półfinale uległa swojej partnerce deblowej Marlenie Gregor 14/21, 
13/21.
Filip Matysiak, który grał tylko grę pojedynczą doszedł do finału pokonując 
Bartosza Szymajdę 21/13, 21/8, Mikołaja Piórkowskiego 15/21, 21/17, 
21/14 i Michała Zuchowskiego 21/17, 16/21, 21/15. Wyraźnie zmęczony 
po tych dwóch meczach trzysetowych w finale uległ wyraźnie Wojciechowi 
Sajdokowi 8/21, 18/21.
Następne zawody w których wezmą udział nasi zawodnicy to ogólnopolski 
turniej juniorów młodszych i młodzików w Poczesnej 13.02.2016 r.

Jarosław Ociepa

Były piękne gole, wielka radość i łzy smutku a...

Na Hali w Poczesnej odbyła się już czwarta edycja Halowego Turnieju 
o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Olimpia Huta Stara, podobnie 
jak rok temu impreza była charytatywna a za pieniądze zebrane z 

całego turnieju zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny (w zeszłym roku 
Olimpia zorganizowała turniej dla Filipa Sulińskiego, który po roku wrócił 
na Hale w Poczesnej tym razem jako zawodnik drużyny Rakowa!!!).
 turnieju udział wzięło dziesięć zespołów z naszego okręgu w tym dwie 
drużyny gospodarzy. Trzeba obiektywnie przyznać, że pod względem 
organizacyjnym zawody jak praktycznie każda impreza organizowana 
przez nasz klub wypadła znakomicie, dzięki rodzicom oraz wielu osobom 
związanych z klubem, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Również pod 
względem sportowym z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy klubu 
z Huty Starej, drużyna Olimpii II dotarła do finału rozgrywek nie ponosząc 
żadnej porażki w całym turnieju, niestety w wielkim finale po rzutach 
karnych musieliśmy uznać wyższość Orlika Blachownia, wydawać by się 
mogło że to spory sukces jednak nie dla naszych zawodników u których 
po meczu finałowym udzieliły się niesamowite emocje i u tych młodych 
piłkarzy można było zauważyć łzy z powodu porażki w rzutach karnych! 
Pamiątkowe puchary ufundowane przez Urząd Gminy Poczesna wręczył 
Wójt Gminy Krzysztof Ujma. Zapraszamy na koleją edycję za rok.

I KOLEJKA
KS Stradom Częstochowa : LKS 
Kamienica Polska 3:0
KS Olimpia I HSB : Raków II 
Częstochowa 1:0 
Orlik Blachownia : KS Olimpia II 
HSB 1:1 
Jurajskie Wilki : Raków I 
Częstochowa 0:0 

II KOLEJKA 
KS Stradom Częstochowa : KS 
Olimpia I HSB 3:0
LKS Kamienica Polska : Polonia 
Poraj 1:1 
Orlik Blachownia : Jurajskie Wilki 
2:1 

KS Olimpia II HSB : Sokół Olsztyn 
2:0 

III KOLEJKA
KS Stradom Częstochowa : Polonia 
Poraj 2:1
LKS Kamienica Polska : Raków II 
Częstochowa 2:0 
Orlik Blachownia : Sokół Olsztyn 
1:1 
KS Olimpia II HSB : Raków I 
Częstochowa 3:0 

IV KOLEJKA 
KS Olimpia I HSB : Polonia Poraj 
0:2 
KS Stradom Częstochowa : Raków 
II Częstochowa 3:2 

Jurajskie Wilki : Sokół Olsztyn 1:1
 Orlik Blachownia : Raków I 
Częstochowa 0:0

 V KOLEJKA 
LKS Kamienica Polska : KS Olimpia 
I HSB 2:0 
Raków II Częstochowa : Polonia 
Poraj 0:2 
KS Olimpia II HSB : Jurajskie Wilki 
2:1 
Raków I Częstochowa : Sokół 
Olsztyn 2:0 

1/4 FINAŁU 
Polonia Poraj : Raków I 
Częstochowa 0:1
Orlik Blachownia : LKS Kamienica 
Polska 1:0
MECZ O 9 MIEJSCE 
Raków II Częstochowa : Sokół 
Olsztyn 0:2 

1/2 FINAŁU 
KS Stradom Częstochowa : Orlik 

Blachownia 1:2 
KS Olimpia II HSB : Raków I 
Częstochowa 1:1 karne 4:3 

MECZ O 7 MEJSCE 
KS Olimpia I HSB : Jurajskie Wilki 
1:0 

MECZ O 5 MIEJSCE
 Polonia Poraj : LKS Kamienica 
Polska 2:1

 MECZ O 3 MIEJSCE
KS Stradom Częstochowa : Raków I 
Częstochowa 5:2 

FINAŁ 
Orlik Blachownia : KS Olimpia II 
HSB 1:1 karne 3:1 
Król strzelców : Janik Staś 7 bramek 
( KS Stradom Częstochowa) 
Najlepszy zawodnik: Śnieżyński 
Fabian ( KS Olimpia II HSB) 
Najlepszy bramkarz: Zięba Maciej 
(Orlik Blachownia)

łw

...z Pucharem wyjechała drużyna Orlika Blachownia.

- SPORT

foto: Marta Siewior



jesteśmy na www.facebook.com 19

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
- w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz.16.00- 16.45 w Przedszkolu Publicznym w Hucie Starej A. 

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...

Dzień Kobiet


