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Szanowni Państwo!
 Jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym 
roku to święto ma szczególny charakter. 
 
 Kieruję podziękowania i życzenia dla wszystkich lekarzy, 
pielęgniarek, położnych ratowników medycznych, laborantów, kie-
rowców karetek, służb Sanepidu i całego personelu medycznego. To 
wy towarzyszycie ludziom w trudnym czasie choroby, cierpienia, 
lęku i osamotnienia. Codziennie walczycie na pierwszej linii fron-
tu, troszcząc się przede wszystkim o nasze życie. Borykacie się ze 
zmęczeniem i pracujecie ponad swoje siły. Ryzykujecie życie swoje  
i swoich bliskich walcząc o nasze zdrowie. Dziękuje Wam za ogrom-
ny trud i Wasze wielkie serca, w niesieniu pomocy potrzebującym.

 Dziękuje Wam za Waszą determinację i odwagę z jaką wal-
czycie z pandemią. Podejmując misję ratowania życia i zdrowia dru-
giego człowieka zasługujecie na podziw, uznanie i szacunek. Niech 
życzliwość i wdzięczność pacjentów towarzyszy Państwu każdego 
dnia.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

Drogie Druhny i Druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych!

 Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto strażaków 
obchodzone 4 maja. To nie przypadkowa data, bo wypada w dniu 
wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, patrona wszystkich 
strażaków.
 
 Z okazji Waszego święta składamy Wam serdeczne gratulacje, 
podziękowania i najlepsze życzenia. Pragniemy wyrazić słowa uznania dla 
wszystkich tych, którzy ofiarną oraz pełną zaangażowania służbą ratują 
życie, zdrowie i dorobek mieszkańców. Wasza bezinteresowna służba 
wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Jest odpowiedzialna, 
związana z ryzykiem, stresem, wymagająca sprawności i znakomitych 
umiejętności zawodowych. Wasze zaangażowanie, odwaga i poświęcenie 
budzi wielki szacunek. 

 Życzymy Wam bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji. Niech podejmowane działania i służba drugiemu 
człowiekowi będą dla Was źródłem osobistej satysfakcji 
i społecznego uznania.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

Przewodnicząca Rady Gminy
Iwona Choła

Drogie Panie Pielęgniarki i Położne
Drodzy Panowie Pielęgniarze i Położni

 Wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny 
zawód składamy podziękowania za ofiarną i niezwykle trudną pracę 
wymagającą poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania na 
rzecz zdrowia i dobra pacjenta w społeczności lokalnej.
 
 Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne 
trwanie przy pacjencie życzymy, abyście mogli realizować swoje 
marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany  
w pracę zawodową był doceniany.
 
 Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu 
człowiekowi dawał radość i satysfakcję. 

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

Przewodnicząca Rady Gminy
Iwona Choła
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Z  P R A C Y  W Ó J T A  G M I N Y
MARZEC

5 - w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej odbył się Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu 
laureatki tegorocznych Syderytów 2019 w kategorii: oświata, kultura 
i sztuka - Doroty Wiśniewskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Poczesna, pod batutą Wojciecha Greli;
6 – w Nowej Wsi, w świetlicy miało miejsce spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Spotkanie promowało również działania profilaktyczne 
prowadzone przez Gminę, które wskazują, w jaki sposób można 
spędzać czas bez używek. Podobne spotkanie o podobnym charakterze 
miało miejsce 7 marca 2020 roku w Centrum Aktywności Lokalnej  
w Zawodziu;

MAJ
3 – w kościele Parafialnym w Poczesnej, z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, odbyła się msza „Za Ojczyznę”. W tym 
dniu Wójt Gminy Poczesna wraz z przewodniczącą Rady Gminy 
– Iwoną Chołą złożyli wiązanki w miejscach pamięci na terenie  
Gminy Poczesna;
5 – miało miejsce spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych.  
Na nim,  m.in.,  rozdysponowane zostały laptopy, które mają ułatwić 
zdalną naukę. W tym dniu odbyło się także spotkanie z sołtysami, 
na którym m.in. rozdane zostały maseczki dla mieszkańców  
poszczególnych sołectw;

WALKA Z KORONAWIRUSEM:

– od 4 marca 2020 roku, od dnia kiedy po raz pierwszy poinformowano 
o przypadku zarejestrowania chorego na terenie naszego kraju,  
u którego potwierdzono zakażenie  koronawirusem SARS-CoV-2. 
Gmina Poczesna podjęła szereg rzeczowych działań jak również 
kampanię informacyjną. Wszystko, aby zmniejszyć możliwość 
zakażenia groźnym patogenem i ograniczyć rozprzestrzenianie się 
choroby.
 Na stronach www.poczesna.pl systematycznie i regularnie 
zamieszczane były i są informacje dotyczące pandemii oraz 
zagadnienia. Ukazywały się także artykuły, które miały na celu m.in.:
• przekazanie informacji o reżimie higienicznym, którego 

należy przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się 
koronawirusem;

• pomocy psychologicznej osobom poddanym przymusowej 
kwarantannie, nadzorowi epidemicznemu oraz pozostającym  
w domu celem izolacji;

• wyjaśnienie na czym polegają teleporady oraz jak otrzymać 
e-receptę czy zwolnienie lekarskie.

Informacje zamieszczone na stronie www.poczesna.pl  
związane z pandemią koronawirusa, dotyczyły:

(MARZEC)
11 – zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych na terenie 
Gminy Poczesna;
13 – zmiany systemu pracy Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego 

w Poczesnej oraz Ośrodków Zdrowia;
13 – odwołania wszystkich zajęć odbywających się w ramach 
statutowej działalności GCKiR, Hali Sportowej, świetlic 
środowiskowych, wiejskich działających w ramach GCKiR, Gminnej 
Biblioteki Publicznej wraz z filiami; 
14 – zasad rejestracji do lekarzy oraz udzielania porad lekarskich  
w placówkach POZ na terenie gminy Poczesna;
16 – wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy Poczesna – 
informacja o ustaleniach telefonicznych;
16 – informacji o szpitalach z terenu województwa śląskiego, które 
decyzją Ministerstwa Zdrowia zostały przekwalifikowane na 
„jednostki zakaźne”
16 – zawieszenia funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej;
16 - audycji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej  
w domu z powodu pandemii;
16 – pomocy sąsiedzkiej dla osób wymagających wsparcia;
18 – punku konsultacyjnego w sprawie wypełniania wniosków  
o dopłaty bezpośrednie;
18 – jak mailowo i telefonicznie można korzystać z nieodpłatnych 
porad prawnych;
19 –  możliwości telefonicznego zlecenia zrobienia zakupów;
20 – możliwości telefonicznej realizacji recept;
24 – postępowania podczas pandemii Ochotniczych Straży 
Pożarnych; 
24 -  zamknięcia żłobka w Hucie Starej B;
24 – wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się;
26 – możliwości ubiegania się o umorzenie podatków lokalnych oraz 
odsetek za okres nieprowadzenia działalności;

(KWIECIEŃ)
1 – zdiagnozowania SARS-CoV-2, u jednego z prawników Urzędu 
Gminy Poczesna;
3 – czynności zabezpieczeń przed koronawirusem;
6 – wytycznych Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi 
w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19  
(w czasie trwania pandemii/epidemii);
7 – zakazu wchodzenia do lasów i parków;

WÓJT GMINY POCZESNA  
wydał m.in., ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:

• określenia szczególnych form udzielania pomocy dla 
mieszkańców gminy Poczesna zapewniającej ochronę  
w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2;

• w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu 
Gminy Poczesna zapewniającej ochronę zdrowia, życia  
i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Poczesna  oraz 
pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia 
niezbędnych działań  w sytuacji kryzysowej w sferze 
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Nie ma piękniejszej manifestacji tożsamości 
narodowej niż eksponowanie symboli, które 
towarzyszą nam od wieków.

Dzień Flagi  
Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalnie biały i czerwony stały się barwami narodowymi 
Polski po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. Wtedy też 
zdecydowano o układzie kolorów na fladze, czyli na górze 

biały, na dole czerwony. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i 
propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 

SPRAWOZDANIE Z XIV SESJI  
RADY GMINY POCZESNA

27 lutego 2020 roku odbyła się XIV sesja Rady Gminy  Poczesna. 
Po powitaniu uczestników posiedzenia i stwierdzeniu 
prawomocności sesji Rada przyjęła porządek obrad i protokół  

z XIII sesji Rady Gminy. 
Następnie wysłuchała informacji Przewodniczącej Rady Gminy 
oraz Wójta Gminy o pracy  i działaniach między sesjami.
W dalszej części Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej 
– Adam Pierz przedstawił informację, dotyczącą analizy stanu 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
Następnie Rada Gminy Poczesna podjęła uchwały:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Poczesna w roku szkolnym  2019/2020.
- w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej 
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pomieszczeniach 
po byłym gimnazjum.
- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Ekspozycja naszych barw narodowych to świadectwo naszego 
istnienia, to świadectwo naszej historii, krwawej i nieustającej walki  
o własny kraj, o własny język, o wolność i swobodę, o tożsamość  
i aspiracje na przyszłość. Powiewająca biało-czerwona flaga jest 
jednym z najważniejszych symboli naszego narodu. 

Iwona Skorupa; fot. Janusz Koniecki
Gmina Poczesna przygotowana na majowe święta – fotorelacja strona 16

w Poczesnej.
- w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego 
na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Poczesna”  na 2020 r. 
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna 
do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 
IX. Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne i  efektywne 
usługi społeczne i  zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług 
społecznych- wsparcie działań wynikających z  LSR obejmujących 
obszary wiejskie i rybackie.
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
- zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
          Kończąc Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, 
które wpłynęły do biura Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Iwona Choła 

SPRAWOZDANIE Z XV  
NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY  
GMINY POCZESNA

5 marca  2020 roku odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Poczesna.  Po otwarciu, przywitaniu uczestników posiedzenia  
i przyjęciu porządku obrad Rada podjęła uchwały:

-  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.
- w sprawie  określenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na tym zakończono obrady.

Przewodnicząca Rady Iwona Choła

funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy;
• ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora 

przedszkola w Poczesnej;
• odwołania członka gminnej komisji urbanistyczno-

architektonicznej;
• powołania nowego członka gminnej komisji urbanistyczno-

architektonicznej;
• przedłużenia terminu składania ofert na konkurs, na stanowisko 

dyrektora przedszkola w Poczesnej;
• unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola  

w Poczesnej;
• wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy 

Poczesna;
• ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku dla pracowników 

samorządowych. Będzie to 12 czerwca 2020 r.
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Bez wątpienia znaleźliśmy się w trudnej dla nas sytuacji  
z powodu pandemii koronawirusa. Staramy się zachowywać  
i działać racjonalnie, natomiast lęk może pojawić się w nas różnym 
natężeniu, mniejszym lub większym stopniu.

Jak się nie dać

Czujemy lęk, który jest spowodowany koronawirusem, ale 
również całą otoczką z nim związaną. Obawy, napięcie, 
lęk mogą wywoływać  doniesienia medialne, ale również 

wszystk ie ograniczenia: w y jście z domu, unikanie spotkań  
z rodziną, znajomymi, zamknięcie kin. restauracji. 
 Regulatorem emocji człowieka jest kontakt z drugą osobą,  
a kwarantanna i ograniczenia pozbawiły nas ludzi tego życia i zachowań, 
natomiast służy temu, aby dalej nasze życie było dobre. Koronawirus to 
test na relację, nawet dla najlepszych rodzin i par - nietypowa sytuacja 
- do tej pory nikt nie był „skazany na bycie razem przez 24 godziny”.  
Daje wiele niepewności, lęku i strachu: nie wiemy czy wrócimy  
z pracy lub kiedy do tej pracy powrócimy, co nas czeka, czy możemy 
coś planować.
 Strach to emocja, która informuje nas, że boimy się czegoś 
konkretnego, widocznego, więc możemy się przygotować do obrony. 
Lęk to emocja, która nie pozwala nam  na efektywne radzenie sobie  
z trudną sytuacją, bo nie wiadomo co może nas zaatakować, odnosi 
się do  niepokoju związanego z czymś, czego nie znamy, z poczuciem 
braku bezpieczeństwa i kontroli.
 W obecnej sytuacji boimy się najczęściej o zdrowie 
i życie naszych bliskich. Narastający lęk może powodować 
wywołanie stanów w psychice - zwanych – dekompensacją. 

Nadmierne  napięcie nerwowe może się objawiać: 
• zaburzeniem snu
• zaburzeniem apetytu
• obniżonym nastrojem
• zbyt częstym i przesadnym myciem rąk
• przyspieszoną akcją serca...
Lęk powoduje, że przestajemy racjonalnie działać i skłania nas 
np.  w obecnej  sytuacji do robienia zapasów różnych artykułów   
z obawy, iż zabraknie ich w sklepie.

Co możemy zrobić, jak funkcjonować, aby zminimalizować lęk:
• ćwiczyć empatię - spróbować  zrozumieć, co czują inni - nie 

ironizujemy, nie zawstydzamy, nie kłócimy się - próbujemy 
zrozumieć drugą osobę;

• wizualizować - przypominać sobie przyjemne chwile, miło 
spędzany czas, udane urlopy;

• rozmawiać z bliskimi lub spisać  swoje myśli na kartce;
• spróbować nie myśleć o ciągłym zagrożeniu, oglądać  jak najmniej  

wiadomości;
• robić coś, co sprawia nam przyjemność: czytać książki, oglądać 

filmy, słuchać muzyki, relaksować się;
• ćwiczyć – aktywność fizyczna jest bardzo ważna;
• dzwonić do bliskich osób lub skontaktować się ze znajomymi 

przez portale społecznościowe;
• zadbać o sen i wartościowe posiłki;
• zaplanować swój kolejny dzień; 
• w sytuacjach złości, napięcia - spróbujmy się oddalić np. do innego 

pokoju- czas i odległość pomoże w zdystansowaniu się do sytuacji; 
• mówić z życzliwością - lub po prostu nie mówić. 
Jeśli powyższe sposoby zawiodą skontaktuj się zdalnie, telefonicznie  
z psychologiem i bądź gotowy poprosić o pomoc.

PAMIĘTAJ - PANDEMIA  MINIE!
Halina Kunowska, psycholog-terapeuta

Gmina Poczesna złożyła wniosek  w ramach Konkursu Grantowego 
zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  
o wysokich przepustowościach.

Udział w Programie

Dla Gminy Poczesna zabezpieczono 70 tys. zł. Powyższy 
projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Uczestnictwo 
w Programie daje Samorządom możliwość pozyskania środków 
finansowych na zakup laptopów m.in. do szkół. Komputerowy 
sprzęt ma ułatwić naukę w systemie zdalnym uczniom  
z ograniczoną dostępnością do sprzętu komputerowego. Gmina 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Jednostki Samorządu 
Terytorialnego (gminy oraz powiaty) do aplikowania o granty w ramach 
projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego.

Poczesna dokonała zakupu 20 nowych –  o wymiarze 15,6” - laptopów,  
z  oprogramowaniem Microsoft Office, systemem Windows 10, 
dwuletnią gwarancją oraz z 8 GB pamięcią.
 5 maja odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych. 
Po analizie potrzeb przedstawionych przez dyrektorów szkół, laptopy 
rozdysponowano w następujący sposób: Szkoła Podstawowa im.  
G. Morcinka w Poczesnej, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we 
Wrzosowej oraz Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego w Hucie Starej B 
– otrzymają po 5 laptopów. Szkoła Podstawowa w Nieradzie otrzyma 
3 sztuki, a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku - 2 laptopy.
 Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do przekazania 
laptopów najbardziej potrzebującym osobom oraz do prawidłowego 
wykorzystania sprzętu komputerowego  - zgodnie z przeznaczeniem  
i prawem.
 Urząd Gminy w sposób profesjonalny przygotował  
laptopy do użytku.

Aneta Nawrot
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Wyjątkowi z wyjątkowych...

Można pokonać swoją słabość, trzeba tylko chcieć i już!

„Piłem, żeby przeżyć, nie piję by żyć” – takie motto przyświeca 
nie pijącemu od 26 lat mieszkańcowi Gminy Poczesna, panu 

Janowi. Pan Jan mówi o sobie, że jest chodzącym przykładem, że jak się 
tylko chce, jak się ma wolę życia można przestać pić i wyjść na ludzi, nawet 
jeśli się wcześniej działało tak, żeby się unicestwić. Pan Jan pochodzi  
z Sanoka. Alkohol zasmakował mu w ósmej klasie szkoły podstawowej… 
Potem było już tylko gorzej.

Aneta Nawrot: Co zadziało się w tej ósmej klasie?

Jan: - Po ukończeniu podstawówki doszedłem do wniosku, że to trzeba 
uczcić. No i zrobiliśmy imprezę mocno zakrapianą alkoholem. Po 
prostu upiłem się na niej do nieprzytomności. Alkohol mi zasmakował. 
Zacząłem uważać go jako swojego sprzymierzeńca, a nie wroga.  
Po podstawówce zacząłem naukę w technikum. I tutaj też na imprezach 
nie brakowało wódki. Mogę powiedzieć, że lała się strumieniami, a ja się 
bawiłem. Potem przyszła czwarta klasa i doznałem szoku…

Jakiego rodzaju?

- Otóż właśnie wtedy dowiedziałem się, że jestem dzieckiem adoptowanym, 
że rodzice którzy mnie wychowywali są przybrani. Ale to nie był koniec. 
Dowiedziałem się również, że mam naturalne rodzeństwo, że w sumie była 
nas piątka i każde z nas jest gdzie indziej. Nie mogłem sobie tego poukładać. 
W końcu zażądałem, aby zawieziono mnie do mojego prawdziwego ojca. 
Adopcyjni rodzice spełnili moją prośbę.

I?

- Pojechałem do Dusznik Zdroju, bo mój naturalny ojciec tam mieszkał. Tutaj 
kolejny szok. Mój ojciec był alkoholikiem, a jego dom to była melina. Ale mnie 
się to spodobało. Nikt mnie nie kontrolował, nikt mi niczego nie zabraniał. 
Była wódka, było fajnie… Tak mi się wtedy wydawało. Tak zabalowałem  
w tych Dusznikach, że „przedłużyłem” sobie wakacje… Konsekwencją 
było wyrzucenie mnie ze szkoły. Mój ojczym starał się mnie ratować.

W jaki sposób?

- Był wojskowym i to wysokopostawionym. Uznał, że pomoże mi wojsko. 
Dyscyplina… Nie miałem nic przeciwko temu. Myślałem jednak, że wrócę 
do Sanoka, bo przecież mieszkaliśmy tuż przy koszarach. Tymczasem on 
załatwił mi jednostkę w Słupsku. Chyba dalej od domu to się już nie dało. 
W wojsku dyscyplina była owszem, ale zdobycie alkoholu - szczególnie dla 
tego, kto chciał się napić - nie było trudne. No więc piłem i coraz bardziej 
popadałem w nałóg. Kiedy zakończyłem służbę, ojczym załatwił mi pracę 
w stoczni gdańskiej. Pojechałem tam, zobaczyłem jak to wygląda, po czym 
odwróciłem się na pięcie i poszedłem na dworzec. Pierwszy pociąg jaki 
odjeżdżał był do Rzeszowa. Uznałem, że to znak. Wsiadłem do niego  
i wróciłem do Sanoka. Bo muszę powiedzieć, że mnie do Sanoka zawsze 
bardzo ciągnęło. Wydawało mi się, że tam jestem bezpieczny. Ojczym 
znów wyciągnął do mnie pomocną dłoń i załatwił mi pracę. Byłem z niej 
bardzo zadowolony i otrzymawszy pierwszą wypłatę postanowiłem to 
uczcić. Oczywiście alkoholem. Z tym, że ta impreza skończyła się bardzo 
źle. Upiłem się i bardzo narozrabiałem. Zostałem zatrzymany za napad 
i rozbój z bronią w ręku. Oczywiście poprosiłem ojczyma o pomoc, ale 
on wtedy mi odmówił. Powiedział, że już dość dawania szansy. Dostałem 
wyrok 5 lat. Wyszedłem po trzech, bo będąc w więzieniu, skończyłem 
szkołę. Co prawda bez matury, ale całe technikum.

Czy miał Pan wrażenie, że właśnie zaczyna Pan nowe życie?

- W pewnym sensie tak. Założyłem rodzinę. Zacząłem pracować  
i wydawało się, że wszystko się ułoży…

Ale,

- no właśnie okazało się, że w laboratorium RTG jest dostęp do alkoholu no  
i znów się zaczęło. Żona tego nie wytrzymała.

Kiedy w końcu powiedział Pan „dość”?

- W 1994 roku w Sandomierzu, po czterech latach bezdomności  
i tułania się od schroniska do schroniska. Czułem, że to jest ostatni 
dzwonek. Poszedłem na miting AA w Stalowej Woli, tam wyrzuciłem  
z siebie wszystko, co leżało mi na sercu. Otrzymałem pomoc od drugiego 
AA, który powiedział mi o terapii. Wiedziałem, że muszę się jej poddać. 
Poszedłem do szpitala i powiedziałem, że chcę przestać pić, że chcę dostać 
się na leczenie. Jednak kierownik wyjaśnił, że mnie nie przyjmie, żebym 
sobie poszedł. Poszedłem. Ale niedaleko. Siadłem na ławce i pomyślałem, 
że teraz albo nigdy. Wróciłem i powiedziałem: „Ja nic od pana kierownika 
nie chcę, ja tylko pragnę przeżyć sześć tygodni jak człowiek”. On popatrzył 
na mnie. Zrozumiał, że jestem zdeterminowany i… wyraził zgodę. Dodał, 
że przez tydzień mam nie pić i zgłosić się na oddział. Ostatnie piwo 
wypiłem 31 sierpnia 1994 roku. Potem przez tydzień nie piłem i przyjęto 
mnie na detoks.

I się udało?

- Po tym turnusie było takie zebranie z – można powiedzieć - komisją 
i tam wszystkie 20 osób, łącznie z moją bezpośrednią terapeutką, 
powiedziały mi, że nie rokuję, że mi się na pewno nie uda wyjść  
z nałogu.

Nie zraziło to Pana?

- Wręcz przeciwnie. Bardzo mnie to zmobilizowało. Tak sobie pomyślałem: 
„Ja wam pokażę, że potrafię, że mogę, że mam taką wielką chęć wyjścia  
z alkoholizmu”. Ta chęć udowodnienia, że nie jestem skończony pomogła.  
I pomogła jeszcze jedna rzecz…

 Jaka?

- Jak skończyłem tę terapię, to podjąłem pracę w zakładzie pogrzebowym. 
I to był dla mnie wielki wstrząs. Bo pomagałem „pochować” wielu moich 
kumpli od kieliszka. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ja jeszcze nie chcę 
żegnać się z tym światem, że nie chcę jak oni, iść w młodym wieku do 
ziemi. Udało się. 26 lat nie piję. Teraz mieszkam w gminie Poczesna. Mam 
rodzinę, pracę, jestem szczęśliwy…

Czy uważa Pan, że każdy może wyjść z alkoholizmu? Każdy może 
zacząć życie od nowa?

- Po swoich doświadczeniach i przeżyciach myślę, że tak. Trzeba tylko 
bardzo, bardzo, bardzo chcieć. Mieć motywację. I to silną motywację. 
Trzeba też wybrać dogodną dla siebie terapię, bo jednym pomaga 
psychoterapia innym psychoterapia wspomagana lekami, a jeszcze inni 
doskonale radzą sobie przyjmując tzw. terapię naturalną. Trzeba mieć 
właściwego terapeutę, który poprowadzi, bo na jednych działa „pochwała” 
a na innych wręcz coś przeciwnego. Ale najważniejsze jest CHCIEĆ  
i wierzyć, że jak się będzie ciężko pracować, to się uda.

Chętnie dzieli się Pan swoimi przeżyciami z innymi, a szczególnie  
z tymi, którzy teraz są w takiej sytuacji w jakiej Pan był 27 lat temu?

- Nikomu, kto mnie prosi o pomoc, o radę o wyjaśnienie pewnych spraw 
czy rozmowę, nie odmawiam pomocy. Wiem jak to jest być na dnie, ale 
wiem, że z tego dna można się odbić i stać się porządnym człowiekiem, 
który będzie przydatny dla społeczeństwa, swojej rodziny, i który będzie 
szczęśliwy – jak ja teraz.

Dziękuję za rozmowę.

Aneta Nawrot, 

Jan – to fikcyjne imię. Prawdziwe imię i nazwisko  
– znane redakcji „SPOIWA”; wywiad autoryzowany.
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Można powiedzieć, że Gmina Poczesna w czasie pandemii 
stoi pięknymi prospołecznymi inicjatywami.

Kolejna piękna inicjatywa...

Mieszkańcy aktywizują się, by pomagać sobie nawzajem. 
Kolejna piękna inicjatywa w Gminie Poczesna pokazuje, 
że są wokół nas ludzie, dla których w tym trudnym czasie 

pomoc potrzebującym jest priorytetem.
 Postanowiliśmy podzielić się z Państwem relacją  
z przebiegu akcji, której pomysłodawcami byli przedstawiciele 
Fundacji Qmarzeniom oraz środowisko Szkoły Podstawowej  
w Hucie Starej B.
 Są ludzie, których już nie ma, ale na zawsze zostają  
w sercach i... poruszają kolejne serca. Taka właśnie była nasza 
babcia - Helena Bula. Nic więc dziwnego, że po latach (w hołdzie dla 
Niej) powstała wspaniała inicjatywa - Fundacja Qmarzeniom. Pasją 
naszej babci była bezinteresowna pomoc innym. Była pedagogiem 
z powołania. Przez całe swoje życie zawodowe związana była  
z miejscowościami - Hutą Starą A i B. To dlatego Fundacja chce 
w pierwszej kolejności powrócić do korzeni i kontynuować misję 
babci, zaczynając od miejsc bliskich Jej sercu. Wiemy, że byłaby  
z tego dumna.
 Sam pomysł na akcję przedświąteczną zrodził się 
spontanicznie - podczas naszej telefonicznej rozmowy z siostrą. 
Podobnie jak wiele rodzin, my również spędzimy te święta osobno. 
W tej sytuacji to naturalne, że miałyśmy potrzebę zrobić coś 
dobrego dla innych.

 Aktualne działania Fundacji skupione są wokół pomocy 
szpitalom i innym jednostkom zdrowia w naszym regionie. To 
nadzwyczajna i niezwykle trudna sytuacja, w której wszyscy się  
znaleźliśmy. Jest ona szczególnie odczuwalna przez rodziny 
z terenów wiejskich. Chciałyśmy, by dzieci i ich rodzice choć 
na chwilę, nie musieli przejmować się przedświątecznymi 
zakupami. Pierwsza akcja tego typu zrodziła się  
w ciągu zaledwie kilku dni - pod wpływem chwili, z potrzeby serca. 
Tylko po to, by choć na chwilę wywołać uśmiech na twarzy dzieci. 
Tylko tyle i aż tyle.
 Plan działania powstał pod czujnym okiem dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej 
B. To wyjątkowa osoba, która serce do pomocy odziedziczyła po 
swojej mamie - Helenie Buli. Tego samego wieczoru poprosiła 
wychowawców o informację na temat rodzin, którym taka pomoc 
byłaby najbardziej potrzebna. W tę inicjatywę włączyło się też wiele 
innych, cudownych osób, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Przygotowane paczki zostały przekazane Radzie Rodziców, która 
rozdysponowała je między potrzebujących. Nie stawiamy tu kropki, 
bo to dopiero początek. Dobro uskrzydla.
 Wierzymy, że niebawem będziemy mogli się spotkać  
i wspólnie działać na rzecz rozwoju edukacji i wyrównania szans 
najmłodszych z terenów Huty Starej A i B. Jest wiele dzieci, które 
czekają na tę pomoc. Zrobimy wszystko, by odkrywać i pielęgnować ich 
talenty, pokazywać nowe ścieżki rozwoju, krótko mówiąc prowadzić  
je ku marzeniom. 

Magdalena Mucha i Monika Dłubis, fot. Katarzyna Kaluga

JEDNOSTKA OSP HUTA STARA A - Coroczne zebranie sprawozdawcze.
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Mamy pieniądze na drogi  
i dobrze je wykorzystujemy 

22 kwietnia miała miejsce wideokonferencja Wicewojewody 
Śląskiego Roberta Magdziarza z włodarzami z regionu 
północnego województwa Śląskiego.

ul. Jodłowa w Brzezinach Kolonii, ok. 400 m

 Z powodu panującej pandemii, ze względu na zachowanie 
bezpieczeństwa, w taki właśnie sposób Wicewojewoda informował 
o kolejnych dofinansowaniach z Funduszu Dróg Samorządowych 
przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg. Robert Magdziarz 
poinformował, że pieniądze trafią m.in. do Gminy Poczesna  
na realizację zadania „Przebudowę drogi gminnej ulicy Jodłowej  
w miejscowości Brzeziny Kolonia, gmina Poczesna”.  Szacowana 
wartość całego zadania to prawie 250 tys. zł. W najbliższym czasie 
Gmina Poczesna rozpisze przetarg na wykonanie tego zadania.

ul. Wierzbowa w Bargłach ok. 1 km
i Ceramiczna w Korwinowie – ok. 518 m

  Zakończyły się już drogowe roboty budowlane na ulicach: 
Wierzbowa (m. Bargły) i Ceramiczna (m. Korwinów). W ramach 
tych prac zaplanowano m.in. frezowanie korygujące istniejących 
nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni, przebudowę poboczy  
i czyszczenie rowów. Na realizacje powyższego zadania gmina 
Poczesna otrzymała (w wysokości 50 procent kosztów) dofinansowanie  
z Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki przekazał 
Wójtowi Krzysztofowi Ujmie, Wicewojewoda Śląski – Robert 
Magdziarz we wrześniu 2019 roku, w Starostwie Powiatowym  
w Częstochowie. Wicewojewoda pogratulował włodarzom  

okolicznych gmin i powiatów otrzymania środków finansowych na 
budowę dróg.

Gmina Poczesna realizuje także zadania drogowe
wraz z Powiatem Częstochowskim

 Jest to zadanie o nazwie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
nr 1057 S na odcinku Huta Stara A - Poczesna i nr 1056S na odcinku 
Mazury-Młynek, gmina Poczesna” - realizowana jest od ubiegłego roku. 
Jest to wspólne zadanie Powiatu Częstochowskiego i Gminy Poczesna  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W skład zadania wchodzą:
 DP 1057 S (wchodzą ulice: Pszenna, Tkacka i Lipowa): 
jezdnia dł. 3350 m i szer. 6,0 m; chodniki dł. 1830 m i szer. 2,0 m; 
przebudowa skrzyżowań; budowa zatok autobusowych i peronów 
przystankowych; oznakowanie pionowe i poziome; wyznaczenie 
przejść dla pieszych.
 DP 1056 S (odcinek: Mazury – Młynek): jezdnia dł. 
970 m szer. 6,0 m; przebudowa skrzyżowań; budowa peronów 
przystankowych; oznakowanie pionowe i poziome.
 Zgodnie z podpisaną z Powiatem umową z września 2019 
roku, przewidywany koszt całej inwestycji wynosi 7 600.000,00 
zł. Po ok. jednej czwartej całej sumy będzie pochodzić z budżetu 
Gminy Poczesna i budżetu Starostwa Powiatowego. Pozostała część 
inwestycji zostanie sfinansowana z Budżetu Państwa Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Dofinansowanie przyszło też z Unii Europejskiej...

...w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata: 2014-2020, działanie 6.1. Drogi Wojewódzkie, 
Powiatowe i Gminne. Dofinansowanie to jest przeznaczone na 
kompleksową przebudowę drogi powiatowej 1056 S w ciągu ul. 
Południowej oraz Łąkowej w Poczesnej (o dł. ponad 3 km - od DK1 
do ul. Wierzbowej).
Przebudowa dotyczyć będzie:
• jezdni (z wymianą podbudowy);
• budowy ronda (skrzyżowanie z ul. Chabrową)

oraz
• wybudowania chodnika dla pieszych;

 Kwota dofinansowania – na dzień 28 kwietnia 2020 roku:  
wynosi ponad 4 miliony złotych, tj. ok. 3 milionów 140 tys. z środków,  
z Unii Europejskiej oraz ponad 1 milion 178 tys. zł z środków  
z Budżetu Państwa.
 Zgodnie z podpisaną 14 kwietnia 2020 roku umową 
o dofinansowanie, wartość całego zadania - na które składa się 
dokumentacja projektowa i roboty budowlane - wynosi ponad 6 milionów  
400 tys. złotych.
 W tak krótkim czasie na terenie Gminy Poczesna 
prowadzonych jest wiele modernizacji i przebudowy dróg. 
Takie prace pociągają za sobą pewne uciążliwości – głównie dla 
zmotoryzowanych – mieszkańców. Prace drogowe wiążą się m.in.  
z koniecznością objazdów, zmian tras autobusów czy zwężeniem dróg. 
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, 
że po zakończeniu wszystkich modernizacji będzie jeździło się nie 
tylko wygodniej, ale przede wszystkim bezpieczniej.

Aneta Nawrot, fot. Wioletta Przybylska

Zakończyły się roboty budowlane na ulicach:  
Wierzbowa oraz Ceramiczna. Wkrótce umowa  
na remont ul. Jodłowej

Wójt Krzysztof Ujma podczas telekonferencji - 22 kwietnia 2020 r.
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To były obchody inne niż wszystkie. Samorząd Gminy  
Poczesna zaplanował wyjątkową organizację  
tegorocznych uroczystości w związku z panującą  
w kraju pandemią i obowiązującymi obostrzeniami.

Święto Konstytucji 3 Maja  
w Gminie Poczesna

Tegoroczne gminne obchody miały szczególny kontekst i wymiar. 
Nie było wielkich zgromadzeń i tradycyjnych przemówień.  
W związku z sytuacją w kraju i na świecie, część rocznicowych 

inicjatyw została przeniesiona do internetu. Przed Urzędem Gminy  
w Poczesnej oraz wszystkich budynkach pojawiły się biało - czerwone 
flagi. W dniu 3 maja 2020 roku odbyły się główne uroczystości gminne.  
W kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Poczesnej odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił proboszcz, 
ksiądz prałat - Jarosław Sroka. 

 Zaraz po mszy świętej w swoim krótkim wystąpieniu Wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma nawiązał do historii Konstytucji 3 Maja 
oraz tego w jakim szczególnym i trudnym czasie obchodzimy 229 roczni-
cę jej uchwalenia. Po raz kolejny podziękował wszystkim pracownikom 
służby zdrowia, służbom Sanepidu i całemu personelowi medycznemu  
za determinację i odwagę z jaką na co dzień walczą z pandemią.  
Podkreślił, że podejmując misję ratowania życia i zdrowia drugie-
go człowieka zasługują na nasz podziw, uznanie i szacunek. 
Podziękował wszystkim obecnym w Kościele za udział we mszy świętej  
w intencji Ojczyzny oraz wszystkim tym, którzy łączyli się w modlitwie 
ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem strony: www.parafia-pocze-
sna.pl (satreaming – on line) oraz Facebook - Parafia św. Jana 
Chrzciciela w Poczesnej. Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma wraz  
z Przewodniczącą Rady Gminy - Iwoną Choła złożyli wiązanki kwiatów 
w miejscach pamięci narodowej: m.in.  pod pamiątkową tablicą  
upamiętniającą ks. Boguchwała Tuory, pod pomnikiem św. Jana Pawła 
II, pod obeliskiem we Wrzosowej oraz na cmentarzu w miejscowo-
ści Nierada, gdzie są pochowani bohaterowie II Wojny Światowej.  
W polskiej tradycji 3 Maja jest dniem radosne-
go, patriotycznego świętowania Konstytucji - testamentu 
wolności, dlatego też niech każdy z nas w tym dniu pamięta  

o wywieszeniu we własnym domu flagi - naszego symbolu narodo-
wego, dając tym samym wyraz uznania dla twórców Konstytucji, 
którzy wykazali się w owym czasie niezwykłą dojrzałością polityczną  
i odpowiedzialnością za Ojczyznę oraz uznania dla wartości zawartych  
w Konstytucji 3 Maja.

 Za pośrednictwem naszej strony internetowej można było 
obejrzeć krótką okolicznościową wiązankę Pieśni Patriotycznych  
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Gminy Poczesna, działającej 
w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej, oczywiście w składzie kameralnym.

Iwona Skorupa, fot. Anna Ujma
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6 marca 2020 w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi, 
odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez 
Radną - Halinę Synakiewicz oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich wraz z Radą Sołecką w Nowej Wsi.

Były życzenia z okazji Dnia  
Kobiet i profilaktyka…

Kobiety są kwiatami, bezustannie zwracają się do świata

 i jak kwiaty potrzebują słońca, aby się rozwinąć

(Aleksander Dumas)

Program artystyczny zapewniło Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Krótki recital zaprezentowała 
Dorota Wiśniewska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Poczesna pod batutą Wojciecha Greli. Wójt gminy Poczesna złożył 

wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności, zdrowia, sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z życia 
rodzinnego. W imieniu samorządu Gminy Poczesna życzył spełnienia 
najskrytszych marzeń, aby Panie zawsze czuły się doceniane   
i potrzebne, aby każdy dzień był dla nich Dniem Kobiet. 
Spotkania takie służą z pewnością integracji lokalnej  
społeczności. Celem tego wydarzenia artystycznego było również 
wskazanie właściwych wzorców zachowań, wzmocnienie więzi 
rodzinnych oraz spędzanie w sposób racjonalny czasu wolnego  
w ramach profilaktyki uzależnień. Wieczór upłynął na życzeniach, 
wzajemnych uśmiechach, rozmowach. Po raz kolejny wszyscy 
zebrani przyznali, że świat bez Kobiet byłby nudny, pozbawiony 
romantyzmu. „To kobiety wnoszą w codzienność mnóstwo radości, 
piękna, delikatności. Dlatego w tym dniu każda Kobieta powinna 
usłyszeć życzenia, które sprawią że na twarzach wszystkich Pań 
zabłyśnie uśmiech…” Podziękowania kierujemy również dla 
Mariusza Matyi, który już po raz kolejny, w sposób profesjonalny 
zapewnił obsługę techniczną uroczystości.

tekst i zdjęcia - Iwona Skorupa

-  w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania  
się zakażenia groźnym patogenem.

Do walki z Covid 19

Do końca kwietnia 2020 roku zostało zakupionych  
m.in. 13 400 maseczek ochronnych, z czego 2,6 tys. do 
gminnych Ośrodków Zdrowia. Maseczki zostały także 

przekazane do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Poczesnej, Komisariatu Policji oraz do 
MONAR-u. Zostali w nie zaopatrzeni również pracownicy Urzędu 
Gminy Poczesna. Należy także podkreślić, że do mieszkańców  trafiło 
ok. 6,5 tysiąca maseczek. Były i są one dystrybuowane przez radnych 
oraz sołtysów.
 Aby skutecznie walczyć z koronawirusem zakupiono również  
300 litrów płynów i żeli dezynfekcyjnych. Preparaty do dezynfekcji 
trafiły do Ośrodków Zdrowia z terenu gminy, jednostek OSP, stacji 
Pogotowia Ratunkowego, Komisariatu Policji oraz MONAR-u. 
 W ramach walki z Covid 19, zakupionych zostało 11 400 
sztuk rękawiczek ochronnych, które otrzymały: nasze Ośrodki 

Zdrowia, jednostki OSP z terenu Gminy Poczesna, pracownicy 
stacji Pogotowia Ratunkowego w Poczesnej, Komisariatu Policji  
w Poczesnej oraz pracownicy – wszystkich jednostek – Gminy.
Rękawiczki ochronne Gmina Poczesna przekazała również  
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Częstochowie. 
Do tegoż szpitala zostało też dostarczonych 200 sztuk fartuchów 
włókninowych (wszystkich kupiono 700 sztuk).  500 sztuk otrzymali 
pracownicy Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
  W ramach zabezpieczenia przed koronawirusem zostało 
także kupionych 110 sztuk gogli ochronnych, które przekazano 
jednostkom OSP oraz pracownikom Urzędu Gminy. Kupiono również: 
kombinezony ochronne (10 sztuk), ubrania Tychem PN EN (70 sztuk) 
oraz maski z filtrem P2 – 60 sztuk. Te  zakupy zostały przekazane 
do jednostek OSP, Komisariatu Policji oraz stacji Pogotowia 
Ratunkowego z terenu Gminy Poczesna - te jednostki, te instytucje  
w pierwszej kolejności niosą pomoc chorym i potrzebującym.
Na koniec kwietnia 2020 roku, na powyższe zakupy, z budżetu Gminy 
Poczesna zostało wydanych ok. 90 tys zł, a z budżetu Gminnego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej – ok. 30 tys. zł.
- Wiele z wymienionych powyżej instytucji, Gmina Poczesna nie 
ma obowiązku doposażać – wyjaśnia Wójt Krzysztof Ujma. - Jednak  
w sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, w sytuacji pandemii 
czujemy potrzebę, aby w miarę  możliwości, udzielać również pomocy 
innym.
 W ramach walki z koronawirusem oraz decyzji  
o częściowym, ewentualnym otwieraniu  przedszkoli i żłobków, 
Śląski Urząd Wojewódzki przygotował do rozdysponowania – płyn 
dezynfekcyjny  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków. 
Otrzymują go dyrektorzy - do wykorzystania, w chwili kiedy placówki 
zostaną otwarte.
Gminne placówki oświatowe otrzymały dodatkowo  jednorazowe 
maseczki ochronne.

 Tekst i foto: Aneta Nawrot
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„Zwiedzaj, słuchaj  
koncertów, czytaj,  
oglądaj i kontempluj  
sztukę” razem  
z GCKIiR w Poczesnej

Okres epidemii to duże wyzwanie dla 
wielu instytucji kultury. Większość 
ośrodków kultury odwołała swoje 

zajęcia. GCKIiR w Poczesnej natomiast działa, 
ale zdalnie, a nawet wychodzi z nowymi 
inicjatywami. W związku z działaniami 
dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, zamkniętych zostało większość 
instytucji, w tym ośrodki kultury. GCKIiR  
w Poczesnej wykorzystuje elektroniczne kanały 
komunikacji, aby dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców - zarówno dorosłych, jak  
i najmłodszych.  Każdy znajdzie coś dla 
siebie. Mamy za sobą Powiatowy Konkurs 
Plastyczny  „Moja Wielkanoc”, który  
w tym roku po raz pierwszy odbył się on line. 
Prowadzimy zdalne zajęcia: taneczne, wokalne, 
muzyczne. Publikujemy  na naszych stronach 
nasze sztuki teatralne, w wykonaniu Teatru  
„A CO!”. 

Tekst - Iwona Skorupa

W ramach okolicznościowych spotkań lokalnych, które 
odbywają się na terenie naszej gminy, myślimy także  
o wskazywaniu dobrych i znaczących form  
kontaktów społecznych.

Tradycja z profilaktyką

Kobietę obdarowano wieloma rolami w życiu. Z uwagi na 
postęp cywilizacji, rola kobiet jeszcze bardziej wzrosła. 
Wraz z rozwojem – pojawiają się także nowe uzależnienia 

i pokusy (używki, dopalacze, internet, telewizja…). Kobieta musi 
więc być filarem podtrzymującym zdrowie i właściwe zachowania, 
bo to na niej opiera się nie tylko rodzina, ale również odpowiednio 
zbilansowany tryb życia.
 Używki mają niezwykle negatywny wpływ na zdrowie 
. Liczne badania udowodniły, że osoby, które sięgają po alkohol, 
papierosy, dopalacze czy narkotyki są bardziej narażone na rozwój 
chorób. Dlatego warto odpowiedzieć na pytanie; jaki powinien 
być zdrowy styl życia? Spotkanie integracyjne, dialog w dobrym 
stylu z pewnością pomagają hamować wszelkie pokusy. STOP 
UZALEŻNIENIOM.
 W sobotę – 7 marca, w Centrum Aktywności Lokalnej  
w Zawodziu, spotkały się mieszkanki sołectwa aby świętować Dzień 
Kobiet. Słodki poczęstunek i wiosenne przekąski zagościły na stołach. 

Wójt gminy, Krzysztof Ujma, radny Mateusz Kołodziej oraz panowie  
z rady sołeckiej zadbali o kwiaty oraz słodkości dla Pań. Wieczór 
upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w organizacji tej uroczystości. Takie spotkania 
są potrzebne, mówiły panie, które przybyły.

Renata Smędzik, Eulalia Błaszak
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Tegoroczny Powiatowy Konkurs Plastyczny - MOJA WIELKA-
NOC był konkursem szczególnym. Po raz pierwszy warunki 
uczestnictwa w konkursie uległy zmianie, tuż po jego rozpo-

częciu. Najważniejsza zmiana polegała na tym, aby wykonane  
w domu prace sfotografować, a następnie pocztą elektroniczną przesłać 
na adres mailowy organizatora. Szczególne warunki nie wpłynę-
ły na chęć wzięcia udziału w konkursie. Przysłano łącznie 53 prace  
z terenu Powiatu Częstochowskiego. Jury za pośrednictwem komuni-
kacji internetowej oceniło prace i przyznało miejsca poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 
dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy.

 Jednocześnie informujemy, że dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe będzie można odebrać w okresie poprzedzającym wakacje.  
O dokładnym terminie poinformujemy na naszej stronie na  
Facebooku KULTURAPOCZESNA. 

Protokół z prac jury Wielkanocnego Konkursu Plastycznego  
„MOJA WIELKANOC” Kwiecień’ 2020

zorganizowanego przez: 
Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej,  
Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

pod patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy

Celami konkursu były:
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik 

plastycznych jako środka wypowiedzi,
• rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
• pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
• ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

PODSUMOWANIE POWIATOWEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Na konkurs wpłynęły łącznie 53 prace.
Jury w składzie:
Janusz Koniecki - instruktor artystyczny GCKIiR w Poczesnej 
(przewodniczący), Paulina Peryga - instruktor artystyczny GCKIiR  
w Poczesnej, Grzegorz Leonarcik - instruktor artystyczny GCKIiR  
w Poczesnej,

Przyznało następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:

I. kat. wiekowa - przedszkola
I miejsce - Dominika Piątek, Przedszkole w Poczesnej;
I miejsce - Nikola Wawrzyńczak, Przedszkole w Poczesnej;
I miejsce - Ignacy Krawczyk, Oddział Przedszkolny w Nieradzie;
II miejsce - Maja Wieczorek - Przedszkole w Hucie Starej A;
II miejsce - Marcel Kołodziejczyk - Przedszkole w Poczesnej;
III miejsce - Natan Kisiel - Przedszkole we Wrzosowej;
III miejsce - Maksym Pietrusiński - ZSP w w Słowiku.

II. kat. wiekowa - klasy I - III szkoły podstawowej
I miejsce - Nikola Pidzik - SP w Kamienicy Polskiej;
I miejsce - Szymon Cierpiał, SP w Poczesnej;
II miejsce - Michał Konstanciniak, SP w Poczesnej;
II miejsce - Tymoteusz Kos - SP w Nieradzie;
III miejsce - Nikola Brzęczek - ZSP w Słowiku;
III miejsce - Liliana Stasica - SP w Kamienicy Polskiej;
III miejsce - Marta Wolińska, SP w Poczesnej;

III. kat. wiekowa - klasy IV - VI szkoły podstawowej
I miejsce - Oliwia Łopata, SP w Krupskim Młynie;
I miejsce - Julia Binek, SP nr 52 w Częstochowie;
II miejsce - Natalia Jędrasik, SP nr 52 w Częstochowie;
II miejsce - Oliwia Mesjasz, SP w Hucie Starej B;
II miejsce - Piotr Stronk, SP we Wrzosowej;
II miejsce - Kalina Kisiel, SP we Wrzosowej;
III miejsce - Brajan Mesjasz, SP w Hucie Starej B;
III miejsce - Julia Skowronek, ZSP w Słowiku.

IV kat. wiekowa - klasy VII - VIII szkoły podstawowej
I miejsce - Katarzyna Karpowicz, SP w Poczesnej;
II miejsce - Laura Brzeska, SP w Nieradzie.

Janusz Koniecki
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5 marca 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej odbył się Koncert  
z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu laureatki tegorocznych 
Syderytów 2019 w kategorii: oświata, kultura i sztuka - 
Doroty Wiśniewskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Poczesna, pod batutą Wojciecha Greli.

Dzień Kobiet w Gminnym Centrum 
Kultury, Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej

Światowy Dzień Książki  
i Praw Autorskich 23 kwietnia obchodzony jest ustanowiony przez UNESCO Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich. To święto promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. To wyjątkowe święto 

dla wszystkich miłośników książek i bibliofilów jest obchodzone już po raz 
25. Z tej okazji złożyliśmy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad 
książkami oraz oczywiście samym Czytelnikom najlepsze życzenia.

 „Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
2020, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować 
dzięki wyobraźni. (...). „Moc książek powinna być wykorzystywana do 
walki z izolacją” - podkreśla UNESCO w przesłaniu tegorocznego święta.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej, podobnie jak inne 
biblioteki w całej Polsce, jest obecnie nieczynna z powodu epidemii. 
Pracownicy biblioteki czekają jednak na powrót czytelników i przez 
cały czas się do niego przygotowują. Nasi bibliotekarze, wykonują prace 
wewnętrznie, wykorzystują ten moment na zakup nowości wydawniczych, 
które zostaną włączone do księgozbioru. Aby istnieli wielcy poeci, muszą być 
wielcy czytelnicy... Bez pomocy czytelnika żadne dzieło nie ma znaczenia. 
Opracowujemy zgodnie z zaleceniami strategię bezpiecznego powrotu 
czytelników : zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych, mając na 
uwadze obecną sytuację. Niestety na czas kwarantanny będą musiały zostać 
wyłączone z użytkowania wszystkie egzemplarze zwrócone do biblioteki, 
oczywiście z zapewnieniem czytelnikom i bibliotekarzom odpowiedniego 
bezpieczeństwa podczas odwiedzania biblioteki i zwrotów książek. 

Iwona Skorupa

„Książka jest życiem naszych czasów.”  
Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator RP - Ryszard Majer, 
Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady 
Gminy Poczesna - Iwona Choła, Sekretarz Gminy Poczesna 

– Renata Smędzik, Radna obwodu: Kolonia Poczesna - Agnieszka 
Pietrzak, Prezes Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poczesnej - 
Regina Krzyczmonik, Prezes Akcji Katolickiej - Anna Urbaniak oraz 
mieszkańcy gminy Poczesna. Składamy serdeczne podziękowania Panu 
Senatorowi RP - Ryszardowi Majerowi za dostrzeżenie naszych skrom-
nych działań na terenie naszej małej Ojczyzny - Gminy Poczesna. 
Bardzo  dziękuje za to zaszczytne odznaczenie - Honorową Odznakę 
„Primus in Agendo”. Odznakę przyznawaną przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej - Bożenę Borys Szopę.  „(…) 

 Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona. Dzisiejsze 
wyróżnienie odbieram jako uznanie nie tylko dla mojej pracy, ale jako 

nagrodę dla całego zespołu Gminnego Centrum Kultury, Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej. To jest chyba najlepszy moment aby podzięko-
wać wszystkim pracownikom, którzy dzielnie znosili i realizowali moje 
pomysły ale również podsuwali mi swoje. Przyjmując to odznacze-
nie mam świadomość, że jest to nasz wspólny sukces osiągnięty dzięki 
zaangażowaniu, wiedzy i kompetencjom wszystkich pracowników 
GCKIiR, wspieraniu wszystkich inicjatyw kulturalnych przez Wójta 
Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujmę  oraz dzięki całej naszej społecz-
ności, w naszej małej Ojczyznie - Gminie Poczesna. Nie ukrywam, że 
czuję się nieco zakłopotana, otrzymując to wyróżnienie. Nigdy dotąd 
nie uważałam bowiem mojej działalności za wyjątkową, nie czułam 
się nigdy lepszą od innych wykonujących podobną pracę. Największą  
satysfakcję odczuwam wtedy, gdy mogę coś zrobić dla drugiego człowie-
ka. Te właśnie chwile dają mi poczucie sensu i celowości mojej pracy (…)”  
- Powiedziała Dyrektor GCKIiR - Iwona Skorupa. Senator RP-Ryszard 
Majer wspólnie z Wójtem Gminy Poczesna - Krzysztofem Ujmą złożyli 
wszystkim Paniom życzenia zdrowia, pogody ducha i powodów do dumy.  
„(...)To dzięki Wam Drogie Panie świat staje się lepszy i piękniejszy,   
a słowa „ dom”, „rodzina” i „miłość” nabierają znaczenia(...)”

Tekst - Iwona Skorupa,  Fot. - Janusz Koniecki, 
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- tak mówią moi rodzice i zawsze we mnie wierzą.  
Tym samym dają mi moc, aby tak się stało.

Wyjątkowi, z wyjątkowych…  
Mogę osiągnąć co chcę

Natalia Grzyb jest mieszkanką gminy Poczesna i absolwentką 
SP Poczesna im. G. Morcinka. W 2017 roku rozpoczęła 
swoją przygodę z parabadmintonem na wózku w kategorii 

WH (to kategoria osób niepełnosprawnych grających na wózkach 
), w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” 
Częstochowa/ABRM Poczesna (filia Akademii Badmintona Roberta 
Mateusiaka z Warszawy – jednego z najwybitniejszych polskich 
zawodników badmintona, olimpijczyka z Sydney, Aten, Pekinu  
i Londynu oraz Rio de Janeiro, Mistrza Europy w grze mieszanej).  
Jej trenerem jest Paweł Wiśniewski jednocześnie Prezes Klubu, nauczyciel 
wychowania fizycznego, który wydatnie przyczynia się do sportowych  
sukcesów Natalii.

Aneta Nawrot: Jak i kiedy dostrzegł Pan potencjał Natalii? Czy trudno 
było Ją namówić, aby zaczęła grać w badmintona?

Paweł Wiśniewski: - Pewnego dnia, było to jesienią 2017 roku, spotkałem 
się przy stołówce szkolnej z Natalią i jej mamą. Pani Grzyb zapytała mnie, 
czy to prawda, że prowadzę treningi badmintona w szkole, gdyż Natalia 
na jednym ze spotkań z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji miała pokazowe 
zajęcia badmintona i jest nimi zainteresowana. Już na pierwszym 
treningu, na który przyszła Natalia, dostrzegłem w niej talent i duże 
możliwości. Nie ukrywam, że podjęcie się jej trenowania było dla mnie 
dużym wyzwaniem, ponieważ nigdy nie prowadziłem zajęć treningowych  
z osobami na wózku. Zacząłem wprowadzać Natalię w tajniki badmintona. 
Na początku nie było łatwo. Były pewne bariery, które musieliśmy 
powoli pokonywać: od najbardziej prozaicznych typu poruszanie się 
po korcie, czy prawidłowy uchwyt po technikę serwu oraz bariery typu 
mentalnego. Te również z czasem pokonywaliśmy. Muszę powiedzieć, 
że także sam musiałem się dostosować do Natalii. Teraz trenuję  
z nią... siedząc na swoim „byłym fotelu dyrektorskim” [śmiech] 
na kółkach, który pozwala mi uderzać lotki z poziomu osoby 
siedzącej! Taki mój mały „wynalazek”, ale trener musi być kreatywny  
i wprowadzać różne elementy do treningu, żeby zawodniczka miała jak 
najbardziej zbliżone warunki do rywalizacji w para-badmintonie. Praca  
z Natalią daje mi dużą satysfakcję. Cieszą mnie nie tylko jej osiągnięcia 
sportowe. Cieszy mnie również to, że dzięki treningom z tą zawodniczką, 

mogę spojrzeć na życie poprzez pryzmat osób niepełnosprawnych. 
Będąc na zawodach i obserwując wszystkie te osoby mam poczucie, że  
w życiu nie liczą się tylko sukcesy, awanse i apanaże... Widzę ludzi, 
którzy codziennie borykają się z rzeczami, jakich my nie dostrzegamy, 
bo dla nas są naturalne i nie sprawiają nam żadnych problemów.

AN: Sport, to nie tylko treningi, to także wyjazdy na zawody  
i sponsorowanie niezbędnych działań. To nie są małe wydatki. Proszę 
powiedzieć skąd brane są fundusze na to wszystko?

PW: - Oczywiście działalność sportowa wymaga nakładów finansowych. 
Udział w zawodach to przede wszystkim transport, ale i opłaty startowe, 
wyżywienie, noclegi oraz codzienne treningi. Rodzice Natalii, jak tylko 
mogą, finansowo wspierają działania, ale największa pomoc z ich strony, 
to organizacja i logistyka poprzez ogarnięcie tygodniowego planu zajęć 
Natalii, dopasowanie harmonogramu i pogodzenie tego wszystkiego 
jeszcze z rehabilitacją oraz innymi zajęciami. Należy mocno podkreślić, 
że bardzo dużym wsparciem dla działań Klubu i jednocześnie dla 
sukcesów Natalii, jest Gmina Poczesna oraz Wójt Krzysztof Ujma. 
Możemy liczyć na bieżące dofinansowania do wyjazdów na zawody 
i imprezy sportowe (np. dofinansowanie wyjazdów do Zakopanego, 
Komprachcic czy wyjazd opłatkowy „rodziny sportowej” w Spale - gdzie 
mieliśmy miłe spotkanie m.in. z Wiceminister Sportu Anną Krupka  
i wieloma osobistościami ze świata sportu. Wyjazd dla sportowców  
z terenu Gminy Poczesna zorganizował ks. Tomasz Kośny, a koszty 
autokaru pokryła Gmina Poczesna. Ze strony Gminy, zawsze możemy 
liczyć na dofinansowanie do sprzętu sportowego. Pomoc samorządu to 
również nieodpłatne korzystanie z bazy sportowej. Działalność klubu 
to również organizacja zawodów sportowych. Pomoc w ich organizacji: 
kupno pucharów, medali, nagród, itp. - zapewnia Gmina Poczesna.

AN: Jaką podopieczną jest Natalia i co - Pana zdaniem - daje jej 
uprawianie sportu?

PW: - Natalia to zawodniczka niezwykle utalentowana, pracowita  
i ambitna, której przyświeca prawdziwy sportowy duch walki. Zapewne 
uprawianie sportów, bo trzeba również dodać, że Natalia bardzo dobrze 
pływa, daje jej możliwość poznawania różnych ludzi i ciekawych miejsc. 
Uprawianie sportu, a konkretnie para-badmintona, wpływa nie tylko 
na jej rozwój fizyczny, ale i mentalny. Dzięki tej para-olimpijskiej 
dyscyplinie sportowej Natalia rozwija się również społecznie, można 
powiedzieć, że odbywa swoistą rehabilitację społeczną. Bardziej otwiera 
się na świat, na siebie. Sport daje jej samoakceptację i świetnie na nią 
wpływa, dzięki czemu staje się coraz bardziej samodzielna. Nie ulega 
kwestii, że sukcesy Natalia odnosi dzięki zaangażowaniu rodziców oraz 
swojej ciężkiej pracy i pracy trenera. Podkreślić jednak należy, że w jej 
rozwój zaangażowana jest także Gmina Poczesna, która m.in. sponsoruje 
wyjazdy na zawody sportowe. Gmina Poczesna, to gmina sportowa, 
która za swoją działalność w promowaniu sportu, zdrowego trybu życia 

Fot. Iwona Skorupa
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została odznaczona licznymi dyplomami, medalami, wyróżnieniami – 
gdyż każdy z mieszkańców, może liczyć na rozwój swoich umiejętności  
i sportowych pasji. Tak jak Natalia...

Rozmowa z zawodniczką:

Aneta Nawrot: Od jak dawna jesteś osobą niepełnosprawną?

Natalia Grzyb: - Tak się złożyło, że jestem niepełnosprawna od urodzenia, 
czyli od 16 lat.

AN: Jesteś absolwentką szkoły podstawowej w Poczesnej. A gdzie teraz 
się uczysz?

NG: - Obecnie jestem uczennicą technikum nr 11 im. Bolesława Prusa  
w Częstochowie. Uczę się na kierunku: technik fotografii  
i multimediów.

AN: Czyli oprócz sportu masz jeszcze jedną pasję – fotografowanie.

NG: - Tak.

AN: A co najbardziej lubisz uwieczniać na robionych przez siebie 
zdjęciach?

NG: - Bardzo lubię przyrodę, lubię być w plenerze. Dlatego często 
fotografuję naturę. Interesuje mnie wszystko związane z fotografią, 
najbardziej chcę robić zdjęcia miejsc, które chciałabym zwiedzić, ludzi 
których chciałabym osobiście poznać oraz zwierząt, które chciałabym 
dotknąć. Tak naprawdę, to lubię fotografować wszystko. Uważam, że 
warte uwiecznienia są także zmagania sportowców. Dlatego – jak tylko 
jest taka możliwość, a jestem na zawodach – to robię zdjęcia sportowe. 
Chciałabym bardzo zostać zawodowym fotografem. Dlatego, między 
innymi, podjęłam naukę w tym kierunku.

AN: - Ale z tego co słyszę, to sport zajmuje pierwsze miejsce jeśli 
chodzi o Twoje pasje i zainteresowania. Opowiedz proszę, jak zaczęła 
się Twoja przygoda ze sportem?

NG: - Do uprawiania sportu namówili mnie rodzice. Jestem im za to 
bardzo wdzięczna. Przez całe życie wierzą we mnie, dopingują mnie, 
a przede wszystkim – odkąd pamiętam - to właśnie oni udowadniali  
i udowadniają mi, że pomimo mojej niepełnosprawności wszystko mogę 
zrobić i osiągnąć. Dzięki nim zaczęłam grać w badmintona. Pływam,  
a nawet jeżdżę na nartach. Ja z natury jestem osobą nieśmiałą i skrytą. 
Jednak dzięki rodzicom jestem też silną i upartą w dążeniu do celu. Mogę 
o sobie powiedzieć, że w zasadzie nigdy się nie poddaję.

AN: A co daje Ci sport?

NG: - Sport daje mi sprawność, samodzielność... pewnego rodzaju 
wolność. Przekonanie, że mogę robić wszystko to, co robi niejeżdżąca na 
wózku młodzież w moim wieku.

AN: Dlaczego wybrałaś właśnie badmintona?

NG: - Ponieważ w tej dziedzinie sportu się najbardziej spełniam. Poza tym 
miałam szczęście, że moim trenerem jest pan Paweł Wiśniewski. On jest 
nie tylko fachowcem, ale mam z nim także bardzo dobry kontakt. Jak już 
wcześniej wspomniałam jestem osoba skrytą i potrzeba mi czasu, abym  
z kimś mogła nawiązać kontakt, abym z kimś porozmawiała od serca. 
Do trenera mam zaufanie. Wiem, że pomaga mi w odnoszeniu sukcesów, 
pomaga mi w osiągnięciu tego na czym mi zależy.

AN: Wiem, że zorganizowana jest zbiórka na nowy wózek dla Ciebie... 
Gra w badmintona, to oprócz szybkości i taktyki, także precyzja.  
Na wózku takie działania są utrudnione. Co jest najtrudniejsze?

NG: - Na to pytanie trudno odpowiedzieć nie mając wózka sportowego 
trudno jest się wychylać do tyłu albo w bok aby odbić lotkę żeby 
się nie przewrócić wózek sportowy jest szybszy bardziej zwrotny,  
a przede wszystkim bezpieczny jest tak zaprojektowany że nie da się go 
przeważyć w żadną stronę.

AN: Na czym Ci - jeśli chodzi o sport – najbardziej zależy?

NG: - Moim marzeniem jest dostać się do Kadry Narodowej w para-
badmintonie i reprezentować Polskę na zawodach wyższej rangi.

AN: - To rozumiem najbliższe plany, a co dalej?

NG: - Moim największym marzeniem jest zostanie mistrzynią świata  
w para-badmintonie – to w sporcie, a zawodowo – fotografem.
Dziękuje za rozmowę.
Natalia Grzyb, ma na swoim koncie wiele sukcesów krajowych  
i zagranicznych w grze pojedynczej i podwójnej m.in. takich jak:
• I miejsce i złoty medal w grze pojedynczej w Międzynarodowych 
Otwartych Mistrzostwach Czech w Para-badmintonie „VICTOR 
CZECH OPEN” (maj 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze podwójnej w Międzynarodowych 
Otwartych Mistrzostwach Czech w Para-badmintonie „VICTOR 
CZECH OPEN” (maj 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze podwójnej I Otwartych MISTRZOSTW 
POLSKI w Para-badmintonie w Zakopanem (wrzesień 2019r.),
•  II m-ce i srebrny medal w grze pojedynczej I Otwartych MISTRZOSTW 
POLSKI w Para-badmintonie w Zakopanem (wrzesień 2019r.),
• II miejsce i srebrny medal w Grand Prix Polski w Para-badmintonie  
w Imielinie w grze pojedynczej (kwiecień 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze pojedynczej w 3 NATIONS 
TOURNAMENT w Wiedniu (grudzień 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze podwójnej w 3 NATIONS TOURNAMENT 
w Wiedniu (grudzień 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze pojedynczej w VII Memoriale Mariana 
Krasowskiego w Komprachcicach (październik 2019r.),
• I miejsce i złoty medal w grze pojedynczej w POCZESNA JURA CUP 
– I Otwartych Mistrzostwach Poczesnej w Para-badmintonie o puchar 
Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy pod honorowym patronatem 
Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona (czerwiec 2019r.),
• II miejsce i srebrny medal w grze podwójnej w POCZESNA JURA CUP 
– I Otwartych Mistrzostwach Poczesnej w Para-badmintonie o puchar 
Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy pod honorowym patronatem 
Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona (czerwiec 2019r.),
• II miejsce i srebrny medal w grze pojedynczej w Ogólnopolskim 
Turnieju Para-Badmintona podczas Narodowych Dni Badmintona  
w Zakopanem (grudzień 2018r.).

MOŻESZ POMÓC NATALII kupić wózek i realizować marzenia.
- W tej chwili najważniejszym celem dla Natalii jest zakup wózka 
sportowego, który pozwoli jej wejść na wyższy poziom umiejętności 
para-badmintona oraz pozwoli uzyskać licencję na udział  
w turniejach międzynarodowych wyższej rangi. Na ten cel prowadzone 
są różne zbiórki przez rodziców, różne fundacje – przekonuje trener 
Paweł Wiśniewski.
Wystarczą dowolne wpłaty darowizn na:
Fundacja Polsat
INVEST BANK S.A. o/Warszawa
Nt konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
z dopiskiem: Natalia Grzyb 2337

Aneta Nawrot

TELEPORADY w zakresie uzależnień udzielane 
są  przez terapeutów:
- Halinę Kunowską: środa w godz: 16-19, tel.: 509 169-679;
- Marzenę Pierz: piątek od godz. 15.30 -17.30, tel.: 575 302 120.

INFORMACJA O WOLNYM DNIU – 12 CZERWCA 2020 R
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy  
(z dnia 24 kwietnia 2020 roku), 12 czerwca 2020 r (w zamian za 15 
sierpnia 2020 roku – przypadającym w sobotę), został ustalony WOLNYM 
DNIEM OD PRACY dla PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. 
W tym dniu  Urząd Gminy Poczesna będzie nieczynny.

opr. an
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