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Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała 
nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków reali-
zacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Kto może korzystać z Karty?

Z Karty korzystać mogą członkowie rodziny wielodzietnej – rodzice 
i ich dzieci. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której 
rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy 

dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymują-

cych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności.

Karta jest dokumentem imiennym, wydawanym każdemu członkowi ro-
dziny, jednak wystarczy złożyć jeden wniosek, w którym będziemy ubie-
gać się o wydanie kart dla całej rodziny. Uzyskanie karty nie wiąże się  
z koniecznością poniesienia żadnych opłat. 

Jakie dokumenty należy okazać przy składaniu wniosku?

Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub 
odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Kar-
ty, w szczególności: 

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument po-
twierdzający tożsamość;

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – 
akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szko-
ły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia 
nauki w danej placówce;

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  
w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający 
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Mieszkańcy gminy Poczesna mogą składać wnioski o wydanie Karty 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poczesnej, ul. Wolności 2, 
pok. 2. Informacje udzielane są pod numerem tel. 34 326 30 26.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR), czyli rządowy program 
wsparcia, skierowana jest do rodzin wielodzietnych, takich w których 
wychowuje się co najmniej trójkę dzieci. Karta przysługuje każdej ro-
dzinie wielodzietnej, niezależnie od uzyskiwanych przez nią dochodów.  
KDR jest to system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posia-
dacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz upraw-
nień przysługujących na podstawie programu zamieszczony zostanie 
na stronie internetowej urzędu właściwego do spraw zabezpieczenia  
społecznego: rodzina.gov.pl.                                                                                       red
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GODZNY PRACY URZĘDU 
GMINY POCZESNA
Poniedziałek  7.00 - 15.00
Wtorek          8.00 - 16.00
Środa        7.00 - 15.00
Czwartek       7.00 - 15.00
Piątek             7.00 - 15.00

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY
Środa   9.00 - 12.00
Urząd Gminy, pok. 30

DYŻUR REDAKCJI SPOIWA
Wtorek   8.00 - 16.00
Urząd Gminy, pok. 11

STOPKA REDAKCYJNA

Zespół Szkół we Wrzosowej obchodzi jubileusz 100-lecia. 
Uroczystości rozpoczęły się już 5 września pielgrzymką 
społeczności szkolnej do Sanktuarium na Jasną Górę, 
gdzie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła 
się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. bp 
Antoniego Długosza. Zakończenie obchodów 100-lecia 
zaplanowane zostało na  17 października. Będą m.in. 
spotkania, wystawy oraz koncert Alicji Majewskiej  
i Włodzimierza Korcza.                                                    opr. an

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Drodzy Pedagodzy
Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, życzymy Wam 
samych sukcesów nie 

tylko wychowawczych i 
zawodowych. Niech każdy 
dzień Waszego życia jest 
szczęśliwy i pełen radości.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

KARTA DUŻEJ RODZINY

200 lat dla 100-latki!

Wójt Gminy Poczesna dla  dzieci z rodzin objętych pomocą 
Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej, rozpoczynających 
naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych, 
ufundował tornistry. Są one wyposażone w niezbędne 
artykuły szkolne. Dzięki tej inicjatywie włączył się w 
pomoc doposażenia wyprawki szkolnej dla najmłodszych 
uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej.                                                            er 

Dla pierwszoklasistów



W dniu 26 czerwca 2014r Rada Gminy Poczesna uchwaliła uchwałą nr 312/XXXV/14 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: strefa VII obejmująca sołectwa Słowik, 

Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego (DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4046 z dnia 15.07.2014)  

w dniu 15.07.2014r i zaczęła obowiązywać jako prawo miejscowe od dnia 15.08.2014r.  
W związku z tym zainteresowani mogą zwracać się o wydanie wypisu i/lub wyrysu z tego 

planu zagospodarowania celem uzyskania dalszych pozwoleń np. pozwoleń na budowę.
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
AKTY NOTARIALNE

Podpisałem trzy akty 
notarialne. Pierwszy  
dotyczył sprzedaży 
mieszkania, drugi – 
sprzedaży działki,  
trzeci - ustanowienia 
służebności grunto-
wej.

CZERWIEC
30 – wziąłem udział  
w posiedzeniu Zgro-
madzenia Związku 
Komunalnego Gmin 
ds. Wodociągów  
i Kanalizacji w Czę-
stochowie;

LIPIEC
1 – uczestniczyłem w uroczystym otwarciu szpitala w Blachowni;
3-6 – odbywały się – połączone z festiwalem „Z daleka bliska” - Dni 
Gminy Poczesna. Oprócz przybyłych na festiwal Macedończyków, 
Słowaków i Chorwatów, gośćmi byli m.in. - śpiewaczka operowa 
Katarzyna Suska-Zagórska, zespół K. K. Blues Band oraz zespół 
KOLOROTON. 3 lipca w ramach Dni odbyły się I Mistrzostwa  Sa-
morządowców  w Badmintonie o Puchar Wójta Gminy Poczesna,  
a 6 – finałowy, kończący Festiwal koncert z „Daleka i Bliska”; 
4 – w Gminie Poczesna gościło Radio FIAT. Dziennikarze rozma-
wiali m.in. z władzami gminnymi, jak również z mieszkańcami  
i gośćmi Gminy Poczesna. Była to relacja „na żywo”; 
7 – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Osiedla;
8 – spotkałem się z sołtysami i prezesami Klubów Sportowych  
w sprawie organizacji Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej; 
10 – spotkałem się z radnymi oraz przewodniczącym Zarządu Osie-
dla w sprawie działalności świetlicy osiedlowej mieszczącej się 
przy Przedszkolu Publicznym w Hucie Starej B;
11 – w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie organizacyjne z przed-
stawicielami m.in. Kół Gospodyń i Stowarzyszeń. Tematem była 
organizacja Regionalnego Święta Plonów;
14 – odbyła się Rada Sołecka Huta Stara A i B. Wziąłem w niej 
udział;
11 – wziąłem udział w obchodach pięciolecia Stowarzyszenia Ko-
biet Aktywnych „Feniks” działającego w Słowiku;
16 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z wójtami pięciu 
Gmin. Dotyczyło ono organizacji Regionalnego Święta Plonów;
17 – w Zespole Szkół w Hucie Starej B odbyła się dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami planistycznymi przyjętymi w wyłożo-
nym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego – strefa IV obejmująca zasadniczą 
część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment sołectwa 

Z PRAC WÓJTA GMINY

Wrzosowa, Brzeziny Kolonia  wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko;
17 – w sali konferencyjnej przy gimnazjum w Poczesnej  odbyła się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planistycznymi przyjętymi 
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – strefa VIII obejmująca zasad-
niczą część sołectwa Poczesna  wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko;

SIERPIEŃ
2 – w Brzezinach odbył się Festyn Charytatywny „Dla Grzegorza”. 
Mieszkaniec Brzezin uległ wypadkowi i potrzebne są środki na spe-
cjalistyczną rehabilitację;
6  - w Gminnym Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Pocze-
snej odbyło się spotkanie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich 
Zawodzie; 
9 – odbył się turniej sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Poczesna;
18 – odbyłem spotkanie z naczelnikami OSP. Omawiane były spra-
wy najbliższych imprez: uczestnictwa strażaków w dożynkach oraz 
w zawodach strażackich;
22 – zostałem zaproszony do radia FIAT. Audycja poświęcona była 
m.in. turystyce w gminie Poczesna;
24 – na gliniance w Korwinowie odbyły się zawody wędkarskie  
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna;
24 – uczestniczyłem w Dożynkach Powiatu Lublinieckiego w Bo-
ronowie;
26 – przywitaliśmy gości z Turcji, którzy w ramach wymiany part-
nerskiej przybyli do Gminy Poczesna;
30 -  na boisku KS Olimpia w Hucie Starej B odbyło się Regionalne 
Święto Plonów. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. biskup Antoni 
Długosz. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof  Krawczyk z zespołem;
31 – wziąłem udział w Dożynkach Powiatowych. W tym roku odby-
wały się w Kłomnicach.

WRZESIEŃ
1 – we wszystkich szkołach odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowe-
go roku szkolnego;
6 – na stadionie „Olimpia” w Hucie Starej B odbyły się zawody 
strażackie;
6 - 7 – uczestniczyłem w otwarciu XXIII Krajowej Wystawy Rolni-
czej , Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich oraz XV Ogólno-
polskich Dniach Europejskiej Kultury Ludowej;

WYDAłem ZARZĄDZENIA M.IN. w SPRAWIE:

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
- ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy fi-
nansowej uczniom na zakup podręczników;
- wyznaczenia zastępcy za nieobecnego dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Nieradzie;
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Z prac rady gminy / aktualności

Sprawozdanie z XXXV Sesji Rady Gminy w Poczesnej
  Rada dokonała zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i 
wydatków na 2014 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2014-2029. 
   W kolejnym punkcie obrad rada wyraziła zgodę na dofinansowanie 
opracowania dokumentacji technicznej na modernizację ciągu 
drogowego od DK 1 we Wrzosowej przez Hutę Starą do DK 1  
w Poczesnej oraz ciągu drogowego od DK 1 w Poczesnej w kierunku 
Mazur i Młynka. Wyżej wymieniony projekt dofinansowany będzie         
w wysokości 50% przez Gminę Poczesna i 50%  przez Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie. 
   Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Słowik, Korwinów oraz  fragmentu sołectwa Wrzosowa, zmiany 
statutu sołectwa Bargły oraz oceny zasobów pomocy społecznej  
w gminie Poczesna.
Rada wysłuchała informacji o organizacji roku szkolnego 2014/2015 
oraz sprawozdania z działalności Zarządcy nieruchomościami 
gminnymi. 
                                                     Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                Stanisław Minkina

XXXV sesja Rady Gminy odbyła się 26 czerwca 2014 roku. Po 
przyjęciu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji Iwona Choła przedstawiła osiągnięcia 
najlepszych uczniów z klas III gimnazjalnych zaproszonych na 
sesję wraz z rodzicami i opiekunami. Nagrody wręczył Wójt Gminy 
Krzysztof Ujma. Gratulacje uczniom i rodzicom złożyła także 
Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak.
 Rada Gminy po wysłuchaniu sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 
odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.  
 W związku ze złożonym wnioskiem o rozwiązanie 
umowy o pracę i przejściem na emeryturę, Rada Gminy na wniosek 
Wójta Gminy, odwołała ze stanowiska skarbnika Gminy Poczesna 
Panią Dorotę Kołodziejczyk. Podziękowania za długoletnią pracę  
w Urzędzie Gminy złożył Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady 
Gminy oraz delegacja sołtysów. Jednocześnie Rada Gminy na 
wniosek Wójta Gminy powołała na Skarbnika Gminy z dniem 1 
lipca 2014 roku Pana Piotra Dobosza.

Sprawozdanie z XXXVI Sesji Rady Gminy w Poczesnej

W dniu 25 sierpnia 2014 roku odbyła się trzydziesta szósta sesja 
rady Gminy w Poczesnej. Ustalając porządek obrad na wniosek 
Wójta Gminy zdjęto punkt dotyczący podjęcia uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy X obejmującej sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz 
fragment sołectwa Poczesna.                                                 
      Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący  sołectwo Bargły oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwa: Nierada, 
Michałów, część sołectwa Młynek i Mazury.
    Rada zmieniła uchwałę podjętą na poprzedniej sesji dotyczącą 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu,  
zwiększając dofinansowanie na wykonanie dokumentacji technicznej 

zadania drogowego pn. ,,Zwiększenie mobilności Subregionu 
Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg 
powiatowych na odcinku: DK-1- Poczesna- Huta Stara A - Mazury 
(A-1) - Wąsosz- DW908”.  Nowa kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć 71.500,00 zł.
   Kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy oraz 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-
2029. Zwiększono dotacje o 10.000 zł dla Gminnego Centrum 
Kultury w Poczesnej oraz przeznaczono 3.596.000 złotych na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach 
Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej dostosowując projekt budżetu do 
rzeczywistych wydatków.
                                                                              Stanisław Minkina
                                                     Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wymiana 
tablic
Zniszczone zastąpiono nowymi, estetycznymi. W sołectwie 

Poczesna (ul. Południowa), w sołectwie Nierada (ul. Targowa), 
w sołectwie Huta Stara A (na skrzyżowaniu ulic: Rolniczej  

z Okrężną) oraz w sołectwie Huta Stara B (ul. Główna). W sołectwie 
Wrzosowa zainstalowano cztery nowe tablice informacyjne 
na skrzyżowaniach ulic: Szkolna ze Strażacką, DK1 z Leśną, 
Brzezińska z Polną oraz Długa z Górną.
Dwie nowe tablice zaplanowano postawić w sołectwie Korwinów 
(skrzyżowania: ul. Stacyjna z ul Równoległą oraz ul. Ceramiczna 
z ul. Okólną). W Brzezinach Nowych nowa tablica pojawi się 
przy świetlicy (ul. Biała) natomiast w Brzezinach Kolonii – przy  
ul. Muzealnej.

opr. red

Na terenie gminy Poczesna zostały ustawione 
nowe tablice informacyjne
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wydarzenia

W tym roku nie mamy miejsca pierwszego, ani trzeciego. Jest drugie i... wyróżnienie.

Od kilku lat, zarządzeniem wójta gminy Poczesna – 
Krzysztofa Ujmy, organizowany jest konkurs na „Estetyczne 
zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Mogą w nim wziąć udział 

mieszkańcy gminy Poczesna. To świetna okazja, żeby pochwalić się 
swoim ogródkiem... A naszym  mieszkańcom bardzo zależy, żeby 
wokół ich domów było jak najpiękniej, jak najbardziej oryginalne. 
Właściciele wyczarowują na swoich posesjach nie tylko  przepiękne 
kompozycje roślinne, ale stawiają altanki, wędzarnie i inne elementy 
małej architektury – tym samym mocno zawyżają poprzeczkę 
oceny. W tym roku komisja, oceniając zgłoszone gospodarstwa, nie 
przyznała pierwszego i trzeciego miejsca. Drugie miejsce i nagroda 
w wysokości 700 złotych powędruje do Tomasza Wypycha, który 
wraz z żoną pielęgnują przydomowe obejście. Wyszukują nowości 
w internecie i kupują oryginalne rośliny, które upiększają ich 
ogród. Jednocześnie mają wydzielony kawałek działki, na którym 
uprawiają ekologiczne warzywa.
Natomiast wyróżnienie i nagroda w wysokości 300 złotych 
została przyznana Andrzejowi Wieczorkowi, przede wszystkim za 
kontynuację rodzinnych tradycji.
 Wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia – serdecznie 
dziękujemy. Tym, którzy otrzymali nagrody – gratulujemy  
i zapraszamy za rok do kolejnej zabawy.

an, ai

Zagrody nagrodzone

Dni Gminy Poczesna
Natomiast w piątkowy wieczór mieszkańcy gminy Poczesna,  

radni m.in. Teresa Parkitna, Eulalia Błaszak, Edward 
Krzyczmonik, Adam Morzyk,  jak również goście przyjezdni - 

wśród nich przyjaciel Czesława Miłosza, literat Andrzej Kalinin z żoną  
i przyjaciółni - mieli okazję być uczestnikami dwóch koncertów. 
Obydwa odbyły się przed Halą Sportową.
Przed pierwszym, w którym wystąpiła wybitna polska śpiewaczka, 
solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, 
urodzona w Częstochowie – Katarzyna Suska-Zagórska – Wójt 
gminy Poczesna Krzysztof Ujma powitał wszystkich: - Szanowni 
Państwo dziękuję za przyjęcie zaproszenia – mówił. – Mimo, 
że obchody rozpoczęliśmy w czwartek, to dzisiaj chciałbym ten 
symboliczny klucz, otwierający Dni, przekazać na ręce światowej 
sławy artystki i uroczyście ogłosić otwarcie święta gminy Poczesna.
Śpiewaczce akompaniował – Maciej Zagórski. Około godz. 20.30 
przed zgromadzoną publicznością wystąpił K.K. Blues Band. 
W sobotę - 5 lipca – w ramach Dni można było zwiedzać Poczesną 
Galerię Rzeźby Jerzego Kędziory. A o godz. 19 przyjść na  koncert 
w ramach XVI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych  
„Z Daleka i Bliska”. A po nim kolejny koncert – tym razem reggae. 
Przed publicznością wystąpił zespół Koloroton.

an

… w tym roku rozpoczęły się na sportowo. W czwartek – 3 lipca - w Hali Sportowej 
odbyła się Poczesna Jura Cup –  
I Otwarte Mistrzostwa Samorządowców w Badmintonie – bardzo emocjonujące...
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Sołectwo Bargły 
radny Stanisław Minkina 
(wiceprzewodniczący Rady Gminy)

• uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Bargły

• budowana jest kanalizacja sanitarna obejmująca wszystkie 
ulice. Zakończono prace na ul. Świerkowej, trwają prace przy 
drodze wojewódzkiej - ul. Śląska oraz budowie przepompowni

• uruchomiono pracownię komputerową w oddanym 
do użytku w 2010 roku  Wiejskim Centrum Kultury  
i Rekreacji

• zagospodarowano teren przed wyremontowanym budynkiem 
byłej szkoły

• wybudowano altanę na placu zabaw
• na bieżąco uzupełniane są zbiory Izby Regionalnej, która 

w 2013 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie ,,Piękna 
Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii ,,Najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi”

• wyremontowano drogę od ulicy Wierzbowej w kierunku Mazur 
i Młynka

• wycięto drzewa obok budynku szkoły, które zagrażały 
bezpieczeństwu

• dobudowano oświetlenia uliczne na ulicy Świerkowej
• wykonano renowację odcinka rowu melioracyjnego od strony 

południowej ul Śląskiej
• w trakcie opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego przy 

ulicy Śląskiej (pomiędzy wjazdami na ulicę Zakole)
• trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich projektu 

budowy wysepki na przystanku MPK przy ul. Śląskiej
• jest opracowany projekt  budowy kolejnych odcinków chodnika 

przy ulicy Śląskiej, który budowany będzie po zakończeniu 
budowy kanalizacji  

Sołectwo Brzeziny
radna  Ewa Synoradzka

• na ukończeniu jest budowa kanalizacji, jej zakończenie 
przewidywane jest na jesień 2014 roku

• na bieżąco przeprowadzane są budowy i remonty dróg. 
M.in. jedną z większych inwestycji tego sołectwa, była ulica 
Sabinowska, ulica Staszica oraz ulica Konwaliowa

• powstał plac zabaw dla najmłodszych z atestowanym sprzętem 
oraz altanką, który jest doposażany. Na placu tym, każdego 
roku, organizowany jest Dzień Dziecka

• wymieniono przystanki oraz tablice informacyjne
• wyremontowana i wyposażona została świetlica  

w miejscowości Brzeziny Nowe
• przez cały czas trwa integracja społeczności sołectwa 

Brzeziny m.in. poprzez pomoc osobom schorowanym  
i niepełnosprawnym (np. organizacja festynów)

• Huta Stara A i B: na ul. Rolniczej  wykonana została kanalizacja 
i ogłoszony został przetarg na położenie nawierzchni na ww. 
ulicy

• Trwa remont drogi wraz z rowami i wjazdami od ulicy Tkackiej 
do wysypiska Cz.P. K

• na bieżąco prowadzone jest czyszczenie rowów melioracyjnych
• wyremontowane zostało przedszkole w Hucie Starej A
• wyremontowano i doposażono świetlicę środowiskową  

w Hucie Starej B
• został założony monitoring na Osiedlu, na terenie przedszkola 

w Hucie Starej B,  na Stadionie „Olimpia” oraz na ulicy Głównej
• częściowo wyremontowany został  chodnik przy ul. Jaśminowej  
• dokonano wyłożenia opracowanego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego m.in. Hutę Starą A i B
• przebudowany został ciąg ruchu komunikacyjnego w Osiedlu
• wykonano termomodernizację bloków
• dokonano modernizacji przystanków
• zainstalowane zostały nowe tablice informacyjne
• tradycyjnie, co roku, odbywają się uroczyste powitania Nowego 

Roku połączone z pokazem sztucznych ogni
• występuje dbałość o podtrzymywanie – nie tylko wśród 

społeczności ww. sołectw, tradycji. M.in. poprzez dwukrotne 
organizowanie dożynek w Hucie Starej B

• każdego roku na stadionie „Olimpia” organizowane są zawody 
strażackie

Sołectwo Huta Stara 
A i B oraz Osiedle
radni: Jolanta Knysak,  
Tadeusz Bajdor,  
Waldemar Kucia

Sołectwo 
Korwinów-Słowik
radni: Iwona Choła,  
Adam Morzyk

• zgodnie z planem zagospodarowania centrum miejscowości 
Słowik przekazano plac budowy i rozpoczęto prace

• wykonano częściowy remont  budynku OSP w Słowiku
• została zbudowana nowa kładka dla pieszych i rowerzystów na 

rzece Warta w miejscowości Korwinów (ul. Stacyjna)
• do użytku został oddany nowy most na rzece Warta (na granicy 

z sołectwem Zawodzie). Stary – w 2010 roku - zniszczyła 
powódź

• oddanie przystanku turystycznego w miejscowości Słowik 
• systematyczne wykonuje się czyszczenie rowów 

melioracyjnych 
• wykonany został remont ul. Równoległej i Spacerowej 
• został zakończony remont drogi tzw. obwodnicy wschodniej  

z deptakiem na wysokości Lasku Wrzosowskiego 
• kupiono lekki samochód bojowy dla OSP w Słowiku

• rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałów - Nierada. 
Zakończenie prac planowane jest na lato 2015 

• została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca budowy 
nowego Ośrodka Zdrowia w Nieradzie

• na nowe zostały wymienione tablice informacyjne oraz 
przystanki

• wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej  
w Mazurach

• został zrobiony kompleksowy remont remizy w Nieradzie
• wybudowany został chodnik od remizy do Ośrodka Zdrowia 

Sołectwo Nierada 
(Mazury, Michałów)
radni Teresa Parkitna,  
Grzegorz Sikora

Wybrane działania w latach 2010- 2014, które wpłynęły na komfort, bezpieczeństwo i poprawę standardów życia w moich sołectwach:

MOJE SOŁECTWO
• na Osiedlu został założony przewód światłowodowy do 

szerokopasmowego internetu

2010 - 2014 w sołectwach
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2010 - 2014 w sołectwach

Sołectwo Nowa Wieś
radna Lidia Kaźmierczak 
(przewodnicząca Rady Gminy)

• wyremontowanie i oddanie do użytku świetlicy wiejskiej
• remont zabytkowej, przydrożnej kapliczki
• utworzenie dla najmłodszych nowego, wyposażonego  

w bezpieczne sprzęty, placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
• sukcesywne doposażanie świetlicy w sprzęt i meble 

zapewniające jej prawidłowe funkcjonowanie
• zakup drewutni do części rekreacyjnej świetlicy
• wykonanie ogrodzenia posesji, na której znajduje się świetlica, 

oraz parkingu
• po okresie trwania postępowania cywilnego „wygrano” proces 

o ustanowienie drogi koniecznej dla sąsiadów nieruchomości 
świetlicy (sąd w postępowaniu apelacyjnym oddalił wniosek 
uznając roszczenie wnioskodawców o ustanowienie tej drogi 
za bezzasadne)

• utworzenie dla najmłodszych nowego, wyposażonego  
w bezpieczne sprzęty placu zabaw przy ul. Kopalnianej  (bloki 
1-3)

• doposażono plac zabaw przy ul. Częstochowskiej  
i ul. Kopalnianej w sprzęt sportowy dla dorosłych 

• dokonano modernizacji skrzyżowania u zbiegu ulic Słonecznej 
z Częstochowską

• wykonano chodnik przy ul. Słonecznej
• dokonano remontu zniszczonych odcinków ul. Częstochowskiej
• co roku organizowane są spotkania kulturalno – rozrywkowe dla 

dzieci i mieszkańców sołectwa z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, 
Dnia Dziecka, Mikołaja, Andrzejek i innych okolicznościowych 
wydarzeń

Sołectwo Poczesna
radni: Krystyna Wichniarek,  
Edward Krzyczmonik

• została oddana nowa szkoła podstawowa oraz hala sportowa 
- największa (jak do tej pory) inwestycja kubaturowa gminy 
Poczesna

• została zakończona budowa kanalizacji przy ul: Bociania Górka, 
Handlowa, Strażacka, Wolności i Stawowa

• powstał plac zabaw przy ul. Łąkowej i przy Ośrodku Zdrowia  
w Poczesnej

• wyremontowano i przystosowano do standardów europejskich 
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej

• wykonano dokumentację koncepcyjną dotyczącą technicznego 
zagospodarowania centrum Bociania Górka

• zainstalowano oświetlenie uliczne
• wyremontowano Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę
• zostały wymienione tablice informacyjne oraz przystanki
• wybudowanAo parking przy ul.  Bankowej i Szkolnej
• zrobiony został chodnik dla pieszych – ul. Handlowa
• oddany został wodociąg na ul. Granicznej
• zamontowano lustro na ulicy Górnej oraz koszy na ulicy 

Kwiatowej
• wyrównana została nawierzchnia ulic: Sportowa, Graniczna, 

Górna, Żwirowa

Sołectwo Wrzosowa
radni: Elżbieta Rakowska,  
Marian Kołodziej

• trwa budowa kanalizacji. Jej zakończenie przewidywane jest na 
jesień 2014 roku

• wykonany został częściowy remont Ośrodka Zdrowia  
we Wrzosowej

• wyremontowane zostały pomieszczenia dla KGW  
i Stowarzyszenia. Rozpoczęto remont pomieszczeń biblioteki 
oraz pomieszczeń po byłej poczcie

• wykonana została dokumentacja techniczna na 
przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia  
do stworzenia gabinetu rehabilitacyjnego, wraz z windą 
zewnetrzną

• ogłoszono przetarg na remont parkingów oraz remont ulic  
i chodników w centrum Wrzosowej: ul. Szkolna i ul. Strażacka

• zbudowano ścieżkę dydaktyczna: „Na początku była skała”
• oddane zostało boisko oraz plac zabaw przy Zespole Szkół  

we Wrzosowej
• wykonany został projekt techniczny na zagospodarowanie 

centrum Wrzosowej
• zostały wymienione lampy uliczne oraz tablice informacyjne 
• trwają przygotowania do budowy  boiska dla młodzieży oraz 

placu zabaw dla dzieci
• trwa modernizacja placu strażackiego oraz boksów 

wyjazdowych wraz z bramami

Sołectwo Zawodzie
radna Eulalia Błaszak

• przebudowano skrzyżowanie przy cmentarzu. Powstało rondo, 
które poprawiło bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i 
pieszych

• zbudowano parking przy cmentarzu w Zawodziu
• sukcesywnie przeprowadzane jest czyszczenie rowów 

melioracyjnych
• zbudowano plac zabaw i doposażono o kolejne elementy
• na nowe zostały wymienione przystanki oraz tablice 

informacyjne
• trwają prace nad projektem budowy wałów 

przeciwpowodziowych. Projekt o nazwie „Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe doliny Warty poprzez odcinkową 
regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: 
Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, powiat częstochowski i 
myszkowski, woj. śląskie”, który zakłada budowę wałów na rz. 
Warta od Poraja po granice z Częstochową

• naprawiono nawierzchnię na ulicy Brzozowej
• coroczne organizowane są Mikołajki dla dzieci z sołectwa 

Zawodzie oraz Kolonii Borek
• oddano do użytku nowy most na rzece Warta (na granicy 

z sołectwem Korwinów). Stary został zniszczony podczas 
powodzi w 2010 roku. Dzięki tej inwestycji, głównie 
mieszkańcy Zawodzia, jadący do Częstochowy skracają sobie 
drogę o ponad 2 kilometry.

Wybrane działania w latach 2010- 2014, które wpłynęły na komfort, bezpieczeństwo i poprawę standardów życia w moich sołectwach:

MOJE SOŁECTWO
• wykonana została modernizacja ulicy Górskiej
• wybudowano parking w Nieradzie przy ul. Jana Pawła II
• rozpoczęto remont w świetlicy w Mazurach

www.poczesna.pl

jesteśmy na  
facebook.com
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Szczęśliwego Nowego Roku... Szkolnego

W tym roku wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, uczestniczył 
w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Poczesnej i Nieradzie.

 Rozpoczęła się ona o godz. 10, tradycyjnie już po 
mszy świętej, która zawsze odprawiana jest w intencji uczniów, 
pedagogów, ich rodzin.
Wójt życzył wszystkim owocnej pracy i wielu sukcesów. Podkreślał,  
jak ważna w życiu każdego człowieka jest wiedza. Pomaga ona  
w osiągnięciu życiowych celów i realizacji marzeń.
 W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Poczesna 
edukację rozpoczęło 1299 dzieci: 389 - w przedszkolach, 657 –  
w szkołach podstawowych i 253 w gimnazjach.
Po raz pierwszy w szkolnych ławach zasiądzie 64 sześciolatków.

an

Przyjedziemy z kłódkami...

W ubiegłym roku młodzież ze szkoły w 
Słowiku gościła w Turcji, w mieście  
Adana (dzielnica Seyhan). Teraz  

z rewizytą przyjechali tureccy goście.
W Urzędzie powitali ich: wójt – Krzysztof 
Ujma, jego zastępca – Andrzej Lech oraz 
sekretarz – Renata Smędzik. Po krótkiej 
rozmowie, tureccy goście pojechali na 
wycieczkę po gminie Poczesna.
Zobaczyli m.in. podstawówkę w Poczesnej 
oraz halę sportową: - To niesamowite, że na 
jednym boisku mogą jednocześnie zagrać 
mecze trzy zespoły – mówili, patrząc jak 
specjalne kurtyny dzielą  arenę na trzy 
boiska.
Goście odwiedzili również Izbę Regionalną 
w Bargłach. Zafascynowani byli 
zgromadzonymi tam starymi sprzętami, 
które dawniej wykorzystywane były  

Poczesna jest bardzo ładną gminą – podsumowali Serkan Pelen i Aziz Yavuz – 
tureccy goście, którzy gościli u nas kilka dni. - Bardzo u was zielono i dużo rzeczy 
do oglądania. Poza tym są  mili ludzie, którzy nas goszczą i chcą nam pokazać jak 

najwięcej.
w domach, jak również – jeszcze do 
niedawna – używanym gramofonem na 
czarne, winylowe płyty.
 W Korwinowie odwiedzili nową 
Kładkę miłości i spełnionych marzeń, na 
której z tygodnia na tydzień przybywa 
nowych kłódek. Zapewniali, że jak 
następnym razem przyjadą do gminy 
Poczesna, to pozostawią swoje  kłódki.
Na zakończenie pierwszego dnia, goście 
odwiedzili hale produkcyjne – jednego z 
największych zakładów znajdujących się 
na terenie gminy Poczesna – firmę „Alfa”, 
producenta oświetlenia. Zobaczyli jak 
powstają żyrandole i lampy. We wzorcowni 
najbardziej spodobał się im się kinkiet  
i żyrandol „świecąca butelka”.
 Tureccy goście uczestniczyli 
również w Regionalnym Święcie Plonów.

an

Geolodzy  pracowali w kamieniołomie
W sierpniu, przez kilkanaście dni,   

naukowcy z Wydziału Geologii  
Uniwersytetu Warszawskiego, 

pod kierunkiem dr hab. Ewy Głowniak, 
prowadzili naukowe badania we 
wrzosowskim kamieniołomie. Profil został 
odkopany, zabezpieczony, a próbki pobrano 
do badań naukowych.
Historia badań skał jurajskich we 
wrzosowskim kamieniołomie sięga końca 
XIX wieku. W roku 1887 rok prowadził 
je m.in. austriacki geolog - polskiego 
pochodzenia - Gejza Bukowski. Podczas 
szczegółowych badań zebrał on faunę 
amonitową i opisał nowe gatunki amonnitów. 
 Okazuje się, że kamieniołom we 
Wrzosowej jest nadal bardzo interesującym 

polem badawczym dla geologów. Stąd 
ostatnio przeprowadzone zostały w nim 
prace przez m.in. dr hab.  Ewę Głowniak 
oraz przedstawiciela z Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. Naukowcy prowadzący tam 
badania, oczyścili fragment interesującego 
ich  kamieniołomu, i  z tak przygotowanej 
powierzchni pobrali próbki do analiz. 
Dopiero na podstawie otrzymanych 
wyników, geolodzy określą środowisko 
morskie sprzed 200 milionów lat (w którym 
żyły amonity). 
 Należy dodać, że wrzosowski 
profil, jest pod ochroną Uniwersytetu 
Warszawskiego i pierwszeńsrwo do badań 
mają geolodzy z Wydziały Geologii tegoż 
Uniwersytetu.                                     opr. an

wydarzenia
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Kanalizacja idzie pełną parą!
Tym razem kolej przyszła na: Bargły, 
Michałów i Nieradę. Latem realizowane były 
prace na ulicach: Śląska, Zakole, Prostopadła 
i Pusta. Kanał sanitarny położono już  
w ulicy Wierzbowej i Świerkowej. W celu 
usprawnienia robót prace odbywały się w 
systemie dwuzmianowym tj, od wczesnych 
godzin porannych do późnych godzin 
wieczornych. Na ulicy Śląskiej użytkownicy 
drogi natknąć się mogli na ruch wahadłowy. 
Planowane zakończenie robót budowlanych 
to lato 2015 roku.                                      dm

Wisoną tego roku rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej  
w kolejnych miejscowościach Gminy Poczesna.

4 lipca, od rana do godziny 13.00, w Radio FIAT, prowadzona 
była bezpośrednia relacja z gminy Poczesna. Przed mikrofonem 
wystąpił – m.in. wójt Krzysztof Ujma oraz mieszkańcy i osoby 

związane z gminą.
Rozmówcy dziennikarzy mówili m.in. o doskonałej gminnej 
komunikacji, o planach inwestycyjnych i szeroko rozumianej 
kulturze. 
 Natomiast 22 sierpnia Krzysztof Ujma był gościem 
Radia FIAT. Wójt mówił m.in. o walorach turystycznych gminy 
Poczesna. Zachęcał do odwiedzin gminy. Opowiadał o miejscach, 
historycznych, które warto zobaczyć i zwiedzić. O ukształtowaniu 
geologicznym oraz istniejącej do dnia dzisiejszego, drodze 
klinkierowej.
Mówił o istniejących już ścieżkach rowerowych i turystycznych 
szlakach. Zachęcał do zwiedzenia kapliczek znajdujących się na 
terenie gminy. Przypomniał też legendę, która mówi, że przy jednej 
z nich odpoczywał i modlił się król Polski - Jan III Sobieski...
 Na zakończenie spotkania w Radio FIAT Krzysztof Ujma 
zaprosił wszystkich słuchaczy do wzięcia udziału w Regionalnym 
Święcie Plonów – 30 sierpnia w Hucie Starej B.                           an

O gminie Poczesna było „na żywo”
… na falach Radia FIAT – 94,7FM.

Aktualności / wydarzenia
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Święto Plonów

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.30, kiedy 
to przez Hutę Starą B przemaszerował barwny, Dożynkowy 
Korowód prowadzony przez Dziecięco - Młodzieżową Orkiestrę 

Dętą. W korowodzie m.in.: radni z przewodniczacą Rady Gminy - 
Lidią Kaźmierczak i wiceprzewodniczącym - Stanisławem Minkiną, 
strażacy, poczty sztandarowe, przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń z dożynkowymi wieńcami, goście…  
W bryczce: ks. Biskup Antoni Długosz, Starościna (Dorota Dobosz) 
i Starosta Dożynek (Kazimierz Cierpiał) - oraz gospodarz, wójt 
gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.
Punktualnie o godzinie 16.00, na „Orliku” rozpoczęła się Polowa 
Msza Święta, której przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz.  
We współcelebracji uczestniczyli: ks. prałat Stanisław Jasionek oraz 
ks. kanonik, proboszcz parafii we Wrzosowej – Zygmunt Jurczyk.
 Przed mszą nastąpiło tradycyjne poświęcenie wieńców 
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, 
ale także przez jednego z mieszkańców gminy Poczesna, światowej 
sławy rzeźbiarza – Jerzego Kędziorę. 
- Na spotkaniach katechizacyjnych z dziećmi i młodzieżą, dowiaduję 
się, że najczęściej proszą one rodziców czy dziadków o pieniądze, 
prezenty... – mówił podczas kazania biskup Długosz. – Z moich 
rozmów i obserwacji wynika, że rzadko mówią „dziękuję”. A wy 
kochani znacie słowo dziękuję. Widać to po tych pięknych darach, 
a przede wszystkim po dożynkach, które są podziękowaniem dla 
Stwórcy za Jego dary. 

Po mszy, ksiądz biskup wystąpił z recitalem. Utwory pochodzą  
z najnowszej płyty wydanej z okazji 50-lecia kapłaństwa.
- Witam wszystkich serdecznie - mówił gospodarz Dożynek 
Krzysztof Ujma. - Cieszę się, że mogę Państwa gościć w gminie, 
która jest przede wszystkim gminą stawiającą na mieszkańców, na 
potrzeby człowieka, na jego rozwój i bezpieczeństwo. 
Na uroczystościach w Hucie Starej B oprócz zaproszonych gości 
z miast i gmin, powiatu i województwa byli też goście z... Turcji.
 A o godz. 20 – wystąpiła gwiazda wieczoru – Krzysztof 
Krawczyk, wraz z zespołem. Artyści oklaskiwani byli przez licznie 
zgromadzoną publiczność. Imprezę zakończyła wspólna zabawa z 
zespołem Koloroton. Przez cały dzień w Poczesnej gościło Radio 
Fiat, które przeprowadzało relacje na żywo.
 Tradycyjnie już podczas dożynek odbywało się wiele 
konkursów. Wiele emocji dostarczył zarówno uczestnikom, 
jak i widzom, Sprawnościowy Turniej Gmin. Poinformowano 
także o wynikach już przeprowadzonych konkursów, m.in. 
za najlepsze zagodpodarownaie zagrody wiejskiej (nagrody  
i wyróżnienia otrzymali: Tomasz Wypych i Andrzej Wieczorek), 
przepis na dożynkową potrawę (nagroda -  Anna Rak), Dożynkowa 
Mega Dynię (nagrodzeni - Julia i Tomasz Wypych) oraz 
Najładniejsza kompozycja z kwiatów, warzyw i zbóż (nagodzone - 
Koło Gospodyń Wiejskich Huta Stara A).
Zostały też rozdane nagrody i puchary  zwycięzcom Turnieju 
Sołectw w piłke nożną który odbył się na początku sierpnia.        an

„Regionalne Święto Plonów - Dzień Bractwa Kuźnic” - pod taką nazwą przebiegły 
tegoroczne dożynki. Do wspólnego świętowania zaproszeni zostali partnerzy  

z Lokalnej Grupy Działania - Bractwa Kuźnic.

Impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Środki pozyskano przez LGD Bractwo Kuźnic w ramach działania „Małe Projekty”.  

Autorem i realizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
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Wieści z GCKIIR

Jak co roku Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
zorganizowało Letnie Warsztaty 

Artystyczne. Tym razem odbyły się one 
we Władysławowie. Uczestnicy rozwijali 
swoje zdolności plastyczne i muzyczne 
pod kierunkiem instruktorów artystycznych 
GCKiR. Muzyka, śpiew, taniec, różne 
formy malarskie i rzeźbiarskie wypełniły 
część czasu ponad 40-osobowej grupie 
dzieci i młodzieży z różnych miejscowości 
naszej gminy. Nie zabrakło rekreacji 
ruchowej – porannej gimnastyki, biegów 
po plaży, letniej spartakiady, szaleństw  
w nowo otwartym aquaparku i – oczywiście 
– kąpieli w Bałtyku. Organizatorzy zadbali, 
aby młodzi ludzie poznali ciekawe miejsca 
tej części wybrzeża: Półwysep Helski  
i atrakcje turystyczne Trójmiasta. Uczestnicy 
odwiedzili Centralny Ośrodek Sportu  
w Cetniewie oraz malowniczy wąwóz  
w Chłapowie. Niezapomniane chwile 
spędzili w pracowni szlifowania bursztynu 
oraz podczas lekcji gwary kaszubskiej. 
Wyjazd był współfinansowany przez Urząd 
Gminy w Poczesnej.                                   ai

we Władysławowie
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Wieści z GCKIIR

Barwny korowód zespołów 
ludowych częstochowskimi Alejami 
Najświętszej Maryi Panny rozpoczął 3 

lipca XVI już Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne Z DALEKA I BLISKA. 
Przy akompaniamencie kapel, pod 
okazjonalnymi proporcami załopotały 
flagi: Węgier, Macedonii, Chorwacji 
i – oczywiście – Polski. Organizatorem 
Spotkań, które już na stałe wpisały się 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych 
w regionie, jest Regionalny Ośrodek 
Kultury oraz ośrodki i centra kultury 
w  Przyrowie, Lelowie i Poczesnej. 
Patronat nad imprezą objęli w tym roku: 
Marszałek Województwa Śląskiego, 
Starosta Częstochowski oraz Wójtowie 
Gmin: Lelów, Przyrów i Poczesna.  
W dniach 4 – 6 lipca br. podczas plenerowych 
koncertów sympatycy kultury ludowej 
i folkloru - oprócz rodzimych zespołów 
Wrzosowianie, Przyrowskie Nutki  
i  Ziemia Lelowska - mieli okazję podziwiać 
zaproszone w tym roku na zasadach 
wymiany partnerskiej zespoły: Sveta Ana 
Odranski Obreż z Chorwacji, Pettyem  
i Kis Viza ze Słowacji  oraz Studio Folklor 
Skopje z Macedonii. Swymi występami 
podkreśliły one, że każdy kraj ma swoją 
kulturę, tradycję i zwyczaje związane  

okręcaj, okręcaj…
z historią. Cele festiwalu to: poznawanie 
kultury ludowej innych krajów, integracja 
środowisk kultywujących folklor, wymiana 
doświadczeń, nawiązywanie nowych 
przyjaźni. Wydarzeniem artystycznym stał 
się koncert galowy z udziałem wszystkich 
zespołów, który odbył się na zakończenie 
Spotkań w Akademickim Centrum Kultury 
Politechnik. Taniec finałowy – polonez – 
w wykonaniu przedstawicieli wszystkich 
zespołów - wywołał niemilknące brawa. 
Gminne Centrum Kultury już po raz  
czwarty gościło zespół prezentujący 
folklor Macedonii. W poprzednich latach 
były to: Vlado Tasevski ze Skopje, CAS 
Ilinden z Bitoli oraz Etnos ze Skopje. 
Tegoroczny gość  Ansambal – Studio – 
Folklor zachwycił profesjonalizmem, 
porwał energetyzującą muzyką, 
oczarował pięknem strojów. Zespół 

tworzą doświadczeni tancerze, śpiewacy  
i muzykanci. Kierownikiem i choreografem 
zespołu jest Liupce Manevski – zawodowy 
tancerz, wieloletni kierownik artystyczny 
Reprezentacyjnego Zespołu Macedonii 
„Tanec”. „Bardzo podobał nam się 
koncert w waszej hali sportowej. Piękny 
obiekt, świetna akustyka. Gratulujemy 
umiejętności zamiany sportowej areny  
w prawdziwą salę koncertową” – 
powiedział po piątkowym koncercie 
w Poczesnej. Wszyscy uczestnicy 
artystycznego spotkania w naszej gminie 
zostali poczęstowani wspaniałym bigosem. 
Czekała na nich również niespodzianka 
muzyczna – wspólna zabawa w rytmach 
reggae serwowanych przez zespół 
Koloroton.
Wszystkich sympatyków folkloru 
zapraszamy już dziś na XVII Spotkania … 
za rok.                                                      ai

Wakacyjnie u nas…
Artystyczne spotkania w GCKIiR podczas 

wakacji cieszą się zawsze dużym 
zainteresowaniem. I w tym roku dzieci 

i młodzież realizowali swoje plastyczne 
pasje i umiejętności pod fachową opieką. 
Warsztaty malarskie były okazją do pracy 
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu 
i materiałów. Motywem przewodnim 
tegorocznych działań było malarstwo 
pejzażowe. Młodsi realizowali się  
w rzeźbieniu z modeliny i tworzeniu autorskiej 
gry planszowej.
Nie brakowało zabaw na uroczym placu 
za GCKIiR oraz wspólnego grillowania. 
Wiadomo – artysta oprócz duszy ma ciało.  
A ciało swoje potrzeby ma.                           ai

Tańcuj, tańcuj, 
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W czerwcu 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poczesnej rozpoczął realizację siódmej edycji projektu 
systemowego pn.: „Twoja szansa. Promocja aktywnej 

integracji w Gminie Poczesna”, który jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Poczesna zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Z roku na rok projekt ma coraz większą 
wartość i obejmuje coraz liczniejszą grupę osób, od 2008 roku 
wzięło w nim udział 119 kobiet i mężczyzn. 
 Odbiorcami projektu są osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo 
oraz osoby niepełnosprawne. Na pomoc mogą też liczyć bliscy  
z otoczenia uczestników i uczestniczek projektu. Podopieczni GOPS, 
przystępując do projektu, podpisują kontrakt socjalny, który ma 
mobilizować ich do podjęcia aktywności zawodowej, jednocześnie 
określa zobowiązania oraz uprawnienia obu stron. W kontrakcie 
ujęta jest indywidualna ścieżka reintegracji zawierająca instrumenty 
aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. 
 Każdy uczestnik i uczestniczka musi przejść przez etap 
szkoleń obowiązkowych. Na początek są to warsztaty umiejętności 
społecznych prowadzone przez psychologa, które mają wzmocnić 

psychicznie odbiorców, przywrócić wiarę we własne możliwości  
i zwiększyć motywację. W ramach tych warsztatów prowadzone są 
zajęcia asertywności, komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie 
ze stresem, poruszana jest również tematyka równości płci oraz 
godzenia obowiązków domowych, rodzicielskich i zawodowych 
między partnerami. Kolejny blok szkoleniowy to „trening pracy”, 
podczas którego doradca zawodowy uczy aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia, poruszania się po rynku pracy i przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy i uczestniczki mogą 
skorzystać również ze wsparcia specjalistów od spraw wizerunku 
i autoprezentacji, żeby dobrze przygotować się do rozmów  
z potencjalnymi pracodawcami.
 Drugi etap projektu jest zindywidualizowany. Osoba 
zainteresowana spotyka się z doradcą zawodowym, który pomaga 
odnaleźć jej indywidualny potencjał, bada preferencje zawodowe, 
wytycza cele oraz pomaga nakreślić ścieżkę kariery zawodowej 
oraz rekomenduje kurs zawodowy, na który ma być skierowana. 
Ostateczny wybór szkolenia zawodowego poprzedzony jest analizą 
lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na daną profesję.  
 W projekcie unijnym pracownicy GOPS umieścili też 
inne zadania, niezwiązane bezpośrednio z zatrudnieniem. Osoby 
objęte wsparciem mogły skorzystać z wyjazdu integracyjno – 
terapeutycznego do Zakopanego w towarzystwie swoich bliskich 
oraz uczestniczyć w seansach filmowych w kinie, ponadto 
planowane są wyjścia do teatru i filharmonii. W ten sposób 
uczestnicy i uczestniczki mają możliwość spotkania się w gronie 
rodzinnym, integracji, wzajemnego wspierania się, porozmawiania 
o problemach, ale też konstruktywnego spędzania wolnego czasu  
i korzystania z dóbr kultury. 
 Dzięki funduszom unijnym ośrodek pomocy społecznej ma 
możliwość udzielania różnych form wsparcia swoim podopiecznym, 
których bez tych pieniędzy nie mógłby zrealizować. Nadrzędnym 
celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia, jednak 
należy pamiętać, że GOPS nie jest urzędem pracy. Głównym 
zamysłem projektu jest zmiana mentalna, przełamanie barier, 
przywrócenie wiary w swoje możliwości. Wszystko po to, by 
zmotywować do zmiany dotychczasowej biernej postawy życiowej. 

Magdalena Krakowian - Koordynator projektu

„Przyjaźni, Sympatii i Miłości”Projekt GOPS-u

Inicjatorem przedsięwzięcia było Koło Gospodyń Wiejskich  
z Brzezin. Grzegorz jest młodym mężczyzną, który w grudniu 
tego roku spadł z dachu i uszkodził kręgosłup. Tylko odpowiednia 

rehabilitacja może sprawić, że wróci on do pewnej sprawności.
-  Grzegorz jest naszym mieszkańcem, przyjacielem – powiedziała 
radna Ewa Synoradzka. - Nie możemy przechodzić obojętnie obok 
jego cierpienia. Stąd m.in. i ten festyn.
 Dwa lata temu społeczność Brzezin pomagała innemu 

Pomoc dla Grzegorza
2 sierpnia w Brzezinach odbył się festyn charytatywny: „Dla naszego przyjaciela Grzesia”.

swojemu mieszkańcowi – Rafałowi. On też po wypadku miał kłopoty 
z kręgosłupem. I wtedy Grzegorz mu pomagał. Teraz Rafał – już  
o własnych siłach - przyszedł  na festyn, aby z kolei  pomóc  Grzegorzowi.  
- Chciałam podziękować mieszkańcom Brzezin, gościom, koleżankom  
z Koła, strażakom,  kolegom z zespołów muzycznych, w których 
grał Grzegorz   oraz wójtowi – Krzysztofowi Ujmie, który również 
pomógł w organizacji i wsparł festyn –  dodała radna Synoradzka.

opr. an
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Uroczystość rozpoczęła się w sobotę,  28 czerwca o godzinie 17. 
Oprócz gospodarzy, przybyli na nią Przyjaciele gminy Poczesna, 
m.in. rzeźbiarze: Jerzy Kędziora (również mieszkaniec), 

Mariusz Chrząstek, malarka Mirosława Truchta-Nowicka  
(również mieszkanka), Krzysztof Krzyczmonik (prezes Bocaru).  
Z Częstochowy – z najbliższą rodziną – przyjechał okulista  
i podróżnik – Krzysztof Muskalski ...
Podczas uroczystości otwarcia została zawieszona „słodka kłódka 
pamięci”, w środku której umieszczono – na wieczną rzeczy 
pamiątkę – nazwiska osób, uczestniczących w imprezie. 
 Mosty Miłości są, m.in. w Krakowie, Wilnie, Paryżu, Kolonii 
i…  teraz w gminie Poczesna.
Ponoć „kłódkowy” zwyczaj pochodzi z Florencji. Często – na 
zapiętej kłódce – można zobaczyć tabliczkę z informacją, do kogo 
ona należy. Czasami wygrawerowane są życzenia albo inicjały. 
Zanim kłódka zostanie zapięta, trzeba pomyśleć życzenie... wtedy 
się spełni!
Coraz częściej na kładce w Korwinowie pojawiją się młode pary  
i pozostawiają tam swoje symboliczne kłódki.

an

„Przyjaźni, Sympatii i Miłości”

Czas dziękczynienia

Na powiatowych uroczysto-
ściach nie zabrakło również 
wójta – Krzysztofa Ujmy, 

przewodniczącej  Rady Gminy 
– Lidii Kaźmierczak oraz radne-
go – Tadeusza Bajdora.
Barwny korowód powędrował 
do kościoła, tam odbyła się uro-
czysta msza święta i tradycyjne 
poświęcenie wieńcy dożynko-
wych. Pozostała uroczystości  - 
i te oficjane, i te mniej oficjane 
– odbywały się na placu.
Na powiatowych Dożynkach 
m.in. wyróżniona została za-
groda  Julii i Tomasza Wypych 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

- Jan Paweł II 
To zdanie, które w dzisiejszych czasach jest 
bardzo znaczące. Powinniśmy również pamiętać, 
że niezależnie od tego jak dużo posiadamy, 
ważne jest ile możemy dać drugiej osobie. 
Każdy ma własny limit dobroci i  powinniśmy z 
biegiem czasu powiększać, dzielić się z ludźmi, 
oferować im swoją pomoc.
11 lipca w piękny sposób  Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „ Feniks” uczciło swoje istnienie, 
działanie i współpracę z Gminą Poczesna.
Za to wszystko DZIĘKUJEMY  z myślą   
o przyszłości - w jedności działanie!

rs

wydarzenia

... na rzece Warta. Została otwarta w Korwinowie. Pierwszą kłódkę  
zapiął wójt gminy Poczesna  - Krzysztof Ujma. 

... Stowarzysze-
nie Kobiet Ak-
tywnych „FENIKS”  
w Słowiku

W tym roku Dożynki Powiatowe odbywały się w Kłomnicach...
… gminę Poczesna reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi.

Kładka 

już od

5 lat
są z nami

z Nowej Wsi, Jerzego Sałatę  
z Brzezin Nowych docenio-
no za szczególne osiągnięcia  
w produkcji rolnej. Natomiast 
Felicja Wójcik otrzymała dy-
plom „Zasłużony dla Rolni-
ków”.                                              an
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gmina poczesna 10 lat w unii europejskiej
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… w Unii Europejskiej.
Poczesna 10 lat 

Dzięki tej przynależności wiele można było zrobić. O tym, 
że wójt gminy Poczesna oraz jego pracownicy potrafią 
wykorzystywać środki unijne i przeznaczać je na realizacje 

przedsięwziąć, dzięki którym gmina Poczesna rozkwita – najlepiej 
świadczy ranking Rzeczpospolitej. W sierpniu 2011 roku gmina 
Poczesna zajęła w Polsce 17 miejsce w rankingu, w kategorii 
„Fundusze unijne gminy wiejskie”.

Dzisiaj druga część tych inwestycji. Kolejne –  
w następnych „Spoiwach”.                                                        

też jest
...

an

7

wrzosowa
Tu warto mieszkać i inwestować!

wrzosowa
Tu warto mieszkać i inwestować!

nowa wieś
Tu warto mieszkać i inwestować!

modernizacja remiz osp
Tu warto mieszkać i inwestować!

Słowik
Tu warto mieszkać i inwestować!

gmina poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

gmina poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!
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Poznawanie dziedzictwa kulturowego 
i historycznego Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej poprzez przygotowanie 
ścieżki dydaktycznej, geologiczno - 
przyrodniczej „NA POCZĄTKU BYŁA 
SKAŁA”
Tu warto mieszkać i inwestować!
Kwota dofinansowania: 16 100,00 zł
Wkład własny: 28 670,00 zł

Remont i adaptacja budynku 
przeznaczonego na Wiejskie Centrum 
Kultury we Wrzosowej. Budynek jest 
siedzibą Zespołu Folklorystycznego 
Wrzosowianie (odbywają się próby grupy 
najmłodszej, grupa najstarsza posiada 
profesjonalną garderobę)
Kwota dofinansowania: 49 470,26 zł
Funkcjonuje w nim Centrum Kształcenia 
WIOSKA INTERNETOWA
Kwota dofinansowania: 114 764,08 zł 
(100% kosztów projektu)

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej 
Wsi. Jest to siedziba KGW Nowa Wieś, 
miejsce organizacji spotkań lokalnych oraz 
zajęć rekreacyjnych.
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Wkład własny: 818 422,81 zł
Zakup urządzeń parkowych:
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Wkład własny: 29 674,50 zł
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•„Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie 
kapitału społecznego poprzez remont 
świetlicy w budynku OSP we Wrzosowej” 
Kwota dofinansowania: 13 593,11 zł
•„Poprawa dostępności mieszkańców 
do miejsc sprzyjających kultywowaniu 
lokalnego dziedzictwa poprzez 
remont podłogi we wsi Słowik” Kwota 
dofinansowania: 25 000,00 zł
•Polepszenie dostępu mieszkańców, 
przekazywaniu lokalnych tradycji poprzez 
remont budynku OSP w Nieradzie” Kwota 
dofinansowania: 25 000,00 zł

Budowa obiektów sportowych i małej 
architektury przeznaczonych do użytku 
publicznego w miejscowości Słowik.
Kwota dofinansowania: 154 912,00 zł
Wkład własny: 97 078,27 zł

Podnoszenie jakości życia na obszarze 
społeczności lokalnej na obszarze objętym 
LSR przez organizację imprez kulturalnych 
– cykl imprez „Na Pocześniańską Nutę”
Kwota dofinansowania: 21 617,42 zł

Modernizacja boisk sportowych w 
Bargłach, Słowiku, Korwinowie i Hucie 

Starej A
Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł
Wkład własny: 229 767.94 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
przy Zespole Szkół we Wrzosowej dla 
celów sportowo-rekreacyjnych poprzez 
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego”
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

„Przedszkolaki naszą dumą” – projekt 
realizowany w przedszkolu w Hucie Starej 
B w latach 2012/2013r. Łączna kwota 
projektu 38.669 zł. W ramach tego projektu 
w przedszkolu prowadzone były zajęcia 
z języka angielskiego, logopedii, zajęcia z 
pedagogiem. Dla dzieci organizowana była 
wycieczka do Planetarium w Chorzowie i 
teatru.

„Twoja przyszłość” - indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół
podstawowych w gminie Poczesna 
.W projekcie brało udział 5 szkół 
podstawowych.
Projekt był realizowany w okresie 
01.12.2011-31.08.2012.
W ramach tego projektu realizowane 
były zajęcia dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu 
i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych ,zajęcia 
logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne dla dzieci z 
zaburzeniami komunikacji społecznej, 
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 
z wadami i postawy, zajęcia rozwijające 
uzdolnienia plastyczne, muzyczno-
teatralne na ogólną kwotę 167.399 zł

Podnoszenie jakości życia na obrzarze LGD 
„Bractwo Kuźnic” poprzez organizację 
cyklu imprez kulturalnych, rekreacyjnych 
i sportowych pod wspólną nazwą LATO  
W POCZESNEJ
Kwota dofinansowania: 17 780,35 zł
Wkład własny: 21 999,65 zł

7 opr: ai, jk
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Grali w „nogę”

Do walki stanęło osiem drużyn: Zawodzie, Nierada, Michałów, 
Huta Stara „Old Boy”, Huta Stara „Old Offem”, Brzeziny Nowe, 
Wrzosowa  oraz Huta Stara B. Po bardzo wyrównanej walce 

sędziowie ogłosili wyniki. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
Huta Stara B – „Old Boy”. Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
z Nierady. Natomiast na trzecim miejscu znalazła się drużyna  
z Michałowa. Grającym kibicował m.in. wójt Krzysztof Ujma. 

opr. bk, an 

9 sierpnia, na stadionie „Olimpia” w Hucie Starej B,  
odbył się Turniej Sołectw w piłkę nożną.

Zawody o Puchar...

Mimo że pogoda nie sprzyjała nie tylko zawodom, ale  
w ogóle wychodzeniu z domów – zimno i deszczowo – to 23 
zawodników postanowiło powalczyć o tę prestiżową nagrodę.

 W strugach deszczu zawodnicy łowili, a po zakończeniu 
zawodów, sędziowie ważyli złowione ryby i podliczali punkty.
W niedzielnych zawodach najlepszym okazał się Jerzy Nowak 
(3320 punktow). Drugą pozycję zajął – Marcin Wójcik (2200 
punktów). Natomiast trzecie miejsce wywalczył Zbigniew Borecki 
(1580 punktów).
 Oprócz zawodników i organizatorów na zawodach 
obecni byli m.in. przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Lidia 
Kaźmierczak, sołtys Nowej Wsi – Danuta Markowska oraz wójt – 
Krzysztof Ujma.
- Mimo takiej niezachęcającej pogody, zawody uważamy za udane 
– podsumowali zawodnicy.

an

...Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna odbyły się 24 sierpnia, na zbiorniku  
w Korwinowie.



POCZESNA JURA CUP
I Otwarte Mistrzostwa Samorządów w Badmintonie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

Pojechali...
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Grzegorz Sztolcman – poseł na Sejm RP - był bezkonkurencyjny. 
Zdobył I miejsce w swojej kategorii wiekowej, jak również w 
grze podwójnej.

Tegoroczne Dni Gminy Poczesna rozpoczęły się na sportowo. 
W czwartek - 3 lipca - w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się 
POCZESNA JURA CUP – I Otwarte Mistrzostwa Samorządowców 
w Badmintonie o Puchar Wójta Gminy Poczesna.

W rozgrywkach udział wzięli:
Rafał Bednarz – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
w Częstochowie 
Piotr Dobosz – skarbnik gminy Poczesna 
Andrzej Kubat – radny Powiatu Częstochowskiego  
Adam Markowski – zastępca wójta gminy Mstów 
Hubert Obodecki – pracownik UG w Poczesnej 
Grzegorz Sikora – radny Rady Gminy Poczesna (miejscowość - 
Nierada) 
Grzegorz Sztolcman – Poseł na Sejm RP 
Bartosz Tomecki – stażysta UG w Poczesnej 
Krzysztof Ujma – wójt gminy Poczesna 
Paweł Wiśniewski – dyrektor gimnazjum w Poczesnej. 
 
Zawodnicy w grze  pojedynczej grali w dwóch  grupach (I - kat. 50+ oraz 
II - kat. „Open” i „40+” razem) systemem: „każdy z każdym”. Do gry 
podwójnej zgłosiły się cztery pary i również grały systemem „każdy  
z każdym”, ale klasyfikowani byli w odpowiednich kategoriach 
wiekowych. Po krótkiej rozgrzewce rozpoczęła się walka.  
Atmosfera na zawodach była przyjacielska, ale każdy z zawodników 
dawał z siebie wszystko i walczył, aby zdobyć jak najlepszy wynik. 
-Przyjąłem zaproszenie na te zawody i potraktowałem je jako 
zabawę w miłym gronie – powiedział jeden z zawodników. - A tutaj 
była piękna, uczciwa i dżentelmeńska walka na wysokim poziomie.  
Tylko pogratulować. Najbardziej zacięta rywalizacja była w grze 
pojedynczej mężczyzn „50+”. Trzech zawodników zdobyło taką 
samą liczbę punktów dużych. Byli to: Krzysztof Ujma, Adam 
Markowski oraz Grzegorz Sikora. Trzeba było policzyć tzw. małe 
punkty i to zadecydowało o końcowej klasyfikacji miejsc II – IV. 
W grze podwójnej najbardziej emocjonujący był pojedynek  
o prymat w całej grupie. Dopiero  wygrany trzeci set przez parę 

gra pojedyncza kat „50+”:  
I m-ce: Grzegorz Sztolcman ; 
II m-ce: Adam Markowski; 
III m-ce: Grzegorz Sikora; 
IV m-ce: Krzysztof Ujma;  
V m-ce: Andrzej Kubat. 
gra pojedyncza mężczyzn kat 
„open”: 
I m-ce: Piotr Dobosz; 
II m-ce: Bartosz Tomecki; 
III m-ce: Rafał Bednarz; 
IV m-ce: Hubert Obodecki 
(prac UG) 
gra pojedyncza mężczyzn kat: 
„40+”  

I miejsce: Paweł Wiśniewski 
gry podwójne mężczyzn: 
kat. „40+”: 
I miejsce: Krzysztof Ujma – 
Paweł Wiśniewski;  
kat. 50+”  
I m-ce: Grzegorz Sikora – 
Grzegorz Sztolcman; 
kat. Open: 
I m-ce Piotr Dobosz – Bartosz 
Tomecki;  
II m-ce: Adam Markowski – 
Hubert Obodecki. 
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Wyniki:

Ujma/Wiśniewski (40+) zadecydował o zwycięstwie nad parą 
Sikora/Sztolcman (50+). Oba deble sklasyfikowano na pierwszych 
miejscach w swoich kategoriach wiekowych.

Przełajowy Wyścig Rowerowy MTB Poczesna odbył się w sobotę – 6 lipca, na Gliniance w Korwinowie.
• Zawodnicy wystapili w trzech kategoriach:
• Open
• Młodziez Gimnazjalna 14-16 lat
• Dzieci Szkolne 10-13 lat.
Zawody odbywały się w ramach Dni Gminy Poczesna.

opr. an
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Zatrzymane w kadrze...
Regionalne Święto Plonów


