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DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY
Środa   9.00 - 12.00
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Szanowni Pedagodzy, Drodzy Uczniowie...

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

...po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy przychodzi czas wypoczynku. Czas wakacji, czas nabierania sił... 
Życzymy Wam, abyście te letnie tygodnie spędzili mile i szczęśliwie, aby spotykały Was tylko wesołe przygody. 

Odpoczywajcie i z nowymi siłami, wracajcie szczęśliwie we wrześniu...
Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słowiku - od 01.07. – 11.07.2014r.
• Przedszkole Publiczne we Wrzosowej - od 14.07. – 25.07.2014r.
• Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B -   od  28.07. – 8.08.2014r.
• Oddział Przedszkolny w Nieradzie  -  od 28.07. –  8.08.2014r.
• Przedszkole Publiczne w Poczesnej  -  od 11.08. – 22.08.2014r.
• Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A - od 18.08. – 29.08.2014r.

Wykaz dyżurów w przedszkolach na terenie 
Gminy Poczesna w okresie wakacji w 2014r.

• Poczesna: poniedziałek w godz.  
10-17, we wtorek w godz. 9-15, w 
środę w godz.9-17,w  czwartek w godz 
9-15,w piątek w godz 10-17. W soboty  
w wakacje biblioteka nieczynna.

• Huta Stara B: biblioteka nieczynna 
w dniach 1-14 sierpienia (urlop).   
W pozostałe dni godziny pracy  
nie ulegną zmianie.

• Nierada: biblioteka nieczynna w dniach 
21 lipiec-1 sierpnia (urlop). W pozostałe 
dni godziny pracy nie ulegną zmianie.

• Wrzosowa: biblioteka nieczynna  
w dniach 14-25 lipieca (urlop).  
W pozostałe dni godziny pracy nie 
ulegną zmianie.

harmonogram pracy bibliotek w wakacje Letnie atrakcje w gminie Poczesna

Od 1 lipca do 30 sierpnia zapraszamy na basen 
odkryty w Hucie Starej B we wszystkie dni tygodnia 
w godz. 10.00 – 18.00. Zachęcamy również do 
korzystania z kortu tenisowego oraz miasteczka 
ruchu drogowego (wszystkie atrakcje mieszczą się w 
kompleksie rekreacyjno – sportowym w Hucie Starej B,  
ul. Północna 1). Do dyspozycji place zabaw dla dzieci 
i dorosłych.

DNI GMINY POCZESNA
POCZESNA JURA CUP - I Otwarte 
Mistrzostwa Samorządowców  
w Badmintonie o Puchar Wójta Gminy 
Poczesna, godz. 15.30 Miejsce: Hala 
Sportowa w Poczesnej, ul. Szkolna 1 

Koncert  Katarzyny Suskiej – Zagórskiej, 
godz. 19.00 
Koncert zespołu K.K.Blues Band,  
godz. 20.30
Miejsce: plac przed wejściem do Hali 
 Sportowej w Poczesnej, ul. Szkolna 1

Dzień Otwarty Poczesnej Galerii Rzeźby 
 – Jerzy Kędziora zaprasza… Poczesna 
Galeria Rzeźby Jerzego Kędziory,  
ul. Południowa 86 
Koncert w ramach XVI 
Międzynarodowych  Spotkań 
Folklorystycznych Z DALEKA  
I BLISKA  z udziałem zespołów: KUD  
„Sv.Ana” Odranski Obrež  
z Chorwacji, Zespołu Tańca Ludowego 
Pettyem ze Słowacji, Zespołu Cyrtowego 
Viza ze Słowacji, Ansambal  Studio – 
Folklor  z Macedonii, Zespołu Pieśni  
i Tańca  Przyrowskie Nutki z Przyrowa, 
Zespołu  Folklorystycznego  Ziemia 
Lelowska z Lelowa oraz Zespołu 
Folklorystycznego Wrzosowianie. 
Miejsce: Hala Sportowa w Poczesnej,   
ul. Szkolna 1, godz. 19.00 
Koncert zespołu COLOROTON - Lato  
w rytmach raggae. Miejsce: Hala 
Sportowa w Poczesnej,  ul.  
Szkolna 1, godz. 21.00 

Dzień Bractwa Kuźnic - Regionalna Święto Plonów - dożynki z udziałem 
gości z gmin: kamienica Polska, Konopiska, Starcza i Boronów. W 
programie m. in. występy artystyczne zespołów tanecznych, wokalnych, 
orkiestr i kapel, konkursy sprawnościowe, rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszą dekorację dożynkową oraz największą dynię, turnij gmin, 
prezentacja i degustacja potraw. Impreza rozpocznie się o godz. 14.30 
Mszą Świętą Polową. Gwiazda wieczoru będzie Krzysztof Krawczyk 
(godz. 19.00). Boisko KS Olimpia w Hucie Starej B, ul. Północna1.

2 www.poczesna.pl



Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
AKTY NOTARIALNE

Podpisałem cztery akty notarialne. 
Trzy dotyczyły sprzedaży mieszkań,  
jeden wykupu terenu pod drogę;

WYDARZENIA

KWIECIEŃ
12 – uczestniczyłem w walnym, 
sprawozdawczym zebraniu Rodzin-
nych Ogródków Działkowych „Gór-
nik”, które odbyło się w Domu

Działkowca w Hucie Starej B;
13 – na „Gliniance – Korwinów”, zostałem zaproszony na otwarcie
sezonu wędkarskiego. Z tej okazji zostały rozegrane zawody spła-
wikowe o Puchar Wójta Gminy Poczesna;
15 – w Hucie Starej B, spotkałem się z Zarządem Klubu Olimpia.
Rozmawialiśmy o bieżących sprawach;
26 – w OSP Nierada odbyło się zebranie Zarządu Gminnego  OSP 
Poczesna. Zostało m.in. złożone sprawozdanie z rocznej działalności  
i omawiano plany;
27 – w Auchan, wziąłem udział we wręczeniu nagród, w konkursie 
na ekoplakat. Gimnazjaliści z terenu gminy Poczesna, Częstochowy 
i okolic mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej z surowców 
wtórnych;

MAJ
3 – we Wrzosowej odbywały się gminne uroczystości z okazji rocz-
nicy Konstytucji 3-go Maja;
9 - dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
gmina Poczesna świętowała w miejscowości Słowik w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym oraz w OSP. Z tej okazji zostały zorganizo-
wane m.in. występy artystyczne dzieci nt.Unii Europejskiej, pokaz 
ratownictwa medycznego...
11 – w Przyrowie odbywały się uroczystości strażackie: 100-lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie  oraz Powiatowe Święto Stra-
żackie. Podczas tych uroczystości odznaczeni zostali również strażacy  
z gminy Poczesna: Antoni Cierpiał (OSP Nierada) i Zbigniew Koło-
dziej (OSP Wrzosowa). Gratuluję;
16 – zostałem zaproszony  na Dzień Strażaka, zorganizowany  
w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie;
16 – w Szkole Podstawowej w Nieradzie uczestniczyłem w prze-
słuchaniach uczestników II Gminnego Przeglądu Pieśni Maryj-
nej „ Idziemy z Tobą Matko”. Finał odbył się 25 maja w kościele  
w Nieradzie. Wszystkim młodym artystom gratuluję, a organi-
zatorom – dyrektor Bożenie Turek oraz ks. proboszczowi parafii  
w Nieradzie Markowi Włoch – dziękuję za przygotowanie imprezy;
18 – delegacja Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz PSL-u
reprezentowały gminę Poczesna w Gidlach na pielgrzymce do Mat-
ki Boskiej Gidelskiej. Pielgrzymce przewodniczył ks. Prałat, pro-
boszcz parafii w Poczesnej – Jarosław Sroka;
22 – w Korwinowie odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej. Rozma-
wiano m.in. o sprawach bieżących i planach dotyczących sołectwa;
23 – w hali sportowej w Poczesnej z okazji Dnia Matki w monodra-
mie „Wakacjuszka” wystąpiła Emilia Krakowska;
24 – odbył się III Memoriał im. Stanisława Markowskiego. Roz-
grywki tenisa stołowego i warcabów stu polowych odbywały się  
w pomieszczeniach w hali sportowej w Poczesnej;
25 – w gminie Poczesna – jak w całej Polsce – odbywały się wybory
do parlamentu europejskiego. Przebiegały bez zakłóceń;
29 – wziąłem udział w koncercie rodzinnym. Odbył się on w pocze-
śniańskim centrum kultury;

CZERWIEC
4 – uczestniczyłem w I Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Przed-
szkolaków;
5 - w Urzędzie Miasta uczestniczyłem w konferencji RPO WSL na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;
5 - brałem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Hucie Starej A. 
Na zebraniu rozmawiano m.in. o bieżących sprawach;
6 - odbyła się prezentacja podopiecznych pracowni muzycznej 
GCKIiR;
17 - wziąłem udział w zorganizowanym przez częstochowski od-
dział ARiMR, szkoleniu. Miało ono miejsce w sali konferencyjnej 
Hali Sportowej, w Poczesnej;
17 - w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi, odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami bloków przy ul. Kopalnianej 1,2,3,4. Omówiono 
też bieżące sprawy Osiedla w Nowej Wsi;
20 - odbyło się otwarcie Galerii Rzeźb Balansujących Jerzego Kę-
dziory;
24 - w Zespole Szkół w Hucie Starej B odbyło się spotkanie poświę-
cone bezpieczeństwu na wakacjach. Prowadziła je rzecznik prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie - podispektor Joanna 
Lazar. Tam też podsumowano Sportową Ligę Podstawówek i Gim-
nazjów oraz przeprowadzono egzamin praktyczny na kartę rowero-
wą;
25 - w sali konferencyjnej, przy hali sportowej, w  Poczesnej 
odbyło się Forum „Przyjaciół Lasów” oraz otwarcie wystawy  
„Stop zaśmiecaniu lasów”;
26 - podczas Sesji Rady Gminy zostały wręczone wyróżnienia i na-
grody dla najlepszych gimnazjalistów;

TRADYCJE

13 kwietnia -  z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka odbywały się pik-
niki rodzinne i spotkania m.in. w Brzezinach Nowych, Poczesnej, 
Słowiku, Wrzosowej, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Nowej Wsi. 
W większości uczestniczyłem;
- brałem udział w zakończeniach roku szkolnego.

WYDAŁEM ZARZĄDZENIA M.IN. W SPRAWIE:

- przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego w Hucie Starej B;
- przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku;
- ogłoszenia konkursu na „Estetyczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej”;
- powołania komisji przetargowej w sprawie zakupu energii elek-
trycznej dla potrzeb obiektów gminy Poczesna i jej jednostek orga-
nizacyjnych oraz zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetle-
nia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Poczesna;
- powołania obwodowych komisji wyborczych;
- upoważnienia kierownika referatu finansowo-podatkowego do 
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Po-
czesna;

INWESTYCJE

- W dniu 3.06.2014r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Poczesna  reprezentowaną przez Krzysztofa Ujmę – Wójta 
Gminy Poczesna,  a  OLS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. 
Chopina 2, 42-700 Lubliniec, reprezentowanym  przez Adama Ben-
skiego – Prokurenta, został przekazany plac budowy dla realizacji 
zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa 

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Z prac rady gminy i rady Gminy

W 2013 roku odnotowano 332 wyjazdy głównie do pożarów, kolizji                             
i wypadków drogowych. Strażacy podnoszą swoje umiejętności 
uczestnicząc w zawodach  sportowo-pożarniczych oraz szkoleniach 
prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Komendy Miejskiej PSP 
w Częstochowie. Samorząd gminy na działalność jednostek OSP 
wydatkował w 2013 roku 286.727 złotych.                     
       W dalszej części obrad Wójt Gminy przedłożył informacje  
o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2014 rok 
oraz zadań inwestycyjnych na lata 2014-2018. Obecnie realizowane 
są dwie inwestycje tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach 
Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej 
na którą zaplanowano w tym roku 6.725.385 złotych oraz 
budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie na którą 
zaplanowano w 2014 roku  9.177.050 złotych. Inwestycje te oddane 
będą do użytku w 2015 roku. Przygotowywana jest dokumentacja 
na przetarg dotyczący zagospodarowania centrum Słowika. Wójt 
Gminy złożył wnioski o dofinansowanie budowy ogólnodostępnej 
siłowni, remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej oraz 
zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Poczesnej.
  Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:  zmian w budżecie gminy, 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zaciągnięcia kredytu 
oraz zamiany nieruchomości w Poczesnej.
 Wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał zostały 
szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji stałych Rady 
Gminy, które odbyły się  w tygodniu poprzedzającym sesje.
                                                      Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Stanisław Minkina

Sprawozdanie z XXXIV Sesji 
Rady Gminy w Poczesnej.

Trzydziesta czwarta sesja Rady Gminy w Poczesnej odbyła się 30 
kwietnia  2014 roku. Po zwyczajowym wysłuchaniu informacji o 
działaniach w okresie międzysesyjnym Przewodniczącej Rady 
Gminy Lidii Kaźmierczak oraz Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy  
Rada Gminy wysłuchała sprawozdania z działalności Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia oraz sprawozdania finansowego            
za   2013 rok które przedstawiła główna księgowa Zespołu Hanna 
Muchla. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w gminie 
Poczesna zadeklarowanych jest 9.781 pacjentów w tym 3.560 w 
Poczesnej. 4.637 we Wrzosowej oraz 1.587 w Nieradzie. Łącznie 
Ośrodki Zdrowia udzieliły 48.031porad lekarskich w tym 31.057 
w Poradniach Ogólnych, 13.800 w Poradniach dla Dzieci, 1.181w 
Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz 1.993 w Poradni Chirurgii 
Ogólnej. Laboratorium Analiz Lekarskich przyjęło 6.316 pacjentów 
i wykonało 24.329 badań diagnostycznych. Wykonano ponad 1400 
badań USG oraz 2.048 badań EKG. Pielęgniarki środowiskowo 
rodzinne wykonały 2.905 odwiedzin. 701 odwiedzin odbyły położne 
środowiskowo-rodzinne. Higieną szkolną objętych jest 881 dzieci i 
uczniów.
 W kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za 2013 rok złożył 
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P 
w Poczesnej Marian Kołodziej. W Gminie Poczesna działa sześć 
jednostek OSP w tym cztery jednostki włączone są do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie w jednostkach OSP 
działa 266 strażaków czynnych, 23 wspierających i 17 honorowych.   

w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara A – Sobuczyna 
w obecności Wójta Gminy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicie-
la Wykonawcy. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania okre-
ślono na dzień 14.11.2014r.
- w Hucie Starej B na Osiedlu, w przedszkolu oraz na Olimpii został
zamontowany monitoring;
- trwają prace remontowe w pomieszczeniach biblioteki oraz po by-
łej poczcie w miejscowości Wrzosowa. Jest m.in. wymieniana insta-
lacja elektryczna,  okna, parapety...;
- w ramach utrzymania porządku i czystości sukcesywnie sprzą-
tane są poszczególne miejscowości gminy Poczesna, przystanki, 

place zabaw. Kontynuowana jest realizacja zadnia pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeziny Nowe, Brzezi-
ny Kolonia, Sobuczyna i Wrzosowa”. Roboty budowlane  zostały 
zakończone na ulicach: Biała, Topolowa, Fabryczna,  Ogrodowa, 
gdzie została ułożona warstwa ścieralna - asfaltowa. Trwają prace 
związane z układaniem kanalizacji na ulicach: Rzeczna i Błękitna, 
Długa Katowicka Zachód. 
- Równolegle trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Bargły, Michałów, Nierada. 
Rozpoczęto roboty budowlane  na ulicy Zakole, Wierzbowej  
i Świerkowej, i na drodze wojewódzkiej DW 904 - ulica Śląska.

Magiczna kraina Pana Jerzego...
Gmina Poczesna ma wiele miejsc, które są atrakcją nie tylko dla
mieszkańców i okolicy. Jednym z nich  jest PGR – Poczesna Galeria 
Rzeźby Jerzego Kędziory. Artysty, pedagoga, dzięki któremu gmina 
Pozczesna zaistniała m.in. w Polsce, w Europie, na kontynencie 
afrykańskim oraz amerykańskim. Galeria wciąż zaskakuje nowymi 
przedsięwzięciami i pomysłami. Rozszerza horyzonty i zaprasza na 
„otwarte drzwi i okna”. Jedno z takich spotkań miało miejsce 20 
czerwca...                                                                                       red

4 www.poczesna.pl



AKTUALNOŚCI

Inwestujemy w tradycje
Stojące bezużytecznie pomieszczenia po byłej poczcie w miejscowości Wrzosowa,  

zostaną zagospodarowane.

Jesteśmy w Unii Europejskiej

Wkrótce będą w nich pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiej-
skich. Blisko stuletni budynek, który mimo zniszczeń ma swój 
klimat i urok,  wymaga kapitalnego remontu. Zgodnie z podpi-

saną przez wójta Krzysztofa Ujmę umową , prace już się rozpoczęły  
i idą pełną parą. Zadaniem firmy remontującej ten obiekt jest m.in. 

demontaż i wymiana okien, parapetów oraz kapitalny remont podło-
gi. Będzie też wymiana poszczególnych instalacji.
Wyremontowane i zagospodarowane pomieszczenia będą służyły 
całej społeczności gminy Poczesna.    

an 

10 lat!
Dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski  
do Unii Europejskiej, gmina Poczesna  
świętowała  w miejscowości Słowik.  

Gościliśmy z mieszkańcami gminy w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym i w  OSP.

Uroczystości rozpoczął wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. 
W prezentacji multimedialnej przestawił inwestycje, które 
na przestrzeni dziesięciu lat, dzięki dotacjom europejskim, 

powstały na terenie gminy. Wśród zaprezentowanych był m.in. 
zmodernizowany Ośrodek Zdrowia w Poczesnej - dostosowany 
do europejskich standardów medycznych. Na uwagę zasługiwały 
również obiekty – Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach, 
wiejska świetlica w Nowej Wsi oraz trwająca budowa kanalizacji na 
terenie gminy Poczesna. 
W swoim wystąpieniu wójt podkreślił, że my jesteśmy w Unii 
Europejskiej, ale i Unia Europejska  jest u nas, na terenie naszej 
gminy. Wystarczy m.in. wyjść na ulicę, odwiedzić szkoły, 
przedszkola, świetlice, obiekty sakralne...
- O tym, że właściwie i chętnie pozyskujemy środki unijne najlepiej 
świadczy 17 miejsce, przyznane naszej gminie w 2011 roku,  

w rankingu zorganizowanym przez gazetę Rzeczpospolita – mówił 
Krzysztof Ujma. - Nadal monitorujemy możliwości pozyskiwania 
funduszy na nowe przedsięwzięcia. Im więcej pieniędzy uda nam 
się zdobyć, tym więcej korzyści będzie miała nasza gmina, a co za 
tym idzie - jej mieszkańcy. Wizerunek gminy Poczesna zmienia 
się z każdym dniem. O tym świadczą inwestycje: zakończone, 
realizowane, planowane jak również działania na rzecz edukacji, 
kultury, tradycji, człowieka.
 9 maja w gminie Poczesna przebiegał pod hasłem: „Nie 
tylko na sportowo spędzamy X-lecie przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej”. Było więc m.in.  wspólne gotowanie potraw 
pochodzących z krajów Unii Europejskiej, pokaz ratownictwa 
medycznego, występy artystyczne i układanie największej flagi 
Unii Europejskiej. Zagadki i quizy. A dzięki mieszkańcowi Słowika, 
Czesławowi Janusowi,  można było podziwiać gołębie pocztowe w 
locie.
 Odwiedzili nas m.in.  radni z wiceprzewodniczącym 
Stanisławem Minkiną, sołtysi, strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia, dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele, rodzice. 
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, 
przedstawiciele Komitetu Olimpijskiego. A Stanisław Gmitruk, 
dyrektor częstochowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, pogratulował osiągnięć w dziedzinie 
rozwoju gminy.

an

Wójt Gminy Poczesna – dziękuje dyrektorowi szkoły, nauczycielom, 
rodzicom, uczniom, strażakom, Stowarzyszeniu „Feniks” i 
wszystkim współorganizatorom i uczestnikom europejskiego pikniku 
za zaangażowanie i utożsamianie się z gminą Poczesna oraz z Unią 
Europejską.
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Rodzinne  Świętowanie
W ich organizację włączali się m.in. radni, sołtysi, dyrektorzy 

szkół i przedszkoli, nauczyciele, księża, Stowarzyszenia  oraz 
władze gminne. Wiele pracy włożyli też rodzice. Pomagali 

Z okazji Dnia Mamy, Taty, Dziecka i powitania lata... odbywały się pikniki.

wydarzenia

przy pieczeniu ciast, tworzeniu kawiarenek, loterii fantowych. Na 
piknikach i rodzinnych spotkaniach dopisywały humory. Wszyscy 
świetnie się bawili i umawiali się na kolejne imprezyza rok!       an

Wrzosowa: festyn w Zespole Szkół

Poczesna: festyn w przedszkolu

Huta Stara A: festyn w przedszkolu

Poczesna: festyn parafialny
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Plany na 
sześć lat...
Przy współpracy Urzędu Gminy w Poczesnej, Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (oddział w Częstochowie), 
ŚODR,  zorganizowała szkolenie. Odbyło się ono 17 czerw-

ca, w sali konferencyjnej w hali sportowej w Poczesnej. Informa-
cyjno-promocyjne spotkanie dotyczyło wspólnej polityki rolnej 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Na szkolenie przyszli m.in. rolnicy oraz mieszkańcy gminy Pocze-
sna. Obecny był także wicestarosta Janusz Krakowian, przewodni-
cząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, jej zastępca – Stanisław 
Minkina, radni, sołtysi i przedstawicielki Kół Gospodyń. Wszyst-
kich powitał wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, który w swo-
im krótkim wystąpieniu przedstawił prezentację o gminnych inwe-
stycjach.                                                                                                 an

Lasek Wrzosowski: Wędkarski Dzień Dziecka

Huta Stara B: festyn w przedszkoluWrzosowa: festyn w przedszkolu

Brzeziny Nowe: festyn z okazji Dnia DzieckaSłowik: festyn w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Brzeziny Nowe: festyn parafialny
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Pielgrzymce przewodniczył ks. Prałat, proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Poczesnej – Jarosław Sroka, 
który celebrował mszę świętą i wygłosił homilię. 

Delegacja zwiedziła m.in. sanktuarium i miejcowość Gidle. 

z pracy komisji / wydarzenia

Podczas kazania ks. Jarosław Sroka zwrócił uwagę m.in. na czasy, w 
których żyjemy. Przyznał, że nie należą one do najłatwiejszych, i że 
potrzebni są ludzie wielkiego sumienia, zrozumienia i wrażliwości, 
którzy pozwolą nam z nadzieją patrzeć w przyszłość.             opr. an

Pielgrzymka do Matki Boskiej Gidelskiej 
W niedzielę, 18 maja, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, PSL-u oraz Stowarzyszeń  
z terenu gminy Poczesna pielgrzymowały do sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej.

Rozmowa z przewodniczącym Adamem Morzykiem 
i członkami Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna brzmi bardzo 
groźnie...
- Adam Morzyk, przewodniczący: 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o 
ustawę o samorządzie gminnym oraz statut 
gminy. Najprościej i najkrócej mówiąc jest 
to komisja, która kontroluje gospodarkę 
finansową prowadzoną przez wójta gminy, 
ponadto komisja opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje do Rady Gminy 

z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi.  Inne komisje, 
takie jak np. zdrowia i ochrony środowiska, oświaty oraz budżetu 
mają charakter bardziej doradczo-opiniotwórczy. 
Gospodarka finansową, czyli...
-... czyli  m.in. kontrola celowości i oszczędności w wydatkowaniu 
środków finansowych oraz zasadności prowadzonych inwestycji.
Chciałbym jeszcze dodać, że do naszych obowiązków należy także 
rozpatrywanie skarg zarówno na wójta jak i przewodniczącą Rady 
Gminy. Jeśli takie wpływają, naszym obowiązkiem jest rozpatrzyć 
je  w ustawowym terminie czyli wysłuchać argumentów dwóch 
stron skargi i następnie przygotować stanowisko, które podlega 
zatwierdzeniu przez całą Radę Gminy podczas sesji. 
Ale takim priorytetem w działaniach komisji jest budżet  
i absolutorium dla wójta.
- Tak. Tegoroczny, czyli za 2013 rok  zamknął  się  po stronie dochodowej 
– 42 235 572 zł, co stanowi 89,2 %. zaplanowanych dochodów. 
Wydatki zrealizowano w kwocie 42 571 064, 76 zł – co stanowi 
76 % zaplanowanych wydatków. Do wykonania budżetu zabrakło 
co prawda 24 %, ale spowodowane to było wydłużeniem budowy 
kanalizacji we Wrzosowej i Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii  
i Sobuczynie a tym samym odroczeniem płatności na które wójt nie 
miał wpływu. Natomiast deficyt budżetu za 2013 rok wyniósł 8 869 
823 zł. Jest to pokrycie wydatków z innych źródeł niż dochody np.   
z nadwyżki z poprzedniego roku budżetowego oraz pożyczki 
i kredytu  zaciągniętych na budowę kompleksu edukacyjno-
sportowego w Poczesnej oraz dużej kanalizacji we wspomnianych 
już sołectwach.
Wracając do absolutorium dla wójta.
- Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z realizacji budżetu za 2013 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium 

został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w celu zaopiniowania. Nadmienię, że RIO samo wykonaniu budżetu 
zaopiniowało pozytywnie. Uchwała w sprawie absolutorium będzie 
rozpatrywana podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. 
Dziękuję za rozmowę.
Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Morzyk – przewodniczący, Teresa Parkitna – zastępca 
przewodniczącego, członkowie: Tadeusz Bajdor, Waldemar Kucia, 
Grzegorz Sikora.

Tadeusz Bajdor
Kontrola jest również pracą stresującą dla 
kontrolującego, który nie może się pomylić. 
Ale potem najbardziej cieszy moment pisania  
pozytywnego protkołu.

Waldemar Kucia
Praca w Komisji Rewizyjnej dała mi większą 
wiedzę o ludziach i samorządzie. W tej 
komisji pracuję już drugą kadencję.

Grzegorz Sikora
Podczas pracy w komisji nie wolno popadać 
w rutynę. Każda sprawa jest inna i wymaga 
indywidualnego podejścia.

Teresa Parkitna
Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej 
już drugą kadencję i mogę powiedzieć, że 
spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. 
Doświadczenie mam duże, ale zawsze 
pamiętam, że musimy myśleć i czuwać nad 
realizacją zadań dla naszej całej gminy.

notowała: Aneta Nawrot
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Monitoring Osiedla i inne prace

Wychodząc naprzeciw sugestiom 
mieszkańców, w porozumieniu z 
radnymi, Radą Osiedla i sołtysami, 

wójt zadecydował: - Instalujemy monitoring.
- Są skargi, głównie mieszkańców bloków, 
że wieczorami, czy w dni wolne od 
pracy, głównie na klatkach schodowych i 
podwórkach pojawiają się ludzie, którzy 
piją alkohol, głośno się zachowują i bardzo 
często zanieczyszczają pomieszczenia... - 
wyjaśnia wójt.
Policja patroluje te miejsca, ale czasami 
kiedy radiowóz zbliża się pod wskazany 
adres, to zakłócający spokój uciekają.
- Dobrym rozwiązaniem jest więc monitoring 
– przekonuje Krzysztof Ujma.
Na i w wyznaczonych budynkach 
Osiedla, przy przedszkolu jak również na 
stadionie Olimpia zainstalowane zostały 

kamery. Dzięki nim obszar nie tylko jest  
bezpośrednio monitorowany, ale obraz 
jest także zapisywany na dyskach. W razie 
konieczności policja będzie mogła sięgnąć 
do elektronicznej dokumentacji i zatrzymać 
sprawcę.
System monitorujący zaczął działać z 
początkiem lata 2014 roku. Jego koszt, to 
ok. 16 tys złotych.
 To jednak nie jedyna inwestycja, 
jaka na przestrzeni roku miała miejsce w 
Osiedlu. Z początkiem 2013 roku rozpoczęła 
się rewitalizacja budynków oraz remonty 
dróg. Po remontach – ocieplaniach - bloki 
zostały pomalowane – dominują kolory 
pastelowe.
Bardzo ważne- szczególnie dla mieszkańców 
– było dokończenie remontów chodników, 
parkingów oraz dróg dojazdowych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Poczesna, był, jest i będzie 
jednym z priorytetów – twierdzi wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Strażak to misja i zaszczyt

Szefuje OSP w Nieradzie od 1996 roku. 
Wtedy właśnie został wybrany jej  
prezesem.

- Ale wszystko zaczęło się w 1976 roku 
– wspomina Zygmunt Szczechla. - Rok 
wcześniej ożeniłem się i przeprowadziłem 
do Nierady,  z której pochodzi moja żona.
Żyjąc w nowej społeczności, uznał  
że powinien również coś dla niej zrobić. 
Wstąpił więc do OSP Nierada.
- To było bardzo dobre posunięcie – twierdzi 
Zygmunt Szczechla. - Zawsze czułem, że nie 
można żyć tylko dla siebie, że trzeba jeszcze 
coś robić dla innych, a to właśnie może robić 
strażak. Ja nie jestem ochotniczym druhem 
strażakiem, ja strażakiem się czuję!
Koledzy z OSP szybko zauważyli 
zaangażowanie. W kilka lat po wstąpieniu 
w szeregi OSP Nierada został sekretarzem, 
następnie skarbnikiem a od 1996 roku, 
nieprzerwanie, pełni funkcję prezesa.

- Zawsze trzeba być gotowym do wyjazdu. 
Nigdy przecież nie wiemy, kiedy zabrzmi 
strażacka syrena. Wielkie zagrożenie 
dla strażaków stanowi  wypalanie traw.  
To prawdziwa plaga, szczególnie wiosną 
– wylicza Zygmunt Szczechla. - Coraz 
częściej wzywani jesteśmy także do 
wypadków. To są wielkie ludzkie tragedie. 
Często jesteśmy jeszcze przed karetką, 
dlatego oprócz gaszenia pożarów musimy 
też umieć udzielić fachowej pomocy. Stąd 
wciąż się szkolimy. Czasami o ludzkim 
życiu i zdrowiu decydują dosłownie minuty.
W OSP Nierada działa też syn pana 
Zygmunta.
- Od dziecka widział, że tata jest strażakiem 
i nie wyobrażał sobie, że on nim nie będzie. 
Żona, to czasami się denerwowała, że tyle 
rzeczy jest w domu do zrobienia, a ja albo 
na akcję, albo do pożaru, albo do remizy... 
No, ale co ma zrobić: wzięła ślub ze mną  

a ja z nią i ze 
strażą...  Pan 
Zygmunt ubolewa, 
że coraz mniej 
młodzieży garnie 
się do straży.
- Dlatego my, 
strażacy  jeździmy 
na pogadanki 
do przedszkoli 

twierdzi Zygmunt Szczechla, prezes OSP Nierada.

Turniej bezpieczeństwa 
o ruchu drogowym

W sobotę 17.05.2014r. odbył się XXXVII 
Finał Wojewódzkiego Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego w 

miejskim Zespole Szkół w Czeladzi.
W konkursie brali udział najlepsi z najlep-
szych w województwie śląskim,  więc rywa-
lizacja oparta na zasadzie fair play toczyła 
się na wysokim poziomie w miłej i przyja-
znej atmosferze. W rywalizacji brało udział 
6 drużyn ze szkół podstawowych i 6 drużyn 
z gimnazjów. 

Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego 
dojazdu do domów i miejsc, gdzie bez obaw 
mogą zostawić swoje pojazdy kosztowało 
gminę ok. 970 tys. zł.                                
                                                                   an

Nasz region reprezentowała drużyna ze 
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Poczesnej w składzie: Karolina Cierpiał, 
Katarzyna Ginał, Mikołaj Chmielewski, 
Piotr Karpowicz przygotowywana przez 
nauczyciela techniki Wiesławę Leonarcik. 
Finaliści  rozwiązywali bardzo trudne testy 
ze znajomości przepisów ruchu drogowego, 
wykazali  się praktycznymi umiejętnościa-
mi w jeździe na rowerze po torze przeszkód, 
a także prezentowali swoje umiejętności w 
udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. W klasyfikacji ogólnej nasi uczniowie 
zajęli II miejsce w województwie śląskim.
Uczennica Katarzyna Ginał zajęła I miejsce 

czy szkół. Tłumaczymy jaka była 
kiedyś straż, a jaka jest teraz. Bo trzeba 
jasno powiedzieć, że dzięki dotacjom 
i zaangażowaniu naszego wójta, jest 
doposażana. Zachęcamy, namawiamy... Ale 
jak ktoś nie czuje takiej potrzeby w środku, 
jeśli nie jest społecznikiem, jeśli dobro 
innego człowieka nie leży mu na sercu,  
to dobrym strażakiem nie będzie. Bo druh 
strażak, to nie zajęcie dla zaszczytów czy 
pieniędzy, to misja.                                    

an

w klasyfikacji indywidualnej szkół podsta-
wowych za jazdę po torze przeszkód.
Gratulujemy!            ak
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„PRO-MEBEL” w miejscowości Nierada – w maju tego roku obchodził swoje 13-te 
urodziny. Firma zaczynała od małych projektów, teraz znani są nie tylko w kraju...

Właścicielem jest Przemysław Błaszak: - Zaczynałem  
od drobnych zleceń (szafki, biurka...). Wszystko to 
projektowałem sam, ręcznie w formie szkicu – wspomina. 

- Z czasem miałem coraz więcej zamówień, co pozwoliło mi zakupić 
nowe i dokładniejsze maszyny. Zacząłem projektować meble 
techniką komputerową - wspomina. - Przez cały czas myślałem nad 
nowymi, lepszymi rozwiązaniami.
I tak pozornie dorywcza praca przerodziła się w coraz lepiej 
prosperującą firmę...
Przemysław Błaszak postawił na meble kuchenne – projektowanie 
i produkcję. Uznał, że właśnie to najbardziej go fascynuje, na tym 
najlepiej się zna.
- Dlaczego? Bo meble kuchenne, sprawiają, że człowiek nie 
może usiąść na laurach. To najbardziej wymagająca dziedzina ze 
wszystkich meblarskich – wyjaśnia. - W „kuchennych” zawsze 
najwięcej się dzieje. Najwięcej jest nowości, najwięcej rozwiązań. 
Ludzie kuchnię traktują nie tylko jako miejsce do zrobienia posiłku, 
ale też pomieszczenie, gdzie się spotykają przy stole.

wydarzenia

Kuchnie na wymiar klienta
To klienci wymagają luksusu i wygodnych, ułatwiających pracę 
rozwiązań. Trzeba ciągle być na bieżąco, śledzić trendy panujące 
na rynku.
Dla firmy zaczęła pracować żona, projektanci... Każda z tych osób 
jest zaangażowana, pracowita, tryskająca pomysłami. Biorą udział 
w różnego rodzaju szkoleniach, kursach a także targach meblarskich 
w kraju jak i za granicą. 
Nic więc dziwnego, że firma zaczęła się rozwijać i rozwija się 
nadal...
Przemysław Błaszak przyznaje, że teraz najmodniejsze jest wszystko 
co białe: - Ludzie kupują białe telefony, tablety, samochody... 
Nic więc dziwnego, że również chcą mieć białe kuchnie. Zresztą 
w przypadku białych mebli nie chodzi tylko o estetykę, ale także  
o funkcjonalność i czystość. Biała kuchnia zawsze sprawia wrażenie 
sterylnej i przyjaznej... Poza tym można „poszaleć” z kolorami ścian 
i dodatków. W tej chwili też preferowane są białe kafle, podłogi, 
blaty, ściany... Ale za jakiś czas kiedy np. modny będzie niebieski, 
to przy białych meblach wystarczy zmienić dodatki. Pomalować 
ściany na modny kolor, zmienić blat, sprzęt – i już będzie wrażenie, 
że pomieszczenie jest zupełnie nowe, bo biały do wszystkiego 
pasuje i z wszystkim komponuje drewnem, kamieniem, czy szkłem.
Właściciel „Pro-Mebel” nie narzeka na kryzys: - Robimy 
profesjonalnie, solidnie. Dajemy gwarancję na swoje produkty. 
Pracują z nami ludzie, którzy również kochają to co robią i wierzą, 
że dobra praca, to zapewnienie stałej pracy. Rozbudowujemy zakład, 
szkolimy i do każdego najmniejszego nawet projektu podchodzimy 
poważnie i profesjonalnie. 
I mam nadzieję, że będzie tak zawsze...                                         an
Jest to pierwszy odcinek nowego cyklu – „Pochwal się swoja firmą”

... z okazji 90-lecia powstania Lasów Państwowych oraz otwarcia wystawy „Stop zaśmiecaniu lasów”.

Pierwszy samorząd w Polsce zaprosił przyjaciół lasów

Forum „Przyjaciół Lasów” odbyło się w Poczesnej, w Hali 
Sportowej, 25 czerwca. Gości przywitał gospodarz – wójt gminy 
Poczesna Krzysztof Ujma. W swoim wystąpieniu przedstawił 

m.in. prezentację, która informowała - nie tylko o osiągnięciach 
inwestycyjnych gminy Poczesna - ale również o ekologii, lasach  
i zdrowym wypoczynku.
Forum połączone zostało z otwarciem wystawy „Stop zaśmiecaniu 
lasów”. Jest ona dorobkiem konkursu zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i Ośrodka Kultury 
Leśnej w Gołuchowie, pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych: - To artystyczne wsparcie rysowników leśników, walki  
z zaśmiecaniem leśnych krain – powiedział Jacek Frankowski, 
karykaturzysta-leśnik, specjalista ds. sztuki Ośrodka Kultury 
Leśnej w Gołuchowie. Chciałem podkreślić, że po raz pierwszy  
w skali kraju imprezę o lasach organizuje samorząd i zaprasza na nią 
leśmików. To warte naśladowania.
Wystawa obejmuje 100 prac wybitnych polskich karykaturzystów. 
Oglądać ją można w Poczesnej, w sali konferencyjnej Hali Sportowej 
oraz z Gminnym Centrum Kultury.
Forum zaszczycili wybitni goście. Uczestnicy Forum mogli 
m.in. wysłuchać  prelekcji - „Historia Lasów Państwowych” oraz 
obejrzeć film o Adamie Lorecie - przedwojennym Dyrektorze 
Naczelnym Lasów Państwowych. Był to nie tylko wybity leśnik, 
ale i postać tragiczna. Jego los - po aresztowaniu przez NKWD 
na nowogródczyźnie we wrześniu 1939 roku - do dzisiaj pozostał 
niewyjaśniony. Po kilkuminutowej przerwie uczestniczy Forum 
żywo włączyli się do dyskusji, w której poruszane były m.in. 
tematy związane z ochroną lasów i sposobach zapobiegania ich 
zaśmiecaniu.                                                          an
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wydarzenia

W niedzielne popołudnie, 11 maja, Przyrów świętował 100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Powiatowe Święto Strażackie. Podczas tych uroczystości  

odznaczeni zostali również strażacy z gminy Poczesna.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 14. Odsłonięto tablicę 
pamiątkową, a następnie - przy dźwiękach orkiestry dętej – 
przemaszerowano do kościoła pw. św. Doroty na mszę świętą.

Główne uroczystości miały miejsce na rynku. Tam ustawiły się 
sztandary, tam przybyli gospodarze i zaproszeni goście. Podczas 
tych oficjalnych uroczystości przedstawiono, m.in. krótką 
historię OSP Przyrów. Najbardziej oczekiwanym momentem było 
wręczenie odznaczeń szczególnie zasłużonym strażakom. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się druhowie z terenu gminy Poczesna. 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, 
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego, przyznał Druhowi 
Antoniemu Cierpiałowi Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku.
Antoni Cierpiał to strażak z OSP Nierada: - Jestem w straży od 1961 
roku – wspomina. - Ale takim prawdziwym druhem-strażakiem, 
w zasadzie stałem się cztery lata później. Szczerze mówiąc to nie 
wyobrażam sobie życia bez straży, bez bycia strażakiem. To wielki 
zaszczyt i poczucie, że coś się dobrego zrobiło.
Podczas uroczystości w Przyrowie odznaczenie odebrał też 
Zbigniew Kołodziej (OSP Wrzosowa). Druh otrzymał je od 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odznaczenie 
wręczył prezes Regionalnego WOPR w Częstochowie – Krzysztof 
Zbrojkiewicz.
Gminę Poczesna na uroczystościach w Przyrowie reprezentowali 
m.in. wójt – Krzysztof Ujma (jednocześnie Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poczesnej), dh Dariusz Szyja 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poczesnej, dh 
Marian Kołodziej Komendant Gminny   ZOSP RP w Poczesnej oraz 
dh Zygmunt Szczechla Wiceprezes  Zarządu Oddziału Gminnego 

Na uroczystościach 
w Przyrowie, nie zabrakło Poczesnej

Świetlica powstała z inicjatywy radnych Jolanty Knysak, Tadeusza 
Bajdora i Waldemara Kuci.
- Ale niczego byśmy nie zrobili, gdyby nie wsparcie wójta  – 

Krzysztofa Ujmy – wyjaśnia radna Jolanta Knysak. - Uznał, że 
pomysł jest bardzo dobry i godny realizacji. Gmina przyczyniła 
się do wyposażenia świetlicy. Ważne jest, aby mieszkańcy,  
a głównie młodzież, mieli miejsce, w którym będą mogli się spotykać  
i uczestniczyć z zajęciach – kontynuuje radna.
 Świetlica znajduje się w budynku przedszkola w Hucie 
Starej B, w byłym Centrum Kształcenia, które funkcjonuje od 2008 
roku. Stanowiska komputerowe, wykorzystywane chętnie przez 
młodszych i starszych mieszkańców, posłużą m.in. do organizacji 
kursu komputerowego w ramach projektu „Teraz jest nasz czas – 
aktywizacja osób starszych w gminie Poczesna”.  
 Świetlica zaprasza we wtorki, środy, czwartki -   
w godzinach: 16-20. W piątki korzystać z niej można od godz. 
10 do 14 (godziny dostosowane są do pracy przedszkola, aby 
najmłodsi mogli również korzystać z nowoczesnych technologii 
informacyjnych). W soboty natomiast - od godziny 9 do 13.
 Trzy razy w tygodniu  odbywają się tu zajęcia z aerobiku 

Mamy nową  świetlicę środowiskową...
… z której korzystać mogą mieszkańcy

ZOSP RP w Poczesnej. 
Złożyli życzenia „stulatce”. 
Pogratulowali i podziękowali 
wyróżnionym druhom 
Antoniemu Cierpiałowi oraz 
Zbigniewowi Kołodziejowi.
Gminę reprezentowało OSP – 
Nierada. Była też zaprzyjaźniona 
z OSP Przyrów, delegacja OSP 
Wrzosowa.
Po uroczystościach na placu, 
goście wpisywali się do księgi 
pamiątkowej.  

an

dla pań oraz zajęcia taneczne zespołu Tęcza. A we wtorki
prowadzony jest kurs tańca towarzyskiego dla przedszkolaków.
Wszyscy przychodzący do świetlicy mogą zagrać w bilard,  
w piłkarzyki czy obejrzeć telewizję.  Świetlica dysponuje również 
ciekawymi grami stolikowymi.                                                     ai, 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 pierwsza część tych inwestycji. Kolejne –  
w następnych „Spoiwach”.                                                        

też jest
...

an

7

Gmina Poczesna realizuje inwestycje komunalne z zakresu infrastruktury 
ochrony środowiska współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zrealizowane  
są dwa projekty inwestycyjne: 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 5 297 427,19 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane  
w ramach projektu wynoszą 4 837 577,00 zł. Dofinansowanie realizacji 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 
628 182,75 zł co stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 
Realizację projektu rozpoczęto 18 lipca 2005 r. 
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we 
Wrzosowej”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 993 149,78 zł. Całkowite 
wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 1 407 191,01 zł. 
Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 1 055 393,25 zł co stanowi 75 % wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu. Realizację projektu rozpoczęto 2 sierpnia 
2005 r.

BARGŁY
Tu warto mieszkać i inwestować!

poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

Brzeziny nowe, bargły, korwinów
Tu warto mieszkać i inwestować!

Huta Stara B
Tu warto mieszkać i inwestować!

gmina poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!
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1. Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole 
na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bargłach wraz z wyposażeniem. 
W budynku funkcjonują: świetlica 
środowiskowa z pracownią komputerową, 
Izba Regionalna oraz swoją siedzibę ma 
KGW Bargły.
Kwota dofinansowania: 338 843,76zł 
Wkład własny: 494 484,60 zł

2. Dostosowanie ośrodka zdrowia  
do standardów medycznych i sanitarnych
Kwota dofinansowania: 1 364 245,91 zł
Wkład własny: 582 903,99 zł

3. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez rewitalizację terenów 
zielonych przy budynku Urzędu Gminy  
w miejscowości Poczesna
Kwota dofinansowania: 14 200,00 zł
Wkład własny: 10 886,47 zł

4. Zorganizowanie zaplecza rekreacyjno – 
sportowego w miejscowościach Brzeziny 
Nowe, Bargły, Korwinów, poprzez zakup 
urządzeń parkowych.
Kwota dofinansowania: 18 613,11 zł
Wkład własny: 14 726,89 zł

5. Centrum Kształcenia na Odległość 
na Wsiach w budynku Przedszkola 
Publicznego w Hucie Starej B
Kwota dofinansowania: 40 472,00 zł
Wkład własny: 9 408,00 zł

6. Podnoszenie jakości życia na 
obszarze LGD „Bractwo Kuźnic” 
poprzez poszerzenie oferty 
programowej świetlic BAWMY SIĘ  
I ODPOCZYWAJMY RAZEM
Kwota dofinansowania: 22 190,00 zł
Wkład własny: 9 510,00 zł

8. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w pozostałej części Poczesnej- ul. 
Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania 
Górka, Stawowa
Kwota dofinansowania: 778 770,00 zł
Wkład własny: 1 434 715,12 zł

9. Projekt systemowy pt. „Twoja szansa. 
Promocja aktywnej integracji w Gminie 
Poczesna” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Priorytetu 
VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „Twoja szansa. Promocja 
aktywnej integracji w Gminie Poczesna” 

realizowany jest w cyklicznie począwszy 
od 2008 roku. Skierowany jest on do 
osób zamieszkujących na terenie gminy 
Poczesna, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, które jednocześnie 
nie pracują i są w wieku aktywności 
zawodowej.
Celem głównym projektu jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna uczestników 
oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji  
w społeczności lokalnej.
Całkowita kwota dofinansowania  
ze środków unijnych w latach 2008 – 2014 
wyniosła 1.085.151,74 zł. Wsparciem w 
ramach projektu w latach 2008 – 2013 
zostało objętych 99 osób, w roku bieżącym 
z form aktywnej integracji skorzysta 20 
osób.

10. „ Lepsze jutro” - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z Gminy Poczesna 
w 2008/2009r.
W ramach tego projektu we wszystkich 
szkołach podstawowych realizowane 
były zajęcia z języka angielskiego  
z wykorzystaniem technik 
informatycznych, przyrody, opieki 
pedagogiczno - psychologicznej  
z elementami doradztwa zawodowego.
Łączna kwota projektu
139.460,44 zł.

11. „ Przedszkolaki przyszłością gminy 
Poczesna” - projekt realizowany w latach 
2012/2013r. W ramach tego projektu 
w przedszkolach w Hucie Starej A  
i Przedszkolu w Słowiku prowadzone 
były zajęcia z języka angielskiego, zajęcia  
z pedagogiem, terapia logopedyczna. 
Łączna kwota projektu 40.555,64 zł.
Tu warto mieszkać i inwestować!

12. „ Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” 
– 2010/2011.W ramach tego projektu we 
wszystkich przedszkolach realizowane były 
zajęcia ogólnorozwojowe, język angielski, 
zajęcia rytmiczno-teatralne, zajęcia  
z logopedą na kwotę 354.990 zł.
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Gmina poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

Gmina poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

Gminny Ośrodek 
 społecznejpomocy

Tu warto mieszkać i inwestować!

Gmina Poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!

8

poczesna
Tu warto mieszkać i inwestować!
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Wydarzenia

Z wszystkich uprawionych do głosowania, do Europarlamentu, udział  
wwyborach w gminie Poczesna wzięło 18,3 procent. Najwięcej głosów 

wgminie otrzymała Platforma Obywatelska,  
najmniej – Komitet WyborczyDemokracja Bezpośrednia.

Gmina Poczesna została podzielona na dziewięć obwodów.  
W Obwodzie nr1, zlokalizowanym w Gminnym Centrum 
Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej, głosowali 

mieszkańcy Kolonii Poczesna i Poczesnej. W „dwójce” 
(remiza OSP w Nieradzie) zagłosowali mieszkańcy z Nierady, 
miejscowości Mazury i Młynek oraz z Michałowa. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku znajdował się Obwód nr 3. 
Tam mogli oddać swoje głosy mieszkańcy Korwinowa i Słowika. 
Największym Obwodem Wyborczym w gminie, był Obwód nr 4, 
zlokalizowany w Zespole Szkół w Hucie Starej B. Głosowali w nim  
mieszkańcy Huty Starej A i B. „Piątka” znajdowała się w świetlicy 
w Brzezinach Nowych. Tam swoje głosy oddawali mieszkający  
w miejscowościach: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna. 
Obwód nr 6 – Zespół Szkół we Wrzosowej. Korzystali z niego 
mieszkańcy Wrzosowej. W Bargłach, w Wiejskim Centrum Kultury 
i Rekreacji, czyli w Obwodzie nr 7, głosowali mieszkańcy tej 
miejscowości. W Nowej Wsi – Obwód nr 8 - mieszczącym się  
w Świetlicy Wiejskiej -  na posłów do europarlamentu oddawali 
swoje głosy mieszkańcy Nowej Wsi. Ostatni, Obwód Wyborczy - nr 
9 - znajdował się w Szkole Podstawowej w Poczesnej. Głosowali  
w nim mieszkańcy Zawodzia, Kolonii Borek i Dębowca.
 Wszystkie lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7. 
Zamknięte – o 21. Głosowanie w całej gminie przebiegało zgodnie 
z Kodeksem Wyborczym. 
- Nie otrzymałam żadnych niepokojących informacji ani 
od mieszkańców naszej gminy, ani od przewodniczących  
z poszczególnych Obwodów. Po zamknięciu lokali  liczenie głosów 
i zdawanie raportów też zostało przeprowadzone sprawnie – 
podsumowała sekretarz gminy Poczesna,  jednocześnie Pełnomocnik 
Eurowyborów w Gminie – Renata Smędzik.
 Na 1915 biorących udział w wyborach, w gminie Poczesna 
(uprawnionych było 10 462 osób) najwięcej głosów oddano na 
Platformę Obywatelską

Wybory do Europarlamentu  
w Gminie Poczesna

– 536. Nieco mniej, bo 482 – na Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim
miejscu znalazł się Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza 
Korwina-Mikke – 248.
Za nimi, na kolejnych miejscach, znaleźli się: (4) Sojusz Lewicy
Demokratycznej – Unia Pracy, (5) Solidarna Polska Zbigniewa 
Ziobry, (6) PSL, (7) KW Wyborców Ruch Narodowy, (8) Polska 
Razem Jarosława Gowina, (9) Europa Plus Twój Ruch, (10) Partia 
Zieloni i (11) - Demokracja Bezpośrednia.                                     an

Wakacje będą  szczęśliwe…
Jak się nie dać oszukać, nie być w sytuacji, która zagraża życiu  
i zdrowiu czy utracie mienia – mówiła rzecznik prasowa Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie – podispektor Joanna Lazar.
Pani rzecznik zaznaczyła, że właśnie wakacje to czas kiedy wszy-
scy, a w szczególności dzieci, młodzież, osoby starsze narażone są 
na działania oszustów.  Młodzież wyjeżdża, a starsi ludzie bardzo 

… i nie tylko wakacje. Spotkanie o bezpieczeństwie odbyło się w Zespole Szkół w Hucie Starej B. 
często pozostają w domach sami. Takie sytuacje wykorzystywane 
są przez nieuczciwe osoby.
Starsi ludzie bardzo często „nabierani są na tzw. „wnuczka”. Prze-
stępca dzwoni do nich i mówi, że ktoś z bliskich miał wypadek i po-
trzebne są pieniądze na ratunek. Zdenerwowany człowiek nie ocenia 
sytuacji, tylko jak najszybciej chce pomóc i… swoje oszczędności 
oddaje oszustowi. Policjanci przestrzegają, że w takiej sytuacji naj-
lepiej zgodzić się na przekazanie gotówki  poza domem i powiado-
mić o tym policję. Tylko w taki sposób można zatrzymać oszusta.
Młodzi ludzie natomiast szczególnie powinni zwrócić uwagę  
na nowe znajomości, na to, co piją czy jedzą np. w dyskotekach.
Jak wynika z doświadczeń policjantów, osoby o złych zamiarach 
mają mnóstwo pomysłów, aby oszukać uczciwych ludzi. Dlatego 
lepiej być bardziej podejrzliwym wobec nowych znajomych niż ob-
darzać ich zbyt wielkim zaufaniem.
Po spotkaniu o bezpieczeństwie w miasteczku ruchu drogowego od-
był się egzamin praktyczny na kartę rowerową oraz podsumowane 
zostały osiągnięcia Sportowej Ligi Gimnazjów i Podstawówek.

an
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Finał tych dwóch konkursów odbył się 25 maja w Nieradzie.
Wystapili i zaprezentowali się finaliści. W pierwszym konkursie 
nagrody zostały przyznane: 

Kategorii klas I- III
I miejsce - Julia Błaszak - Szkoła Podstawowa w Nieradzie, II 
miejsce - Marcelina Caban - Szkoła Podstawowa w Nieradzie, III 
miejsce - Natalia Jabłońska - Zespół Szkół w Hucie Starej „B”, 
Klaudia Ujma - Zespół Szkół we Wrzosowej,  Natalia Froch - Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie, Wyróżnienia:  Maria Pietrzak - Parafia 
św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, Roksana Pęczek, Lena Polaczek, 
Emilia Korzekwa - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka  
w Poczesnej

Kategorii klas IV- VI
I miejsce - Małgorzata Jasińska - Szkoła Podstawowa w Nieradzie, 
II miejsce - Julian Nowicki - Szkoła Podstawowa im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej, III miejsce - Zuzanna Wasik- Zespół Szkół 
we Wrzosowej, Wyróżnienia:  Dominika Słocińska- Zespół Szkół 
we Wrzosowej, Emilia Brymora - Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Słowiku

Kategoria klas I- III Gimnazjum 
I miejsce - Karolina Kolompar - Parafia św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nieradzie, Aleksandra Błaszak - Gimnazjum im. K.K. 
Baczyńskiego w Poczesnej, II miejsce - nie przyznano, III miejsce - 
nie przyznano, Wyróżnienie : Milena Bilska - Gimnazjum im. K.K. 
Baczyńskiego w Poczesnej

Kategoria zespoły wokalne:
I miejsce - Zespół wokalny „Niezapominajki” - Szkołą Podstawowa 
w Nieradzie, II miejsce - Zespół wokalny ze Szkoły im. Mikołaja 
Kopernika we Wrzosowej, III miejsce - nie przyznano, Wyróżnienie: 
duet Laura Drożdż i Jakub Kołek - Szkoła Podstawowa mim. 
Gustawa Morcinka w Poczesnej

 „Idziemy z Tobą Matko” 
i „Maryja widziana oczami dziecka”

GRAND PRIX  II Gminnego Przeglądu  Pieśni Maryjnej „Idziemy 
z Tobą Matko” zdobył  Miłosz Caban - Szkoła Podstawowa  
w Nieradzie.
 Natomiast w konkursie plastycznym jury przyznało 
nastepujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce - Karolina Cierpiał - Szkoła Podstawowa im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej, II miejsce -  Filip Brzeski - Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie, III miejsce - Nicola Kleszcz - Szkoła 
Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wyróżnienia: 
Laura Dróżdż - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka  
w Poczesnej, Ada Markowska - Zespół Szkół we Wrzosowej, Julia 
Mądrzak - Zespół Szkół w Hucie Starej „B”. Nagroda Specjalna ks. 
Marka Włoch, Kinga Szymczyk - Szkoła Podstawowa w Nieradzie.

opr. Dorota Wiśniewska-Klekot

Na ostatniej przed wakacjami Sesji Rady Gminy, wójt – Krzysztof 
Ujma wraz z przewodnicząca Rady Gminy – Lidią Kaźmierczak, 
wiceprzewodniczącym - Stanisławem Minkiną, sekretarz 

Gminy - Renatą Smędzik i zastępcą wójta - Andrzejem Lechem - 
wręczył nagrody i dyplomy uznania najlepszym gimnazjalistom.W 
tym roku wyróżnienia otrzymali:
Dominika Całus uczennica klasy III a Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego Zespołu Szkół we Wrzosowej. Humanistka ze 
szczególnymi uzdolnieniami językowymi. Jest m.in. Laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu  z Języka Angielskiego „Olimpus 
2014”, otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Turnieju  
z Języka Angielskiego. Brała aktywny udział w projektach 
międzynarodowych. Była posłanką w XX sesji sejmu dzieci  
i młodzieży w Warszawie.  Dominika jest osobą odpowiedzialną, 
na której zawsze można polegać. Sprawdziła się aktywnie działając  
w Samorządzie Uczniowskim. 
Karolina Haczyk przez trzy lata była uczennicą Zespołu Szkół nr 
2. Osiągała wspaniałe wyniki w nauce. Brała udział w zajęciach 
z matematyki, geografii oraz języka angielskiego dla uczniów, 
których umiejętności znacznie wykraczały ponad program. Co 
roku startowała w konkursach przedmiotowych uzyskując wysokie 
wyniki. Wraz z grupą uczniów gościła w Brzezinach grupę  
z Hiszpanii, Węgier i Włoch.
Przemysław Wewiór  absolwent Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego 
w Poczesnej. Potrafi uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej 
argumentacji. Jest laureatem m.in. Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Fizyki i finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki. Imponujące są wyniki Przemka  

Najlepsi z najlepszych!
z egzaminu gimnazjalnego, w którym uzyskał wynik 100 procentowy 
z matematyki, przedmiotów matematyczno - przyrodniczych  
i z języka angielskiego, zarówno z poziomu podstawowego, jak 
i rozszerzenia. Natomiast egzamin z języka polskiego, historii  
i wiedzy o społeczeństwie napisał z wynikiem 97 proc. 
Julia Wróż Jest absolwentką Gimnazjum im. Jana Pawła II w ZS 
w Hucie Starej B. Przez wszystkie lata nauki uzyskiwała najwyższe 
wyniki w nauce. W egzaminie gimnazjalnym uzyskała najlepszy 
wynik w klasie. W części z języka obcego zdobyła 100 proc.  
punktów. Angażowała się w życie szkoły. Chętnie reprezentowała 
Gimnazjum w imprezach środowiskowych i uroczystościach 
gminnych. Korzystała z zajęć pozalekcyjnych. Julię cechuje wysoka 
kultura i życzliwe nastawienie do otoczenia. Jest obowiązkowa, 
odpowiedzialna. Chętnie pomagała w nauce słabszym.  

opr. an

wydarzenia
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W tym roku obchody Konstytucji 3-go Maja odbywały się we Wrzosowej. Mimo 
deszczu i zimna, na uroczystości licznie przybyli mieszkańcy gminy Poczesna oraz 

goście.

Przed godziną 11 uczestnicy zebrali się przy obelisku, przed  
którym m.in. wójt – Krzysztof Ujma, przewodnicząca Rady 
Gminy – Lidia Kaźmierczak, delegacje Kół Gospodyń, OSP, 

kombatantów - złożyli biało-czerwone wiązanki.
Następnie cały pochód, poprowadzony przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą Gminy Poczesna, przemaszerował do kościoła pw. 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym odbywała się 
uroczysta msza święta. Odprawiał ją proboszcz – ks. Zygmunt 
Jurczyk.
Po mszy, do rocznicy obchodów Konstytucji 3-go Maja, w krótkim 
przemówieniu, nawiązał wójt Krzysztof Ujma. Po jego wystąpieniu 
odbył się  występ artystyczny przygotowany przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Słowiku, Zespół Szkół we Wrzosowej, Zespół 
Szkół w Hucie Starej B oraz Gminne Centrum Kultury.  
          an

Tradycja

Uroczystości odbyły się we Wrzosowej

W hali sportowej wystąpiła w monodramie
„Wakacjuszka” Emilia Krakowska. Spektakl oklaskiwały setki osób.

Artystka była wzruszona, zachwycona naszą publicznością i gminą.

Tytułowa „Wakacjuszka”, to Aniela, kobieta prosta, małostkowa,
prowincjuszka. Jedzie do Ameryki. Wierzy, że to kraina mlekiem 
i miodem

płynąca. Wierzy, że za Wielką Wodą szybko uda się jej zarobić
ogromne pieniądze, stać się bogatą, światową damą. Aniela zderza
się jednak z amerykańskim życiem... Sen o Ameryce staje się szarą
rzeczywistością i w dodatku bez ukochanej osoby..
Aniela została zagrana przez Krakowską brawurowo. „Wakacjuszka”, 
to z pozoru komedia, jednak wzbudziła wiele refleksji. Rozmowa  
z urną, w której są prochy męża daje do myślenia, i sprawia 
że człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego co w życiu 
rzeczywiście jest
najważniejsze... Rodzina!
Emilia Krakowska, znana przede wszystkim z roli Jagny Borynowej 
zagranej w ekranizacji powieści „Chłopi”, po raz kolejny 
udowodniła, że jest aktorką znakomitą. Że nie tylko gra rolę, ale 
przekazuje również przesłania i wartości zwarte w przedstawianym 
spektaklu. Po występie artystka częstowała publiczność tortem. 
Chętnie rozmawiała z widzami, pozowała do zdjęć. Serdecznie 
dziękowała też za prezent, który wręczył jej wójt gminy Poczesna 
Krzysztof Ujma. Był to czerwony kapelusz... - Pasuje! – zakrzyknęła 
artystka.
Przed występem, znajomi pani Emilii, m.in. częstochowska 
plastyczka – Sabina Lonty oraz pisarz i przyjaciel Czesława Miłosza 
– Andrzej Kalinin, zrobili aktorce niespodziankę. Przyjechali aby 
gorąco ją uściskać, wręczyć kwiaty...
- Jesteście szaleni. Nikt mi nic nie powiedział... Zrobiliście mi
wielką, wielką przyjemność – mówiła wzruszona artystka.  
Na spektakl z Emilią Krakowską przybył światowej sławy artysta
rzeźbiarz – Jerzy Kędziora oraz wiele innych osób mających 
ogromny szacunek dla sztuki, kultury... Kształtujących poziom 
i sedno naszego życia. „Wakacjuszka” była prezentem wójta 
Krzysztofa Ujmy dla wszystkich Mam!

an

Dziękujemy Emilii Krakowskiej oraz wspaniałej publiczności.

WAKACJUSZKA
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Po raz jedenasty obchodzimy w dniach 8-15 maja 

„Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa”
Tegorocznym hasłem obchodów jest „Czytanie łączy pokolenia”. 

Każdego roku oprócz wycieczek do biblioteki i lekcji bibliotecznych 
zapraszamy w tych dniach do naszej biblioteki pisarzy, literatów, 

ilustratorów. W poniedziałek - 12 maja - gościliśmy Agnieszkę Tyszkę, 
autorkę popularnych książek dla dzieci (m.in.:„Róże w garażu”, „Zosia 
z ulicy Kociej”, „Czego uszy nie widzą”, „Kawa dla kota”). Pisarka z 
niebywałym humorem opowiadała o bohaterach swoich książek, o ich 
szkolnych trudach, samotności, przygodach, o rodzinnych relacjach,  
w których czasem to dorośli wydają się bardziej zagubieni niż dzieci. 
Agnieszka Tyszka jest laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego. W spotkaniu  uczestniczyły dzieci z grup „0” ze 
wszystkich przedszkoli z terenu gminy (około 90 osób). Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze, dzieci zadawały autorce wiele pytań 
(m.in. jak powstaje książka, skąd czerpie pomysły…). Można było również 
nabyć książkę z dedykacją autorki. Spotkanie było zorganizowane dzięki 
wsparciu wójta Gminy Krzysztofa Ujmy.         Jolanta Szczepanik

Wydarzenia

Czesław Janus, mieszkaniec miejscowości Słowik, jest hodowcą 
gołębi pocztowych. 
- To choroba nieuleczalna – śmieje się Czesław Janus. - Bo 

jak się raz zobaczyło takiego gołębia w locie, a potem zaczęło się 
hodowlę, to człowiek przepadł. Bo takie zauroczenie przeradza się 
w wielką pasję.
Mieszkaniec Słowika, jest prezesem Oddziału Polskiego Związku 
Hodowców  Gołębi Pocztowych w Częstochowie. Swoich gołębi 
ma nieco ponad sto.
- Od wiosny do jesieni rozpoczyna się dla hodowców gołębi okres 
konkursów, zawodów. To pomaga na wyłonienie czempiona – 
tłumaczy Czesław Janus. - Potem, reszta roku – to czas wystaw. 
Zawody – najprościej  mówiąc - polegają na tym, że w jednym 
miejscu gołębie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset  hodowców zostają 
wypuszczone. Ich zadaniem jest dotrzeć do domu.
- Jak obliczyć, który był pierwszy? - powtarza pytanie hodowca 
ze Słowika. - No cóż pomaga elektronika. Każdy z gołębi ma 
elektroniczną obrączkę. Kiedy wraca do swojego gołębnika, 
to żeby wejść do środka musi stanąć na takiej małej płytce 
(kontroli elektronicznej), z której dane – data, godzina, dystans – 
przekazywane są do komputera. Potem hodowca te dane przekazuje 

do rachmistrza. I jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż wypuszczania 
gołębi są w ściśle określonych miejscach. Wszystkie ptaki muszą 
mieć te same szanse.
Jednym z takich miejsc jest właśnie teren przy Auchan. W majowy 
dzień gołębie „wypuszczane” były przez Słowaków. Miał być lot o 
godzinie 10, a w rezultacie ptaki pofrunęły o godz. 12.
- Na trasie, w okolicach Limanowej był deszcz  tłumaczy Czesław 
Janus. - To warunki niekorzystne. Czekaliśmy, aż pogoda się 
poprawi, żeby wszystkie gołębie miały równe szanse.
Przy takim „wypuszczaniu” musi być zawsze tzw. funkcyjna osoba  
ze Związku, na którego terenie gołębie są wypuszczane. Ona 
musi poświadczyć, że zostały wypuszczone,. Wpisuje nie tylko 
datę, ale i dokładną godzinę „wypuszczenia”, na specjalnej karcie 
odnotowane są także warunki atmosferyczne, jakie panowały w 
chwili wypuszczenia gołębi.
Dla laika, najbardziej zaskakująca jest informacja o tym,  jak gołębie 
szybko się przemieszczają. 
- Od nas do Zakopanego gołąb doleci mniej więcej w ciągu dwóch 
godzin – informuje Czesław Janus. - Nie tylko szybko fruwają, ale 
jeszcze korki im niestraszne...
an

Pofrunęły
Ponad 7 tysięcy gołębi pocztowych zostało wypuszczonych na początku maja  na 

placu przy Auchan. To jeden z elementów zawodów...
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Wieści z GCKIiR

W czwartek 29 maja sala Gminnego Centrum Kultury była wypełniona po brzegi.  
Tak liczną publiczność zgromadził Koncert Rodzinny połączony z podsumowaniem  

V Powiatowego Konkursu Malarskiego Portret Mojej Mamy.

Organizatorem jest nasze Centrum Kultury a patronat honorowy 
nad nim sprawuje wójt Gminy Poczesna. Dwugodzinne 
prezentacje taneczne, wokalne i teatralne młodszych i starszych 

artystów podbiły serca widowni – zwłaszcza, iż znakomitą jej 
większość stanowili rodzice, dziadkowie, nauczyciele, dyrektorzy 
szkół i przyjaciele występujących. Wśród publiczności nie zabrakło 
przedstawicieli samorządu z Wójtem Gminy panem Krzysztofem 
Ujmą na czele. Koncert składał się z prezentacji tanecznych 
zespołów: Iskierki, Błysk, Błysk I, Tęcza, Takt oraz najmłodszej 
grupy Wrzosowian. Koło Teatralne przedstawiło spektakl Odlotowe 
kapcie, który był zabawną wersją bajki o Kopciuszku. Najmłodsi 
(Iskierki i Błysk) oraz najstarsi (Kwiaty Jesieni) zaśpiewali pięknie 
wszystkim bohaterom tego wyjątkowego wieczoru – Mamom, 
Tatom, Rodzinom. Pan Krzysztof Ujma na zakończenie uroczystości 
podziękował wszystkim wykonawcom oraz instruktorom Gminnego 
Centrum Kultury. Dzieciom wręczył kosz z cukierkami, a dorośli 
oprócz serdecznych życzeń otrzymali zaproszenie na smaczne ciasto 
z - jak przystało na końcówkę maja – truskawkami.

Rodzinne świętowanie

Laureaci V Powiatowego Konkursu Plastycznego Portret Mojej Mamy:
kat. wiekowa - dzieci z przedszkoli

I miejsce: Nadia Macoch, lat: 7, PP w Poczesnej
II miejsce: Maria Pielka, lat: 7, SP (oddział przedszkolny) w Nieradzie
III miejsce: Gabriel Peryga, lat: 4,5

kat. wiekowa - dzieci z klas I - III ze szkół podstawowych
I miejsce: Roksana Pęczek, lat: 9, SP w Poczesnej
II miejsce: Magdalena Samul, kl. I, SP w Poczesnej
III miejsce: Patrycja Nowakowska, lat: 7, Jasnogórska Szkoła 
Muzyczna I-go stopnia w Częstochowie

kat. wiekowa - dzieci z klas IV- VI ze szkół podstawowych
I miejsce: Patryk Luksa, kl. VI, SP Nr 52 w Częstochowie
II miejsce: Mateusz Kopaczewski, kl.VI, SP w Poczesnej
III miejsce: Weronika Kątny, lat: 12, SP Św. Jana de La Salle  w Częstochowie

IV kat. wiekowa – młodzież gimnazjalna
I miejsce: Anna Bednarek, Kl. II, Gimnazjum w Poczesnej
I miejsce: Oliwia Bartnik, Kl. III, Gimnazjum w Poczesnej
II miejsce: Przemysław Zygmunciak, lat: 14, Gimnazjum Św. Jana 
de La Salle w Częstochowie                                                           ai
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 W dniach 30 maja - 1 czerwca Wisłę opanowały zespoły artystyczne i orkiestry 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez trzy dni w centrum miasta, głównie  

w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, rozbrzmiewała muzyka i śpiewy w wykonaniu  
ok. 600 artystów z całej Polski.

XVIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych 
Ochotniczych Straży Pożarnych sprowadziły do Wisły, aż 25 
zespołów z całego kraju w tym również Zespół Folklorystyczny 

„Wrzosowianie”. Nasz zespół reprezentował województwo śląskie. 
Poziom artystyczny, jak i repertuar poszczególnych wykonawców był 
bardzo zróżnicowany, dlatego każdy mógł znaleźć w tej muzyczno-

XVIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych  
Ochotniczych Straży Pożarnych - Wisła 2014

tanecznej uczcie coś dla siebie.  Członkowie „Wrzosowian” 
zaprezentowali  tańce narodowe oraz tańce różnych regionów Polski. 
Podczas koncertu finałowego „Wrzosowianie” zostali wyróżnieni 
jako jeden z  najlepszych zespołów folklorystycznych w Polsce, 
wiążący swoją działalność z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 
otrzymując nagrody i gratulacje od jury.

Katarzyna Kaźmierczak

Architektura 
Mojego 
Krajobrazu 
– edycja 2014

Zakończył się XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
Architektura Mojego Krajobrazu. Konkurs ten, którego 
celami są min. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na odbiór 

sztuki architektonicznej oraz ocalenie od zapomnienia dziedzictwa 
dorobku kulturowego, cieszy się dużą popularnością wśród dzieci  
i młodzieży. Tegoroczna edycja zaowocowała 48 ciekawymi 
pracami, z których jury nagrodziło 13. Oto lista laureatów i zdjęcia 
prac, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.

I KATEGORIA WIEKOWA (kl. I – III szkół podstawowych)
I miejsce - Nadia Macoch, lat 7, Poczesna, ul. Szkolna 22
II miejsce – Eliza Musiał, lat 8, Szkoła Podstawowa w Nieradzie
Wyróżnienia:
- Oliwia Gajda, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 40 w Częstochowie
-Patrycja Nowakowska, kl. I, Jasnogórska Publiczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Częstochowie

II KATEGORIA WIEKOWA (kl. IV - VI szkół podstawowych)
I miejsce - Eliza Kołodziejczyk, kl. VI, Szkoła Podstawowa  
nr 52 w Częstochowie
I miejsce – Patryk Luksa, kl. VI,  Szkoła Podstawowa  
nr 52 w Częstochowie
II miejsce – Jagna Ciesielska, kl. IV, Szkoła Podstawowa  
im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie
Wyróżnienia:
- Julia Zawadzka, kl. V
- Zuzanna Michalczyk, lat 11, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de 
La Salle w Częstochowie

III KATEGORIA WIEKOWA (gimnazja)
I   miejsce  – Katarzyna Wasiak, lat 14, Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle  
w Częstochowie
I miejsce – Anna Bednarek, kl. II, Gimnazjum w Poczesnej
II miejsce – Maria Kurpios, lat 13, Gimnazjum im. Św. Jana de  La  Salle  
w Częstochowie
II miejsce – Weronika Dobosz, kl. I, Gimnazjum w Poczesnej

ai

Wieści z GCKIiR

I miejsce - Katarzyna Wasiak I miejsce - Anna Bednarek

I miejsce - Eliza Kołodziejczyk
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MISTRZOSTWA POLSKI  
Na  Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Nowej Rudzie. 

Częstochowską Akademię Taekwon-do reprezentowało pięciu 
zawodników i zawodniczek z czego troje to reprezentanci sekcji 

UKS „Junior” we Wrzosowej. Swój drugi start na MPJM zaliczył 
Dawid Koperniak natomiast dla sióstr Kuligowskich, uczennic 
Zespołu Szkół we Wrzosowej był to debiut, trzeba dodać że bardzo 
udany.
Paulina Kuligowska została II wicemistrzynią Polski w kategorii 
walk indywidualnych do 42 kg. Karolinie podobnie jak w przypadku 
Dawida zabrakło troszkę szczęścia. 
Podsumowując całe zawody pod względem organizacyjnym bardzo 
udane, pod względem sportowym również najwyższy poziom (nie 

mogło by być inaczej, w końcu Polacy po raz 22 zostali najlepszą 
reprezentacją w Europie). Sukces Pauliny i dobre występy 
pozostałej dwójki pokazały, że ciężka praca przynosi efekty.
Gratuluję serdecznie, zachęcam do jeszcze większego wysiłku  
i wytrwałości.         mj

We wtorek 3 czerwca  w godzinach popołudniowych salą 
gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Poczesnej zawładnęły 
przedszkolaki z placówek w Poczesnej i Hucie Starej B.

Przy licznie zgromadzonej publiczności nastąpiły popisy taneczne 
najmłodszych w ramach zorganizowanego przez Gminne Centrum 
Kultury I Turnieju Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków. Patronat 
nad imprezą objął wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.
Turniej był podsumowaniem całorocznego projektu i wzięło w nim 
udział prawie pięćdziesięcioro dzieci. Przed komisją sędziowską 

I Turniej 
Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków

w składzie: Klaudia Czerwik, Szymon Polaczkiewicz i Piotr 
Maźniewski tancerze prezentowali min. polkę, walca angielskiego, 
sambę, macarenę i rock and roll . Nie zabrakło profesjonalnych 
popisów – mistrzowie Polski w kategorii wiekowej 12 – 13 lat: Ada 
Kasper i Przemek Wręczycki  zatańczyli tańce standardowe i latino. 
Decyzją komisji wszyscy mali tancerze zajęli pierwsze miejsce  
i otrzymali złote medale oraz certyfikaty uczestnictwa w Turnieju. 
Wręczył je Wójt Gminy Poczesna, Krzysztof Ujma.

ai

We wtorek 27 maja w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
aż 350 wykonawców zaprezentowało  różnorodne formy 
sceniczne. Swoim talentem podzielili się z publicznością: 

zespoły teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalno - 
wokalne, chór, duety oraz soliści. Poza reprezentantami szkół, 
pojawili się także soliści i zespoły z różnego typu ośrodków 
kultury. Nie zabrakło zespołów Gminnego Centrum Kultury  
w Poczesnej. W tym roku naszą gminę reprezentowała ponad 
40 – osobowa grupa zespołów estradowych TAKT, BŁYSK  
i BŁYSK I.
Idea wspólnych występów scenicznych, zapoczątkowana w 2001 
roku, ma na celu integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wybór siedziby Zespołu „Śląsk” na miejsce Sceny Prezentacji 
służy integrowaniu środowisk kultury i oświaty w dążeniu do 
wychowania młodego człowieka w miłości do tradycji i piękna 
polskiego dziedzictwa kulturowego.

Integracyjna Scena Prezentacji  
Uczniów i Nauczycieli w Koszęcinie

Wieści z GCKiiR / Sport

JUNIORÓW MŁODSZYCH 
– NOWA RUDA 2014

Organizatorem Integracyjnej Sceny Prezentacji Uczniów  
i  Nauczycieli  jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny oraz Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej. Gościem 
specjalnym imprezy była w tym roku piosenkarka Krystyna 
Maciejewska - Gniatkowska, żona wybitnego artysty Janusza 
Gniatkowskiego.                                                                               ai
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PODSUMOWANIE VII EDYCJI SPORTOWEJ
LIGI GIMNAZJÓW I PODSTAWÓWEK 2013/2014

W obydwu turniejach startowali młodzi zawodnicy PKS Victorii 
Poczesna. W zawodach indywidualnych pocześnianie mieli 
sporo pecha, co złożyło się na przeciętne wyniki. Najlepiej 

poradził sobie Janek Knapiński, który zajął 8 lokatę.
W „drużynówce” było już zgoła inaczej. Udane ataki i odrobina 
szczęścia pozwoliły zająć zawodnikom Victorii trzecie miejsce. 
Przed nimi pierwsze lokatę podzielono między Lwy Częstochowa a 
MKS Śląsk Świętochłowice. Pocześnianie zdołali wyprzedzić SPR 
Rybnik, który zajął ostatecznie czwartą pozycję. 

Rozpoczeli sezon
W sobotę, 26 kwietnia, na torze w Świętochłowicach odbyła się pierwsza runda eliminacyjna  

do Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów.  
Był to pierwszy sukces juniorów Victorii Poczesna w nowym sezonie.

W roku szkolnym 20013/2014 uczniowie gimnazjów z terenu 
Gminy Poczesna uczestniczyli w VII edycji Sportowej Ligi 
Gimnazjów. Rywalizowali ze sobą uczniowie z czterech 

gimnazjów: Zespół Szkół we Wrzosowej –Gimnazjum   im. J. 
Kochanowskiego, Zespół Szkół w Hucie Starej B - Gimnazjum im. 
J. Pawła II, Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Częstochowie 
oraz uczniowie z Gimnazjum im. .K.K.Baczyńskiego w Poczesnej. 
Każda szkoła rywalizowała w następujących dyscyplinach 
sportowych:
tenis stołowy dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt  
i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna
chłopców, badminton dziewcząt i chłopców oraz lekkoatletyka 
dziewcząt i chłopców.  W generalnej klasyfikacji  I miejsce i 42 
punkty zdobyli uczniowie z Gimnazjum  im. K.K.Baczyńskiego w 
Poczesnej, II miejsce i 28 punktów zdobyli uczniowie  z Zespołu 
Szkół- Gimnazjum   im. J. Kochanowskiego we Wrzosowej, III 
miejsce i 20 punktów zdobyli uczniowie  z Zespołu Szkół im. 
Polskich Noblistów w Częstochowie, IV miejsce i również 20 
punktów (przeważyła większa ilość I miejsc w poszczególnych 
konkurencjach) zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół – Gimnazjum 
im. J. Pawła II w Hucie Starej B.

Koordynator SLG Iwona Skorupa.

Rrozgrywki Sportowej Ligi Szkół Podstawowych Gminy Poczesna 
na przełomie 2013/2014 rozegrano już siódmy raz. W rywalizacji 
uczestniczyło pięć szkół podstawowych gminy Poczesna. 
Rywalizowaliśmy w piłce nożnej halowej chłopców, minikoszykówce 
chłopców i dziewcząt, tenisie stołowym, minisiatkówce dziewcząt 
i chłopców  oraz zawodach lekkoatletycznych. Po  wszystkich 
zaplanowanych  i przeprowadzonych zawodach oraz podsumowaniu 
punktów, kolejność szkół była następująca:
I - miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Słowiku  z 31 punktami 
- zdobywając nagrodę główną PUCHAR WÓJTA GMINY 
POCZESNA  
II - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej 26p.
III - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej 
B 25p.
IV- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej 
15p.
V - Szkoła Podstawowa w Nieradzie 10p.                                                        

Leszk Kownacki

Serdeczne podziękowania: wójtowi Gminy Poczesna, nauczycielom wychowania
fizycznego, uczniom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Lig

Iwona Skorupa i Leszk Kownacki

Sport

Na 27 punktów PKS Victorii złożyły się wyniki: 
1. Kamil Sitek 12 (3,3,3,3)
2. Jan Knapiński 8 (1,3,2,2) 
3. Emil Krakowian 6 (2,2,2,W) 
4. Sebastian Tronina 1 (W,W,1,W) 

Wiceprezes PKS Victoria Poczesna, 
Damian Krzyczman
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Na początek najmłodsza drużyna Orlików (rocznik 2003-
2005) udała się na mecz z Apn-Raków. Po bardzo dobrym 
spotkaniu w wykonaniu naszych młodych zawodników pewnie 

pokonaliśmy drużynę Akademii Piłkarskiej Raków 5-2. Trzy bramki 
w tym spotkaniu strzelił K.Banasiak, po jednym golu zdobyli: 
R.Śliwakowski i J.Ujma. Radość zwycięstwa przyćmiła informacja, 
że lider drużyny Orlików - Janusz Ujma - ze względu na kontuzję 
w obecnym sezonie prawdopodobnie już nie wybiegnie na boisko.
W sobotę 26 kwietnia trzecią kolejkę rozegrała drużyna Młodzików 
(rocznik 2001-2002). Na własnym obiekcie musieliśmy uznać 
wyższość Unii Rędziny 1:6. Honorową bramkę zdobył J.Szwaja.
Pięć godzin po spotkaniu Młodzików, swój mecz rozegrała pierwsza 
drużyna Olimpii na co dzień występująca w ,,A” klasie. Niestety, 
sprawiła zawód kibicom, przegrywając z bardzo słabo spisującą się 
drużyną Cynkowa 3:5. Usprawiedliwieniem porażki nie powinno 
być nawet to, iż w sobotnim meczu nie mogło wystąpić aż czterech 
zawodników pauzujących za żółte kartki oraz trzech podstawowych 
zawodników borykających się z kontuzjami.
W niedzielę 27 kwietnia - kolejne spotkanie ligowe rozegrali 

Od czwartku 24 kwietnia 

nasze drużyny rozpoczęły rozgrywki ligowe

Juniorzy Starsi (rocznik 1995-1999), którzy udali się do Koniecpola, 
by zmierzyć się z tamtejszą Pilicą. Po bardzo zaciętym spotkaniu, 
gospodarze przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, strzelając 
jedynego gola w drugiej połowie spotkania.

łb

24 maja 2014r. w budynku w gimnazjum odbył się III Memoriał 
im. Stanisława Markowskiego. Otworzył go wójt Gminy 
Poczesna - Krzysztof Ujma. Na uroczystość przybyli m.in. wice 

starosta Częstochowy  - Janusz Krakowian, przewodnicząca Rady 
Gminy – Lidia Kaźmierczak, wiceprzewodniczący - Stanisław 
Minkina,  radni -  Eulalia Błaszak, Krystyna Wichniarek, dyrektorzy 
szkół – Jadwiga Knapik, Paweł Wiśniewski, wice prezes LKS Rady 
Powiatowej w Kłobucku – Grzegorz Garbaciak. 
W tym roku w ramach Memoriału odbywały się rozgrywki  
w dwóch konkurencjach: w tenisie stołowym pod przewodnictwem 
zasłużonego pingpongisty – Henryka Pałasza (na hali w gimnazjum) 
i warcabach 100 – polowych. W turnieju pingpongowym  udział 
wzięło 35 zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjów  
z Poczesnej, Kłobucka i Krzepic). Dorośli brali udział w turnieju 
open.  Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: do 
13 lat (chłopcy i dziewczęta), do 16 lat (chłopcy i dziewczęta) oraz 
powyżej lat 16-tu (kobiety i mężczyźni). W turnieju warcabowym 
wzięło udział 25 zawodników. Warcabiści przyjechali z klubów: 
Marek, Warszawy, Lututowa. 
Sukcesy naszych zawodników w pingpongu: w kategorii do lat 
13 –Rakowska Karolina – II miejsce, Musiał Natalia – III miejsce, 
Sławiński Kacper – I miejsce, Banasiak Tomasz – II miejsce, 
Gutkowski Jakub – III miejsce, w kategorii do lat 16 -  Górska Ola 
– I miejsce, Patrycja Zemlak - II miejsce, Jakub Gagat – I miejsce, 
Dąbek Jakub – II miejsce, w kategorii powyżej 16 lat  Skorupa 
Michał  – II miejsce.

Memoriał
Sukcesy naszych zawodników w warcabach: w kategorii do lat 13 
-Roksana Pęczek – I miejsce, Pietrajczuk Wiktoria – II miejsce, 
Pietrajczuk Natalia – III miejsce, Szymon Polinceusz – I miejsce, 
Szumera Franek – II miejsce, w kategorii do lat 16 -  Maksym 
Puchała – I miejsce, w kategorii powyżej 16 lat  Monika Pyrcz –  
I miejsce, Stasiak Iwona – II miejsce.
Wójt Gminy Poczesna ufundował 36 pucharów i nagrody dla 
zawodników obu konkurencji, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Zawodzia przygotowały smaczny obiad.
Impreza była udana pod każdym względem – propagowała sport, 
zdrową rywalizację  i rozsławiała naszą gminę wśród innych klubów 
sportowych.       bw

Sport
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SEGREGACJA ODPADÓW 
-TO NIE TAKIE TRUDNE SPRÓBUJ I TY!

Do worka oznakowanego kolorem żółtym 
WRZUCAJ: Zgniecione i puste butelki po napojach i chemii gospodarczej 
(bez nakrętek), plastikowe nakrętki, torebki, folie, worki, reklamówki, kartony 
po mleku i napojach (opakowania wielomateriałowe), aluminiowe puszki po 
napojach. Opakowanie należy zgnieść przed wrzuceniem. 
NIE WRZUCAJ: Butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, 
strzykawki, opakowania po; lekach, olejach silnikowych i spożywczych, 
wyrobach garmażeryjnych, styropian i inne odpady budowlane i rozbiórkowe, 
części samochodowe, meble i ich części, sprzęt AGD inne odpady.

Do worka oznakowanego kolorem zielonym 
WRZUCAJ: Butelki i słoiki szklane (bez nakrętek i zacisków) 
NIE  WRZUCAJ: Szkło okienne, zbrojone, żaroodporne i kryształowe, 
fajans, porcelana, ceramika, doniczki, lustra, kineskopy, świetlówki i żarówki, 
opakowania po lekach, termometry i strzykawki, inne odpady.

Do worka oznakowanego kolorem niebieskim 
WRZUCAJ: Papier biurowy, gazety, czasopisma, ulotki, książki, opakowania 
tekturowe, kartony, tektura falista. Przed wrzuceniem należy usunąć metalowe i 
plastikowe części oraz zgnieść opakowanie. 
NIE WRZUCAJ: Papier samokopiujący i woskowy, rachunki, faktury, kalki, 
zatłuszczony i brudny papier,  tapety, worki po wapnie, gipsie i cemencie, 
pieluchy jednorazowe i podpaski  inne  odpady.

Do worka oznakowanego kolorem brązowym 
WRZUCAJ: Fusy  z herbaty i kawy wraz z filtrem, ściętą trawę, rośliny, liście, 
drobne gałęzie, resztki owoców czy warzyw. 
NIE WRZUCAJ: Odpadów higienicznych (pampersy, podpaski itp.) resztki 
żywności pochodzenia zwierzęcego, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu.

NIE PALMY ODPADÓW
Palenie odpadów w piecach domowych nie dość, że niszczy środowisko to również nasze zdrowie (tony odpadów 
i trujących substancji trafia do naszych płuc). Warto pamiętać, że nasze domowe piece nie są przystosowane do 
spalania odpadów - panuje w nich zbyt niska temperatura, nie posiadają też filtrów powietrza.

KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ
Kompostownik jest idealnym sposobem z jednej strony na wykorzystanie odpadków organicznych, z drugiej na 
przygotowanie naturalnego i efektywnego nawozu. 
Co można kompostować?
*opadłe liście *skoszoną trawę (po wrzuceniu warto ją wymieszać z pozostałą częścią kompostu)*resztki z kuchni 
- herbata, kawa, warzywa (bez mięsa!), obierki warzyw (bez cytrusów) *owoce opadłe z drzew *czysty papier  
i tektura (bez farby) *popiół z kominka lub grilla. 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Zmiana deklaracji Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”.

Harmonogram wywozu odpadów Pojemniki oraz worki należy wystawiać przed  posesję zgodnie z otrzymanym 
harmonogramem wywozu odpadów  najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6.00

Od dnia 1 stycznia 2014r. każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
otrzymał indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę. Mieszkańcy otrzymali 
również książeczki opłat. Opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. 
Przyjmuje się możliwość dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za kwartał, pół roku, 
maksymalnie rok kalendarzowy.
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Zatrzymane w kadrze...

FORUM PRZYJACIÓŁ LASÓW

Najlepsi absolwenci gimnazjów

Przemek Wewiór Julia Wróż

Dominika Całus Karolina Haczyk


