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STOPKA REDAKCYJNA

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zatrudni lekarza 
pediatrę w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej. 
Chętni proszeni są o kontakt – celem ustalenia warunków i czasu 
pracy –  tel. 601 149 717.

opr. an

dla par małżeńskich  - Jubilatów    
50 - lecia pożycia małżeńskiego

Praca dla pediatry

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 
Wesołych, pogodnych i pełnych szczęścia chwil z najbliższymi.   

Świąt słonecznych i pełnych uśmiechów. Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

 Informuję pary małżeńskie obchodzące w 2014 roku 
Jubileusz pożycia małżeńskiego, iż wzorem lat ubiegłych planujemy 
zorganizowanie dla Państwa uroczystości gminnej.
 Wobec powyższego proszę pary, które zawarły związek 
małżeński w 1964 roku o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego 
pokój nr. 39.
 Wraz ze zgłoszeniem proszę przedstawić dokument 
zawarcia związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa 
– (tylko w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w innym 
USC).  Kontakt telefoniczny do Urzędu Stanu Cywilnego -  
tel. 34/326 30 27.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Z okazji nadchodzącego Dnia Matki i Dnia 
Dziecka, wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma - 
serdecznie zaprasza Mamy, Dzieci i całe rodziny,  
na występ - Emilii Krakowskiej.  Aktorki znanej, 

nie tylko w kraju, ale i za granicą. Niezapomnianej 
Jagny z „Chłopów”. Artystkę będzie można 

podziwiać w monodramie pt: „Wakacjuszka”.
Emilia Krakowska  wystąpi w hali sportowej w Poczesnej,   
23  maja 2014 roku. O szczegółach będziemy informować 
na stronie internetowej: www.poczesna.pl, na portalu 
społecznościowym facebook, jak również na plakatach.          an

         Zapraszamy na

krakowską

wstęp wolny!
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
WYDARZENIA

LUTY
26 - wziąłem udział w Semi-
narium na temat: Rola prac 
geodezy jno -u rządzen iowych  
w procesie rozwoju polskich wsi. 
Przy okazji tego spotkania, które od-
było się w Złotym Potoku, zakończył 
się 37. Ogólnopolski Konkurs Prac 
Scaleniowych. I miejsce zajęła firma  
z Częstochowy: Biuro Geodezji i 
Terenów Rolnych;

MARZEC
Odbyły się kolejne zebrania sprawozdaw-
cze OSP. 1 marca w Bargłach, 15 – w Poczesnej,  
22 - w Nieradzie i Brzezinach Nowych, 29 marca – w OSP Słowik;
1 - w hali sportowej w Poczesnej rozegrana została II edycja tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Poczesna w piłce nożnej. KS Olimpia 
Huta Stara B - zajęła pierwsze miejsce w grupie;
1 – wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia 
„Razem dla Wrzosowej”;
1 – odwiedziłem restaurację „Zornica”, w której odbyły się – zorga-
nizowane przez LGD Bractwo Kuźnic - warsztaty gastronomiczne  
pt. „I TY możesz zostać lokalnym Master Chefem”; 
4 – uczestniczyłem w Radzie Sołeckiej w Poczesnej;
5 – wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka 
Akcyjna. W czasie obrad została m.in. podjęta uchwała w sprawie 
przyjęcia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016 dla PWiK Od-
dział Częstochowa S.A;
6 – w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Poczesnej miała miejsce uro-
czystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złożyłem gratula-
cje 24 parom, a w imieniu prezydenta RP – Bronisława Komorow-
skiego, odznaczyłem jubilatów medalami za „Długoletnie pożycie 
małżeńskie”;
6 – w Bargłach, już po raz drugi, odbyła się dyskusja publiczna 
z mieszkańcami nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Podczas konsultacji poruszono sprawę dotyczącą  wydania pozwo-
lenia na budowę siłowni wiatrowej przez jednego z przedsiębiorców 
działającego w Bargłach;
13 – wziąłem udział w spotkaniu Zarządu Osiedla. Odbyło się ono 
w Hucie Starej B;
15 – w Hali Sportowej w Poczesnej został zorganizowany  turniej 
piłki nożnej „35 +”. Tę sportową imprezę współorganizowałem  
z ks. Prałatem, proboszczem parafii w Poczesnej – Jarosławem Sro-
ką;
17 – wziąłem udział w spotkaniu sprawozdawczym Stowarzyszenia 
„Feniks”;
17 – uczestniczyłem w cyklicznym, organizowanym przez bibliote-
kę w Poczesnej, spotkaniu pt „Czytające poniedziałki”;
18 – w Urzędzie Gminy odbyła się narada z sołtysami, podczas któ-
rej omówiono m.in.:
- nowelizację ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołec-
kim, a obowiązującą od 19 marca 2014 r.;
- utrzymanie porządku na terenie Sołectw oraz Osiedla,
- bieżące potrzeby mieszkańców gminy;
19 – wziąłem udział w Radzie Sołeckiej w Poczesnej;
21 – zaprosiłem organizacje pozarządowe na szkolenie, które miało 
miejsce w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Poczesnej. Te-
matem było „Promowanie dobrych praktyk i osiągnięć organizacji 
pozarządowych” oraz wypracowanie wspólnej  metody na jeszcze 
lepszą promocję; 
21 – w częstochowskim Ratuszu odbyło się podsumowanie konkur-
su pt. „Czy znasz historię Częstochowy”. Byliśmy m.in. fundatorem 
nagród; 

KWIECIEŃ
3 – w Urzędzie Gminy Poczesna odbyło się szkolenie dla pracow-
ników Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, SAPO, 
Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględ-
nieniem nowelizacji KPA wchodzącej w życie 11 maja 2014 roku;
5 – wziąłem udział w IX Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów 
Wielkanocnych w Olsztynie. Gminę Poczesna reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Brzezin Nowych. Dziękuję za pomoc i zaan-
gażowanie w promocji gminy Poczesna;
5 - uczestniczyłem w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 
w Bargłach;
6 - byłem na uroczystej mszy świętej w Poczesnej. Została odpra-
wiona w intencji zamordowanego 64 lata temu ks. B. Tuora;
10 – zaprosiłem przedstawicieli - małych i średnich przedsiębiorstw 
- na szkolenie pt. „Skuteczna windykacja pozasądowe i sądowe do-
chodzenie należności”. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej 
przy hali sportowej w Poczesnej. Jest to jedna z kolejnych form bez-
płatnej pomocy prawnej dla mieszkańców i pracodawców.

TRADYCJE

7 marca w hali sportowej w Poczesnej odbyły się gminne uroczy-
stości z okazji Dnia Kobiet. Gośćmi wyjątkowymi były wszystkie 
Panie z terenu Gminy Poczesna i nie tylko. Mogliśmy się nie tylko 
zintegrować, ale również wysłuchać koncertu  aktorki Teatru im. 
Adama Mickiewicza - Teresy Dzielskiej (której akompaniował An-
drzej Młodkowski). W repertuarze były m.in. poezja śpiewana  au-
torstwa Jonasza Kofty, Mariana Hemara.

WYDAŁEM ZARZĄDZENIA M.IN. W SPRAWIE:

- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie 
Poczesna;
- zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz po-
danie wykazów tych miejsc do publicznej wiadomości.

INWESTYCJE

- zakończyły się roboty budowlane sieci wodociągowej przy  ulicy 
Granicznej;
- przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia przetar-
gu na zadanie „Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości 
Słowik w gminie Poczesna”. Do tego zadania został już wyłoniony 
inżynier kontraktu;
- sukcesywnie prowadzone są  wiosenne prace porządkowe we 
wszystkich miejscowościach Gminy Poczesna. M.in. myte są przy-
stanki, tablice informacyjne, naprawiane wiaty przystankowe, trwa 
przegląd placów zabaw;
- w dalszym ciągu trwają prace związane z realizacją kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia,So-
buczyna i Wrzosowa. Wykonano już 80%  zadania co stanowi ponad 
21 kilometrów sieci. W początkowej koncepcji planowano wybudo-
wanie sieci kanalizacyjnej złożonej jedynie z kolektorów głównych 
oraz odcinków od kolektorów głównych do granicy nieruchomo-
ści. Mając jednak  na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców 
gmina Poczesna postanowiła zmienić pierwotną koncepcję budowy 
kanalizacji. Decyzją Wójta Gminy zmniejszono koszty mieszkań-
ców podłączenia się  do kanalizacji, poprzez rozszerzenie projektu o 
budowę dodatkowych odcinków tj. od granicy posesji do pierwszej 
studzienki na posesji właściciela. Od 3 marca, po zamknięciu ruchu 
na ul. Ogrodowej, pełną parą poszły prace związane z odtwarzaniem 
nawierzchni. Roboty budowlane  trwają również na ul. Białej i Ka-
towickiej;
- ruszyła budowa kanalizacji w Bargłach. Inwestycja planowana jest 
na lata 2014/2015.

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Z prac rady gminy / wydarzenia

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy w Poczesnej.
W dniu 27 lutego 2014 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy  
w Poczesnej. Po zwyczajowym wysłuchaniu informacji o pracy 
rady złożonej przez Przewodniczącą Rady Gminy oraz działaniach  
podjętych przez Wójta Gminy w okresie między sesjami Rada Gmi-
ny podjęła 11 uchwał.                                                                                                            
 Ustalono, że realizacja bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Poczesna odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dzien-
nie. Opłata za świadczenia usług przekraczających wymiar 5 godzin 
wynosić będzie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata może być 
obniżona o 50%, jeżeli do przedszkola uczęszcza z danej rodziny 
więcej niż jedno dziecko. Podjęto również uchwałę regulującą tryb 
udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu 
gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na te-
renie Gminy Poczesna. 
 Trzy kolejne uchwały dotyczyły: ustanowienia wielolet-
niego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2030, podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych programem oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
osób objętych programem. 
 Kolejne uchwały dotyczyły: - sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kolonia Poczesna, - ustalenia adresu  Obwodowej Ko-
misji Wyborczej dla obwodu nr 9 Zawodzie, której siedzibą będzie 
Szkoła Podstawowa w Poczesnej, Kolonia Poczesna, ul Szkolna 2. 
- zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodka Zdrowia w Poczesnej,                                                  
- zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 r. - zaciągnię-
cia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 Rada Gminy wysłuchała sprawozdań: z działalności sta-
łych komisji Rady Gminy, z pracy Urzędu Gminy,  z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r., z działalności 
Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za 2013 r. oraz 
informacji: o działalności Rady Gminy w 2013 r., o realizacji na te-
renie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i informacji 
o stanie przygotowań do wykonania inwestycji zaplanowanych na 
2014 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Minkina

Sprawozdanie z XXXIII Sesji Rady Gminy w Poczesnej.
Na XXXIII sesji Rady Gminy w Poczesnej odbytej w dniu 24 marca 
2014 r. komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkomisarz 
Grzegorz Kurek przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie gminy Poczesna a prezesi i przedstawiciele klubów 
sportowych działających na terenie gminy przedłożyli Radzie Gmi-
ny informacje o działalności poszczególnych klubów. Zapoznano 
się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
w 2013 r. i podjęto uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie 
finansowe tej instytucji. Wysłuchano informacji o wykorzystaniu 
środków funduszu sołeckiego w 2013 r. oraz dokonano oceny ścią-
galności podatków w 2013r. Wyrażono zgodę na wyodrębnienie w 
kolejnych latach w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. W dalszej części obrad wysłuchano sprawozdania z pracy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
2013 r. i przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 r. Rada dokonała zmian w bu-
dżecie gminy na 2014 r. i zmieniła uchwałę dotyczącą Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. W ko-
lejnych punktach obrad przyjęto ,,Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna” na 2014 rok oraz pozytywnie zaopiniowano na-
bycie na rzecz Gminy działki na poszerzenie ulicy Hutniczej we 
Wrzosowej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Minkina

Św. Jan Paweł II wciąż zachwyca i uczy

Jan Paweł II zachwycił sobą cały świat. 
Ten zachwyt nieprzerwanie trwa i trwać 
będzie przez następne pokolenia. Trwać 

będzie…, nie tylko dlatego, że ustanawiał 
On papieskie rekordy. Rekordy: ilości 
świętych i błogosławionych wyniesionych 
na ołtarze, ilości przebytych kilometrów 
podczas swych apostolskich pielgrzymek, 
uściśniętych rąk, wykonanych fotografii, 
wygłoszonych homilii i napisanych 
dokumentów papieskich…, czy wreszcie 
dlatego, że Jego pontyfikat wpłynął tak 
bardzo znacząco na losy świata. Trwać 
będzie przede wszystkim dlatego, że 
swoim twórczym życiem ukazał całemu 
światu sens świętości, z której zakorzenia 

się i wzrasta - sens cierpienia i śmierci. 
Przykład życia św. Jana Pawła II tak 
wielu ludzi pociąga, gdyż człowiek 
ustawicznie poszukuje sensu swego życia, 
a gdy go nie znajduje: izoluje się, wątpi 
w celowość swych życiowych zadań i 
moralnie zaniedbuje.
 Św. Jan Paweł II zwykł 
powtarzać: „Nie wolno wam nigdy zwątpić 
w to, że jesteście naprawdę powołani do 
świętości… Świętość jest darem i przede 
wszystkim zadaniem i temu zadaniu 
winno być podporządkowane całe życie 
chrześcijanina”. Z racji kanonizacji 
Największego z Polaków, te słowa jawią się 
jako duchowy testament. Przyjmijmy je  
z najwyższą godnością!

Ksiądz Prałat Stanisław Jasionek,
autor większośći tekstów piosenek 

Bp. Antoniego Długosza,
 wieloletni pedagog, 

wykładowca
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informacje z parafii

Trwa remont kościoła
Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała we Wrzosowej remontuje kościół.  

I pomimo, że znaczna część prac została już wykonana, to jeszcze wiele pilnych  
rzeczy jest do zrobienia.

              Pamięć! 
Nie tylko ukryta w kamiennej tablicy... 

Kościół pw. Bożego Ciała we Wrzosowej służy parafianom od ponad 30 lat. Kilka 
lat temu rozpoczęto jego remont. Zaczęto od dachu. Wykonano prace remontowe  
na plebanii. A następnie ekipa remontowa przeniosła się na zakrystię oraz do kaplicy 

przedpogrzebowej.
 Dwa lata temu rozpoczął się remont ścian zewnętrznych.
- Trzeba było odbić starą elewację kamienną, wyrównać ściany, ocieplić je styropianem,  
a następnie położyć na nie płytki klinkierowe – tłumaczy ksiądz Kanonik Zygmunt Jur-
czyk, proboszcz. - Dwa lata temu odrestaurowany został także witraż przedstawiający 
Matkę Boską oraz dzwonnica.
 Remonty są bardzo kosztowne. Ksiądz proboszcz przytacza, że na same ściany 
zewnętrzne oraz dzwonnicę trzeba było wydać około 250 tysięcy złotych. Na odnowienie 
witraża – około 40 tysięcy złotych. Naprawa dachu też była sporym wydatkiem - około 82 
tysięcy złotych.
- A jeszcze zostały cztery ściany do ocieplenia,  dwa witraże do odrestaurowania i wymia-
na pieca – dodaje proboszcz. - Ze wstępnych obliczeń ma to kosztować około 500 tysięcy 
złotych.                                                                                                                               an

2 kwietnia minęły 64 lata od zbiorowego morderstwa. Tragedia, 
która wydarzyła się na plebanii w Poczesnej, dotknęła  
proboszcza oraz jego współpracowników.

 Od 1941 roku proboszczem w Poczesnej był ksiądz 
Boguchwał Tuora. Opiekował się  parafią przed i po wojnie.  
To dzięki jego pracy i zaangażowaniu został - ze zniszczeń 
wojennych - odbudowany kościół i plebania.
 Ksiądz (za swoje poglądy)  był wielokrotnie przesłuchiwany 
przez UB. Wiedział, że jego życie jest zagrożone, ale nie opuścił  
parafii. W nocy, w niedzielę 2 kwietnia 1950 roku, na plebanię 
dostali się  sprawcy. I dokonali bestialskiego czynu...
 W 50 rocznicę męczeńskiej śmierci księdza i jego 
współpracowników, ks. biskup Antoni Długosz odsłonił  
i poświęcił tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Została ona 
wmurowana przy wejściowych drzwiach do kościoła.            opr. an

Podczas seminaryjnej formacji ks. 
rektor Julian Nowak przypominał 
klerykom, że nagła i niespodziewana 

śmierć jest zakodowana w życiu wielu 
kapłanów.
Powyższe przesłanie spełniło się w 
posłudze ks. proboszcza Boguchwała 
Tuory. Nagła jego męczeńska śmierć, 
po udanych parafialnych misjach 
przypomina wezwanie Pana Jezusa: 
„Mnie prześladowali i was prześladować 
będą” (J 15, 20) oraz „Kto chce być 
uczniem moim – niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8, 34).

Jestem przekonany, że mordercy 
gorliwego kapłana i jego pracowników 
plebanii otrzymali przebaczenie, którego 
uczył się ks. proboszcz od Chrystusa: 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą 
co czynią” (Łk 23, 34). Ofiara życia 
ks. BoguchwałaTuory zaowocowała 
pogłębieniem i umocnieniem wiary 
w życiu jego parafian. Obchodząc 
kolejną rocznicę śmierci męczennika – 
Duszpasterza polecajmy jego zbawienie 
Bogu pełnemu miłosierdzia oraz 
dokonajmy refleksji, czy nasze życie 
stanowi realizację Jezusowej Ewangelii.

Ksiądz Biskup Antoni Długosz
  specjalnie dla „SPOIWA”
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WYBORY DO EUROPARLAMENTU
25 MAJA 2014 

Numer i nazwa  
obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1
Poczesna

Kolonia Poczesna, 
Poczesna

Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej, 

ul. Modrzewiowa 3, 42-262 
Poczesna

2
Nierada

Nierada, Mazury, 
Michałów, Młynek

Remiza OSP w Nieradzie, 
ul. Targowa 103,

 42-262 Poczesna

3
Słowik Korwinów, Słowik

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Słowiku, ul. Podlaska 4, 

42-263 Wrzosowa

4
Huta Stara B Huta Stara A, Huta Stara B

Zespół Szkół w Hucie Starej B,  
ul. Mickiewicza 12, 
42-263 Wrzosowa

5 
Brzeziny Nowe

Brzeziny Kolonia,  
Brzeziny Nowe, Sobuczyna

Świetlica w Brzezinach Nowych,  
ul. Biała 33,

42-263 Wrzosowa

6
Wrzosowa Wrzosowa

Zespół Szkół, we Wrzosowej,  
ul. Szkolna 4, 

42-263 Wrzosowa

7
Bargły Bargły

Wiejskie Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bargłach, 

ul. Śląska 84, 42-262 Poczesna

8
Nowa Wieś Nowa Wieś

Świetlica wiejska w Nowej Wsi,  
ul. Częstochowska 8, 

42-262 Poczesna

9
Zawodzie

Zawodzie, Kolonia Borek, 
Dębowiec

Szkoła Podstawowa w Poczesnej, 
ul. Szkolna 2

42-262 Poczesna

Głosowanie trwać będzie w godzinach 7 do 21
6 www.poczesna.pl



W toku postępowania tut. urząd miał na 
uwadze rzetelne prowadzenie spra-
wy oraz zapewnienie prawidłowego 

udziału wszystkim, którzy mogliby mieć w 
tej sprawie swój interes prawny. Wniosko-
dawca określił zasięg oddziaływania inwe-
stycji. Urząd uznał właścicieli nieruchomo-
ści położonych w zasięgu oddziaływania 
planowanej inwestycji - w sumie było to 
ponad 100 osób – w większości mieszkań-
cy miejscowości Bargły (gm. Poczesna) i 
Zawisna (gm. Kamienica Polska) za strony 
postępowania.
Analizujący sprawę inżynier-architekt, prze-
prowadził - zgodną z obowiązującymi prze-
pisami - analizę warunków niezbędnych  do  

Bezpieczeństwo, estetyka i wygoda

Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonej. 
Plany przewidują zagospodarowanie terenów zielonych oraz m.in. 
ustawienie ławek, postawienie masztów flagowych, estetycznych 

koszy na śmieci, wykonanie alejek spacerowych.
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa – planuje się wykona-
nie tzw. systemu monitoringu oraz oświetlenia solarnego.
Zakłada się się również wykonanie kolejnych 10 miejsc postojo-
wych, do których będzie można dojechać przez istniejący już par-
king przy ul. Wolności 2. Liczba miejsc parkingowych zwiększy się 
- dla wygody nie tylko mieszkańców, ale także gości. Z każdym 

O wydanie pozwolenia
16 października 2012 roku do Urzędu Gminy  

w Poczesnej wpłynął wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy dla inwestycji – budowa elektrowni wiatrowej 

o mocy 1,5 MW wraz z drogami wewnętrznymi,  
parkingiem dla celów montażu, przyłączem kablowym  

dla zakładu, w miejscowości Bargły.

wydarzenia

wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy 
dla  planowanej inwestycji, z której wyni-
ka iż wnioskowane zamierzenie  nie spełnia 
wszystkich warunków, które są niezbędne 
do wydania pozytywnej decyzji o warun-
kach zabudowy.
W związku z powyższym decyzja wójta 
gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu - była odmowna.
Wnioskodawca, na mocy prawnej, odwołał 
się od decyzji wójta gminy Poczesna do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Częstochowie po rozpatrzeniu wniesione-
go odwołania uchyliło zaskarżoną decyzję 

i przekazało sprawę do ponownego rozpa-
trzenia przez organ I instancji. W uzasadnie-
niu niniejszej decyzji SKO m.in. ograniczy-
ło strony postępowania tylko do właścicieli 
działek bezpośrednio sąsiadujących z tere-
nem wnioskodawcy.
Na tę decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach zło-
żyło dwóch właścicieli działek, wcześniej 
uznanych przez tutejszy Urząd za strony po-
stępowania, a które zgodnie z decyzją SKO, 
straciły status stron tego postępowania.
Obecnie akta sprawy znajdują się w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym w Gli-
wicach.                                               opr. ho

„Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy  
Urzędzie Gminy Poczesna” - to nazwa wniosku, który zakłada przede  

wszystkim poprawę bezpieczeństwa i estetyki.
rokiem liczba samochodów wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do 
miejsc, na których można by było bezpiecznie i bez szkody dla śro-
dowiska, zaparkować.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że  po rewitalizacji teren 
przed Urzędem Gminy Poczesna nie tylko zmieni wygląd, ale rów-
nież charakter i funkcję. 
Dzięki monitoringowi, solarnym lampom oraz miejscom parkingo-
wym zwiększy się bezpieczeństwo.
Teren stanie się obszarem reprezentacyjno-rekreacyjno-wypoczyn-
kowym.                                                                                           an

Szanowni Państwo, mimo długiej 
nieobecności ,,CZYTAJĄCYCH 
PONIEDZIAŁKÓW’’ znów 

spotkaliśmy się w bibliotece przy dobrej 
herbacie i ciastku, znów powstała kolejna 
książka z pracami dzieci . Ilustracje jak 
zwykle były parafrazą do fragmentu 
książki. Tym razem była to książka 
Ludwika Janiona pt. ,,Adaś i słoń’’,  
a gościem czytającym był wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 
Spotkanie odbyło się w poniedziałek – 17 
marca. - Zapraszamy do oglądania nowo 
powstałej książki na ,,CZYTAJĄCYCH 
PONIEDZIAŁKACH’’ – mówiła 
dyrektor Jolanta Szczepanik. 

opr. an

Wójt czytał dzieciom i... dorosłym

jesteśmy na www.facebook.com 7



Pierwsze miało miejsce w OSP Wrzosowa. Kończące -  
w OSP Słowik. Podczas zebrań prezesi OSP poszczególnych 
jednostek składali sprawozdania z działalności za ubiegły 

rok, natomiast naczelnicy – z działań operacyjnych.
Na każdym ze spotkań uczestnicy mogli zapoznać się także  
z działalnością komisji rewizyjnej i wysłuchać sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok.
Przyjęte zostały absolutoria dla zarządów za okres 
sprawozdawczy oraz przedstawione plany działania i plany 
finansowe na rok bieżący.

an 

W sześciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie  
gminy Poczesna odbyły się zebrania sprawozdawcze.

Strażackie zebrania
Wydatki jakie poniosła Gmina Poczesna  

na jednostki OSP w roku 2013:
Ogółem – wydanych 

pieniędzy, na wszystkie 
jednostki OSP działające  

na terenie Gminy Poczesna 
ok. 275 113 zł 

w tym m.in. na:
• paliwo – ok. 36 932 zł
• energię elektryczną 
              –  ok. 14 170  zł

• badania techniczne pojazdów 
              –  ok. 6825 zł
• badania lekarskie  –  ok. 4100 zł
• wydatki osobowe 
              –  ok. 80 600 zł
• OC,  AC  –  ok. 18 735 zł
• sprzęt gaśniczy,  ubiór 
              –  ok. 13 000 zł

wydarzenia
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W piątek, 7 marca, w hali sportowej w Poczesnej odbyła się 
uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na 
imprezę zostały zaproszone wszystkie panie, które miały ochotę 

posłuchać aktorki Teresy Dzielskiej. Aktorki częstochowskiego 
Teatru im. Adama Mickiewicza. Znanej również z serialu „Barwy 
szczęścia”.
Zanim panie zasiadły wygodnie na widowni, otrzymały słodki 
drobiazg. Teresa Dzielska wystąpiła w  programie „Nie-recital”. 
Akompaniował jej muzyk – Andrzej Młodkowski. Zaśpiewała 
znane i niestarzejące się piosenki, m.in. Kofty, Hemara, Przybory.
Publiczność, ponad 300 osób, gromkimi brawami nagrodziła 
artystów. Na stojąco! Nie obyło się bez bisów…

Pani zaśpiewała paniom, 
              a pan składał życzenia...
Szanowne Panie, gdyby nie wy, kobiety, 
świat nie ruszyłby z miejsca. W przed-

dzień waszego święta życzę, aby spełniły 
się wszystkie wasze najskrytsze marzenia. 

I pragnę Was zapewnić, że w gminie  
Poczesna jesteście najważniejsze,  

nie tylko 8 marca, ale przez 365 dni  
w roku – mówił wójt gminy Poczesna  

–Krzysztof Ujma.

Mówili o swoich dokonaniach  
i jeszcze lepszej współpracy

„Promowanie dobrych praktyk i osiągnięć organizacji pozarządowych” - to tytuł 
szkolenia, które odbyło się w piątek - 21 marca - w Poczesnej.

Organizatorem spotkania był wójt gminy Poczesna – Krzysztof 
Ujma.
 Na spotkanie przybyły organizacje pozarządowe działające 

nie tylko na terenie Gminy Poczesna. M.in. LGD Bractwo 
Kuźnic, Fundacja „Alea” z Kamienicy Polskiej, Stowarzyszenie 
Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej, Stowarzyszenie w Gminie 
Poczesna, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Małej Społeczności 
„Kowalik”, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Koło 
Łowieckie „Ryś”, Uczniowski Kub Sportowy „Warta”, Rodzinne 
Ogródki Działkowe „Górnik”, Koło Emerytów i Rencistów Huta 
Stara B, Koło Emerytów i Rencistów Poczesna, Stowarzyszenie 
„Feniks”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej 
oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Była również 
przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak, radni i sołtysi  
z terenu Gminy oraz mieszkańcy.
 Spotkanie uważam za bardzo udane – podsumował 
Krzysztof Ujma. – Dzięki niemu była możliwość jeszcze lepszego 
poznania potrzeb tych organizacji i tym samym nawiązania jeszcze 
lepszej współpracy. Dobre, wspólne działanie przynosi pożytek 
nie tylko dla pozarządowych organizacji, ale przede wszystkim 
dla mieszkańców naszej gminy. Naszym celem jest umacnianie w 
społeczności świadomości, poczucia odpowiedzialności za siebie  
i swoje otoczenie, współpraca mieszkańców gminy z administracją 
publiczną, budowanie dialogu społecznego, tworzenie postaw 

metodologicznych i merytorycznych dla kształtowania strategii 
rozwoju gminy. Cieszy mnie fakt, że organizacje pozarządowe 
działające na terenie gminy zgłosiły swoją gotowość do współpracy 
i działania.
 Szkolenie prowadził Artur Curyło, szkoleniowiec 
współpracujący m.in. z Uniwersytetem Warszawskim  
i Jagiellońskim.

an

- Ale może zaśpiewacie ze mną – zaproponowała Teresa Dzielska. 
– Dzięki państwa gościnności w gminie Poczesna jestem już po raz 
drugi. I wiem, że tu niezwykli ludzie są.
Śpiewali wszyscy. Doskonale się bawiąc.
- To był chyba najpiękniejszy Dzień Kobiet, na którym byłam – 
powiedziała jedna z mieszkanek gminy Poczesna. – Elegancko, ale 
nie sztywno. Był to czas, który nas wzmocnił i przybliżył do sztuki.

an

wydarzenia
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50 lat 
W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Poczesnej wójt Krzysztof Ujma złożył gratulacje  

24 parom obchodzącym 50-lecie małżeństwa. A w  imieniu prezydenta  
RP – Bronisława Komorowskiego – wręczył dostojnym jubilatom medale  

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Szanowni Państwo przeżycie wspólnie 50 lat jest wielką sztuką 
i osiągnięciem  – mówił wójt. - Gratuluję Wam z całego serca. 
Bo jesteście przykładem nie tylko dla swoich dzieci, wnuków  

i rodziny, ale również dla nas wszystkich. 
Do życzeń i gratulacji dołączyła się przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kaźmierczak.
 Najbardziej wzruszającym momentem dla jubilatów 
był odbiór medali. Po części oficjalnej w mini-recitalu wystąpił 
zespół „Kwiaty Jesieni”. Po występie przyszedł czas na tort  
i lampkę szampana.

• Celina i Tadeusz Błaszak
• Daniela i Wiesław Brzozowscy
• Krystyna i Jan Dyrka
• Marianna i Józef Dzięcioł
• Barbara i Eugeniusz Goleniewscy
• Janina i Włodzimierz Katolik
• Bogusława i Aleksy Kińscy
• Wiesława i Jan Kołodziej

• Lidia i Marian Kołodziej
• Halina i Stanisław Kowalscy
• Irena i Jan Michowicz
• Marta i Julian Minkina
• Janina i Jan Motłoch
• Bogumiła i Józef Musiał
• Krystyna i Witold Nocuń
• Sabina i Henryk Ociepa

• Czesława i Tadeusz Rakowscy
• Daniela i Stanisław Rakowscy
• Jadwiga i Jan Sawczuk
• Barbara i Jan Sitek
• Barbara i Tadeusz Skowron
• Franciszka i Jan Wawrzyńczak
• Stefania i Witold Wywiał 
• Zofia i Bogumił Zalejscy 

 W imieniu wszystkich par obchodzących jubileusz, bardzo 
serdecznie chciałbym podziękować za tak wspaniałą uroczystość. 
To dla nas wielkie święto  – mówił Marian Kołodziej. - Dziękujemy, 
że zostaliśmy tak pięknie przyjęci i ugoszczeni.
 Niektórym jubilatom towarzyszyły rodziny i bliscy.
- Bardzo tu ładnie - podsumowała 7-letnia Emilka, wnuczka państwa 
Barbary i Tadeusza Skowron. - Kocham swoich dziadków. U nich 
jest zawsze wesoło, a babcia robi najlepsze kanapki na świecie…

an

 minęło jak jeden dzień...

wydarzenia
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50 lat Celina i Tadeusz Błaszak

Marianna i Józef Dzięcioł

Barbara i Eugeniusz 
Goleniewscy

Janina i Włodzimierz Katolik

Lidia i Marian Kołodziej

Irena i Jan Michowicz Jadwiga i Jan Sawczuk

Czesława i Tadeusz Rakowscy

Daniela i Stanisław Rakowscy

Marta i Julian Minkina

Bogusława i Aleksy Kińscy

Janina i Jan Motłoch Jan Dyrka

Henryk Ociepa 

Stefania i Witold Wywiał

Krystyna i Witold Nocuń

Franciszka i Jan Wawrzyńczak

Zofia i Bogumił Zalejscy

Wiesława i Jan Kołodziej

Bogumiła i Józef Musiałowie

Barbara i Jan Sitek

Barbara i Tadeusz Skowron

Zespół śpiewczy Kwiaty Jesieni

wydarzenia
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Młodzi fotograficy – odebrali nagrody
W Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Pocze-

snej zostały rozdane nagrody autorom prac w konkursie foto-
graficznym zorganizowanym przez Leroy Merlin, przy współ-

pracy Urzędu Gminy Poczesna. 
 Patronat honorowy objął wójt – Krzysztof Ujma. Prace, 
które nadesłali uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Po-
czesna, wyróżniały się profesjonalizmem. Komisja nagrodziła na-
stępujące osoby:

Grand Prix 
• Emilia Żaczek, SP Poczesna 

I miejsca
• Emilia Brymora, SP Słowik 
• Mikołaj Chmielewski, SP Poczesna
• Jakub Wasiak, SP Wrzosowa
• Juliusz Trzepizur, SP Huta Stara B 

II miejsca
• Natalia Rosińska, SP Wrzosowa
• Mateusz Puchała, SP Słowik
• Manuela Chmielewska, SP Poczesna 
• Patryk Mądrzak, SP Huta Stara B 

III miejsca 
• Patryk Niestrój, SP Słowik
• Julia Nocoń, SP Poczesna

- Ja bardzo się cieszę, że mogę patronować imprezie, która promuje 
ekologię – powiedział wójt Ujma.

an

wydarzenia

Gmina Poczesna w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego,  została podzielona na 10 stref. Każda 
z tych stref obejmuje poszczególne miejscowości 

danych sołectw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zatwierdzenie planu musi poprzedzić tzw. dyskusja 
publiczna – czyli spotkanie z mieszkańcami, którzy 
będą mogli zgłosić swoje zastrzeżenia i wątpliwości.
Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje aby  
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
planu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w nim rozwiązaniami planistycznymi.
Mieszkańcy muszą mieć czas na zapoznanie się  
z planami terenu, który ich interesuje, a potem mieć czas 
na wypowiedzenie się, na wniesienie swoich uwag.
W związku z tym wójt gminy Poczesna zadecydował, 
aby duskusja publiczna - przede wszystkim dla 
wygody mieszkańców - odbywała się w każdym 
sołectwie, którego dotyczy dana strefa, w godzinach 
popołudniowych.
W trakcie dyskusji propozycje mieszkańców są 
omawiane i analizowane ze specjalistami. Po 
zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu 
projektów planów (które trwa przez 21 dni roboczych), 
mieszkańcy mogą jeszcze składać swoje uwagi przez  
14 dni.
Ogłoszenia wójta gminy Poczesna o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów planów są publikowane 
w prasie lokalnej, zamieszczane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Poczesna i wywieszane na tablicach 
informacyjnych we wszystkich sołectwach.
Zdanie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, bo  
to jest mowa o przyszłości naszej gminy.

opr. an

W sprawie 

konsultacji społecznych
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VIII GMINNA OLIMPIADA 
SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

wydarzenia

Wielkanocny zając z Poczesnej 
i chleb przewodniczącej

W hali sportowej  w  Olsztynie odbyła się IX Regionalna  
Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Reprezentacyjny stół 
gminy Poczesna przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich  

z Brzezin Nowych. Uroczystość rozpocząła się o godzinie 15. Były 
oficjalne przemówienia, występy, podziękowania, dzielenie się 
wielkanocnym jajkiem, życzenia, ale przede wszystkim świąteczne 
stoły przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich... Jeszcze 
przed częścią oficjalną - jak również po uroczystości - ogromne 
zainteresowanie wśród przybyłych na prezentację, wzbudzało 
przygotowane przez pocześniańskie Centrum Kultury  malowidło 
przedstawiające wielkanocnego zająca rozmiarów dorosłego 
człowieka. Goście chętnie robili sobie z nim pamiątkowe zdjęcia.  
Na naszym stole nie zabrakło najbardziej tradycyjnych potraw. Można 
było skosztować m.in. śledzi, sałatek, faszerowanych jaj, pasztetów, 
kiełbas, szynki… Degustującym przypadł również  do gustu chleb.  
- Z dobrej mąki,  z ziarnami, własnoręcznie piekła go przewodnicząca
naszego KGW, Ewa Synoradzka – informowały z dumą panie.    an

Pod koniec marca odbyła się  już VIII Gminna Olimpiada 
Sportowa Przedszkolaków. Rozgrywki sportowe odbywały 
się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Poczesnej. 

Uczestnicy olimpiady i sędziowie złożyli uroczyste ślubowanie przy 
fladze olimpijskiej i odśpiewali hymn olimpiady. Każda drużyna 
brała udział w 8 konkurencjach, których łączne wyniki decydowały 
o przyznaniu najcenniejszego trofeum  -  Pucharu Olimpiady 
Sportowej. Po skończonej rywalizacji dzieci zostały nagrodzone 
dyplomami, pucharami i medalami. Serdeczne podziękowania 
składamy Krzysztofowi Ujma - wójtowi gminy Poczesna, 
za wsparcie finansowe, ufundowanie pucharów i medali dla 

I miejsce - Przedszkole w Hucie Starej B
II miejsce - SP z oddziałami przedszkolnymi w Nieradzie
III miejsce - Przedszkole  w Poczesnej
IV miejsce - Przedszkole we Wrzosowej
V miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słowiku
VI miejsce - Przedszkole w Hucie Starej A  

przedszkolaków. Pani Dyrektor Jadwidze Knapik za udostępnienie 
sali gimnastycznej i prezenty dla każdego przedszkola (kolorowe 
piłki). To wydarzenie, jest zaproszeniem do zdrowej aktywności 
sportowej przez całe życie!

Ilona Nowak

Najciekawsza, największa, najbardziej kolorowa...
… palma wielkanocna w powiecie częstochowskim

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół we Wrzosowej. 
Patronat honorowy nad imprezą objął starosta częstochowski – 
Andrzej Kwapisz oraz wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. 

Jury w składzie: Anita Imiołek – Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji  w Poczesnej, Alicja Janowska   
- Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej, Janusz Koniecki – plastyk  
z GCKIiR w Poczesnej oceniło prace przyznając miejsca: 

w grupie wiekowej 4 - 6 lat 
I m-ce Ola Filipczuk, Julia 
Grzybek, Jessica Caban
II m-ce Irena Knapik 
III m-ce ex aequo: Alicja 
Ociepa, Natalia Kmieć,Piotr 
Stronk
wyróżnienie:
Antonina Zdziarek

w grupie wiekowej 7 - 10lat
I m-ce Jakub Służałek
II m-ce ex aequo Joachim 

Siejak, Julia Kołodziej 
III m-ce Łukasz Parafiniuk
wyróżnienie:
Kacper Woźniak
w grupie wiekowej 11 - 13 lat

I m-ce Dominika Słocińska
II m-ce Maciej Więcławik
III m-ce Wiktoria Szwaja

w grupie wiekowej 14 - 16 lat
I m-ce Szymon Mesjasz
II m-ce Dominika Całus
III m-ce Aleksandra Służałek

Nagrodami były nośniki elektroniczne oraz narzędzia do 
wykonywania prac artystycznych.                                                   opr. an
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Wrażliwi na Słowo
W środę 26 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Poczesnej 21 

recytatorów z  pięciu szkół naszej gminy stanęło w szranki konkursu 
recytatorskiego. Były to gminne eliminacje XXVI Spotkań Młodych 

Recytatorów „Wrażliwość na Słowa”.
Etap ten był poprzedzony eliminacjami szkolnymi, które miały na celu 
wyłonienie recytujących najpiękniej uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów. Do etapu gminnego przystąpiły: Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Słowiku, Zespół Szkół w Hucie Starej B, Zespół Szkół 
we Wrzosowej, Szkoła Podstawowa w Nieradzie oraz Szkoła Podstawowa 
w Poczesnej. Repertuar zaprezentowany przez deklamatorów był bardzo 
bogaty – od polskiej klasyki dziecięcej po dzieła literatury światowej. Jury, 
któremu przewodniczyła koordynator regionalny konkursu, pani Dorota 
Musiał – instruktor literacki i teatralny Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Częstochowie – wybrało sześciu recytatorów, którzy reprezentowali naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych. Są to:
• w kategorii klas I – III szkoły podstawowej:  Eliza Musiał (SP  

w Nieradzie) i Julia Wasilewska (SP w Poczesnej);
• w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej: Natalia Rosińska (ZS  

we Wrzosowej), Julian Nowicki (SP w Poczesnej)  
oraz Daria Kierasińska (SP  w Nieradzie).

Julian Nowicki zakwalifikował się do etapu finałowego. 
GRATULUJEMY!

V Powiatowy  
Konkurs Malarski

„Portret mojej mamy”

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i 
młodzieży  powiatu częstochowskiego. Obejmuje 
następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły podstawowe,
III grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowe,
IV grupa – klasy I-III gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę 
plastyczną wykonaną farbami (np. akwarele, 
plakatówki, akryle) w formacie nie większym niż 
A3. Prosimy o nieoprawianie prac.
3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być 
opatrzone opisem zawierającym następujące dane: 
imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, 
dokładny adres szkoły bądź placówki, którą 
reprezentuje. 

Termin:
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście (w godzinach pracy Centrum Kultury) do 

19 maja 2014 roku  
tj. poniedziałek na adres: Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji 
Ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna 
Tel. 34 3274078; 666838186
Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu 
Rodzinnego 

30 maja 2014  roku
GCKIiR w Poczesnej, godz. 17.00

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
województwa śląskiego. Obejmuje 
następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III szkoły 
podstawowej,
II grupa – klasy IV-VI szkoły 
podstawowej,
III grupa – klasy I-III gimnazjum,
IV grupa – młodzież  
w wieku 16-19 lat,
2. Każdy uczestnik może 
nadesłać jedną pracę 
plastyczną
o wymiarach do 50x70 
cm, wykonaną dowolną 
techniką malarską (nie 
rysunkową).
3. Wszystkie prace na 
odwrocie powinny 
być opatrzone 
czytelnym opisem 
zawierającym 
następujące 
dane: imię i 
nazwisko autora, 
wiek, adres 
zamieszkania, 
dokładny adres 
szkoły lub 
placówki, 
którą 
reprezentuje, 
opis pracy 
(techniki) 
oraz temat. 
Prace 

nieopisane będą zdyskwalifikowane.
4. Instytucje nadsyłające prace na 
konkurs proszone są o czytelne 
wypełnienie karty zgłoszenia w/g 
załączonego wzoru.
5. Prace należy przesłać w opakowaniu 
wykluczającym zniszczenie lub 
dostarczyć osobiście, gdyż organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za 
powstałe uszkodzenia.

Termin:
Prace należy przesłać do 
6 czerwca 2014 r. 
(decyduje data stempla 
pocztowego) na adres:
Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji 
Ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
Tel.: 034 327 40 78 ;  
kom. 666 838 186

lub dostarczyć osobiście  
w godzinach pracy 
Centrum Kultury.

Uroczyste otwarcie 
wystawy, ogłoszenie 
wyników i wręczenie 
nagród nastąpi w dniu 
12 czerwca 2014 r.
      o godzinie 12.00 
w budynku głównym 
Centrum Kultury    
      przy ul. 
Modrzewiowej 3.

Pytania można także 
kierować na nasz 
adres e-mailowy: 

goksirpoczesna@wp.pl

XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Architektura mojego krajobrazu
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Wieści z GCKIiR
IX Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny 

Moja Wielkanoc 
rozstrzygnięty

W piątek 4 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury odbyło się 
podsumowanie IX edycji Międzypowiatowego Konkursu 
Plastycznego Moja Wielkanoc. Na konkurs wpłynęło 218 

prac z placówek z Dąbrowy Górniczej, Boronowa, Konopisk, 

Kłomnic, Miedźna, Kamieńca, Włodowic oraz ze wszystkich szkół 
i przedszkoli naszej gminy. 
Prezentujemy nagrodzone i wyróżnione prace, gratulując laureatom 
a wszystkim Czytelnikom życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych

ai

wieści z gckiir
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Marlna Godela - I miejsce

Natalia Nejman - I miejsce Maria Pelka - I miejsce

Anna Bednarek - I miejsce Kinga Juszczyk - II miejsce Oliwia Mościńska - III miejsce

Albin Pietrusiak - wyróżnienie

Jakub Kubicki - II miejsce

Jacek Wala - wyróżnienie

Marta Płaszczymąka - wyróżnienie

Wiktor Kita - wyróżnienieDominika Żmuda - wyróżnienie

Julia Zawadzka - III miejsce

Klaudia Hornik - wyróżnienieZuzanna Dudek - III miejsce

Katarzyna Jabłońska - wyróżnienie

Ewa Rojek - II miejsceJulia Toczek - II miejsce

Julia Lachman - wyróżnienie

Liwia Kozłowska - I miejsce

Laura Wichary - 
wyróżnienie

Kinga Kuziorowicz - 
wyróżnienie



Na start!
Od kwietnia zawodnicy  PKS Victorii Poczesna rozpoczynają nowy, speedrowerowy 

sezon. Pierwsze zawody odbędą się w kwietniu na torze w Kaletach. Zawodnicy  PKS 
Victorii Poczesna są przekonani, że nowy sezon będzie lepszy od poprzedniego.

Sport, jaki uprawiamy to speedrower, czyli jazda rowerem po 
specjalnym torze – wyjaśnia Damian Krzyczman,  wiceprezes 
PKS Victoria Poczesna. - Wszyscy członkowie naszego klubu 

są zapalonymi  kibicami żużla. Każdy z nas ma jakiegoś ulubionego 
zawodnika, którego chciałby naśladować. Z braku motorów oraz 
stadionu żużlowego pozostał nam rower.
I tak działają już od 2009 roku. Do 2013 roku ścigali się amatorsko, 
teraz – już profesjonalnie. Z roku na rok odnosząc coraz większe 
sukcesy. 
Potem wyjeżdżają  na zawody – głównie tereny Polski południowej, 
ale nie tylko. Byli m.in. na torach w Lesznie, Bydgoszczy czy 
Toruniu. I tam pokazują, na co ich stać.
Wójt gminy Krzysztof Ujma zawsze popiera wszystkie sportowe 
dokonania. Speedrowerowcy też się o tym przekonali.
-  Urząd Gminy przekazał nam dresy klubowe:  spodnie i bluzy, 
kaski rowerowe oraz profesjonalny rower do speedrowera – wylicza 
Damian Krzyczman. - Nasz kolega Emil Krakowian, jadący na 
sprezentowanym przez UG rowerze, awansował w Toruniu do finału 
mistrzostw Polski młodzików i był tam jednym z najmłodszych 
zawodników. Ten rower jemu zdecydowanie najlepiej pasuje. 
Chociaż dużo lepiej na „rowerze gminnym” (jak go nazywamy) 
radzi sobie również Daniel Kamionka, Nikodem Mlek oraz Kamil 
Sitek, który na tym sprzęcie zajął 5 miejsce w mistrzostwach śląska 
juniorów.

opr. an 

Sukcesy PKS Victorii Poczesna w sezonie 2013:
 - Drużynowy II-Vice Mistrz Okręgu Południowego 
Młodzieżowców (do lat 23) w Tarnowie, w składzie: Paweł 
Rajczyk (trener drużyny, Częstochowa), Daniel Kamionka 
(Zawodzie), Kamil Sitek (Kol. Poczesna), Maciej Wywiał 
(Klepaczka) 
- III miejsce  w I Rundzie Eliminacyjnej do Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów (do lat 18) w Częstochowie, w 
składzie: Damian Krzyczman (Poczesna), Kamil Sitek (Poczesna), 
Jan Knapiński (Zawodzie), Maciej Wywiał (Klepaczka), Radosław 
Stefański (Zawodzie) - pierwszy puchar drużyny z Poczesnej 
- IV miejsce  w Mistrzostwach Polski Par Klubowych Młodzików 
(do lat 14) w Żołędowie k. Bydgoszczy, w składzie: Jan 
Knapiński (Zawodzie), Emil Krakowian (Bargły), Kamil Praski 
(Częstochowa) - do podium brakło 2 punktów
- Finalista Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców 
(do lat 23) w Lesznie - Paweł Rajczyk (trener drużyny, Częstochowa) 
- w eliminacjach pokonał 30 zawodników z całej Polski.
- Finalista Indywidualnych Mistrzostw Polski Kadetów (do lat 16) 
w Bydgoszczy- Mateusz Krakowian (Bargły) - pokonał 16 rywali z 
całej Polski w eliminacjach po tylko jednym treningu na torze, po 4 
dniach jazdy na speedrowerze
- Finalista Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików (do lat 
14) w Toruniu- Jan Knapiński (Zawodzie) 
- Finalista Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików (do 
lat 14) w Toruniu- Emil Krakowian (Bargły) - Knapiński oraz E. 
Krakowian w Toruniu pokonali w eliminacjach 14 zawodników z 
całej Polski. 
- Indywidualny Mistrz Okręgu Południowego Młodzików (do lat 
14), zawody w Świętochłowicach- Jan Knapiński (Zawodzie).
Wszystkich chętnych do uprawiania speedrowera mających powyżej 
10 lat prosimy o kontakt z trenerem Pawłem Rajczykiem - tel. 696 
006 583 lub wiceprezesem klubu Damianem Krzyczmanem - tel. 
693 526 495. Klub zapewnia rower do speedrowera, nie trzeba 
posiadać własnego. 

dk
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35W sobotę 15 marca 2014 roku w hali sportowej Gimnazjum im. 
K.K. Baczyńskiego w Poczesnej odbył się po raz pierwszy 
Turniej Piłki Nożnej 35+. W zawodach wystartować mogli 

zawodnicy, którzy mieli ukończone 35 lat życia. 
Organizatorami zawodów byli: proboszcz parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Poczesnej - ks. Prałat Jarosław Sroka i wójt gminy 
Poczesna - Krzysztof Ujma. Współorganizatorem - dyrektor 
gimnazjum w Poczesnej, Paweł Wiśniewski.
Otwierając zawody, proboszcz powiedział, że to pierwszy taki 
turniej i za rok będzie nas na pewno więcej. Wójt przemawiając, 
wspomniał o tym jak bardzo była potrzebna ta hala sportowa, 
co widać po tym ile imprez sportowych i kulturalnych się w niej 
odbywa i ile grup sportowych korzysta po zajęciach szkolnych. 
Do rozgrywek zgłosiły się cztery drużyny: Huta Stara A, Kolonia 
Poczesna, Poczesna I, Poczesna II.

                   Wyniki meczów: 
Kolonia Poczesna – Huta Stara A  15 : 1
Poczesna I – Poczesna II    4 : 4 (k 2 : 3)
Poczesna I – Huta Stara A 12 : 2
Kolonia Poczesna – Poczesna II 4 : 1
Huta Stara A –Poczesna II    1 : 12
Kolonia Poczesna – Poczesna I  10 : 2
Po zakończonych meczach i podliczeniu punktów 
tabela przedstawiała się następująco:
                                                   Pkt.    Bramki
I miejsce     Kolonia Poczesna       6      29 : 4
II miejsce    Poczesna II                 4      20 : 11
III miejsce   Poczesna I             2      20 : 17
IV miejsce   Huta Stara A             0        4 : 39

Przeprowadzono klasyfikację na najlepszych 
strzelców:

I miejsce - Tomasz Nowak (12 bramek)
II miejsce - Adrian Żak (11 bramek)
III miejsce Grzegorz Waszczyk (10 bramek)

Kapitanowie przed przystąpieniem do gry wylosowali miejsca 
w tabeli dla swoich drużyn, które  przystąpiły do rywalizacji  
w systemie „każdy z każdym”.
Zawody przebiegały w przyjemnej i miłej atmosferze przy muzyce 
sprzed lat, a kibice również bawili się dobrze wyposażeni w takie 
akcesoria jak szalik i chorągiewka w barwach narodowych.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały od organizatorów puchary  
i dyplomy, czwarta dyplom, które wręczali i gratulacje składali ks. 
proboszcz Jarosław Sroka, wójt gminy Krzysztof Ujma i dyrektor 
Paweł Wiśniewski.  Miłym  akcentem podsumowującym zawody,  
było wręczenie wszystkim uczestnikom okolicznościowych 
podziękowań oraz wspólne zdjęcie. 
Niespodziewanie podziękowania otrzymali również najmłodsi 
kibice cierpliwie oczekujący na swoich tatusiów.

pw

Puchar i medale...
W sobotę – 1 marca – w hali sportowej w Poczesnej rozegrana została II edycja 

turnieju o Puchar Wójta Gminy Poczesna. KS Olimpia Huta Stara B - zajęła pierwsze 
miejsce w grupie.

Nasza drużyna ostatecznie po trzech zwycięstwach w grupie  
z Pogonią Blachownia, Płomieniem Kuźnicą Marianową oraz 
LKS-em Kamienica Polska oraz remisem z Jurajskimi Wilkami 

Cz-wa zajęła pierwsze miejsce w grupie. W półfinale trafiliśmy 
na zespół Stradomia Częstochowa, z którym uporaliśmy się  
i wygraliśmy po bramkach Kacpra Banasiaka 2 do 0 – relacjonuje 
Łukasz Wlazło, trener  KS Olimpia Huta Stara B. - Niestety po 
dramatycznym meczu z Polonią Poraj musieliśmy uznać wyższość 
przeciwnika i zadowolić się drugą lokatą. Warto dodać że na swój 
mały sukces nasi sportowcy zasłużyli przede wszystkim swoją 
determinacją oraz walką na parkiecie.
Kacprowi Banasiakowi powiększyła się kolekcja statuetek. Po raz 
kolejny swoją grą potwierdził, że w KS Olimpia Huta Stara B, 
mamy zdolną młodzież. Kacper – nie pierwszy raz - został wybrany 
przez trenerów najlepszym zawodnikiem turnieju.
- Chciałbym podziękować w swoim imieniu oraz zawodników 
za pomoc w organizacji turnieju: m.in. rodzicom, wiceprezesowi 

Jarosławowi Wlazło, dyrektorowi gimnazjum Pawłowi 
Wiśniewskiemu no i oczywiście wójtowi gminy Poczesna – 
Krzysztofowi  Ujmie, który był fundatorem pamiątkowych 
pucharów, medali oraz statuetek – mówił Łukasz Wlazło.
Krzysztof Ujma pogratulował wszystkim zawodnikom i życzył 
jeszcze większych sukcesów: - Dziękuję KS Olimpia Huta Stara B, 
za  pomysł i jego realizację - dodał wójt.            opr. red
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 2014

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy 
Gminy Poczesna mogą wystawić przed posesję odpady typu:

 (np.: meble drewniane, z gospodarstwa w ilości po 1 szt. wersalka,  fotel,                                                                                                                            
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po 1 szt.  telewizor, lodówka, kuchnia gazowa)

Miejscowość
Poczesna (ul. Strażacka)
Nowa Wieś (ul. Częstochowska, Działkowa, Krakowska, Podgórna, Sadowa, Słoneczna, 
Wąska) PLUS  ZABUDOWA WIELORODZINNA ul. KOPALNIANA BLOKI 1,2,3,4
Korwinów ( ul. Okólna, Stacyjna, Podmokła) PLUS ZABUDOWA WIELORODZINNA  
ul. OKÓLNA 12
Wrzosowa (ul. Okólna)
Słowik (ul. Równoległa, Podlaska, Przybrzeżna, Źródlana)  PLUS ZABUDOWA 
WIELORODZINNA ul. PODLASKA

Miejscowość
Wrzosowa (ul. Długa, Górna, Polna, Brzezińska, Wesoła, Strażacka, Szkolna, Katowicka, 
Piaskowa, Leśna) PLUS ZABUDOWA WIELORODZINNA ul. LEŚNA 1, ul. CEMENTOWA
Wrzosowa (ul. Jaworowa, Młyńska, Zaniwie, Życzliwa, Fabryczna, Hutnicza, Miła, 
Ogrodowa, Parkowa, Zielona)
Korwinów  (ul. Ceramiczna, Jesienna, Kolorowa, Kręta, Młyńska, Modra, Spadkowa, 
Zaniwie, Złota)  PLUS ZABUDOWA WIELORODZINNA ul. CERAMICZNA
Nowa Wieś (ul. Młyńska),
Słowik (ul. Jaworowa, Spacerowa, Zaniwie, Zielona)

Miejscowość
Nierada, Michałów, Bargły, Mazury, Młynek
Kol. Poczesna (ul. Błękitna, Katowicka, Kwiatowa, Spadowa, Żwirowa)
Poczesna (ul. Południowa, Chabrowa, Łąkowa)

Miejscowość
Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Huta Stara B, Sobuczyna, Wrzosowa (ul. 
Pogodna, Sabinowska)
PLUS ZABUDOWA WIELORODZINNA HUTA STARA „A”: ul. LIPOWA 4,  HUTA STARA „B”: 
„Osiedle”,   ul. JAŚMINOWA;  DĘBOWIEC

Miejscowość
Kol. Poczesna (ul. Bankowa, 1 Maja, Botaniczna, Górna, Graniczna, Krótka, Księżycowa, 
Mała, Miła, Nadrzeczna, Prosta, Różana, Sportowa, Szkolna, Wiśniowa,)  
PLUS ZABUDOWA WIELORODZINNA, ul. SZKOLNA 4
Kol. Borek  (ul. Cicha, Górnicza, Sucha, Jałowcowa, Przemysłowa) PLUS ZABUDOWA 
WIELORODZINNA,  ul. PRZEMYSŁOWA 3
Poczesna (ul. Stawowa, Wolności, Handlowa, Modrzewiowa)
Zawodzie ( ul. Długa, Brzozowa, Kolejowa, Cmentarna, Sosnowa)

16 kwiecień 
2014r.

17 kwiecień 
2014r.

18 kwiecień 
2014r.

23 kwiecień 
2014r.

24 kwiecień 
2014r.

Prosimy o wystawienie w tych dniach odpadów przed posesję 
do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
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INFORMATOR
GDZIE ZJEŚĆ

Bar Przy Trasie – Kolonia 
Poczesna; ul. Katowicka 14; 
tel. 327 46 83; 
czynny: 8-20; w sobotę: 10-18; 
w niedziele i święta - nieczynne
Bar Justyna - Kolonia Borek; 
ul. Przemysłowa 1; 
tel. 603 298 837 czynne - codziennie 
9.00 - 22.00 - kuchnia polska
Gościniec Polskie Jadło - 
Kolonia Poczesna, 
ul. Katowicka 16; tel. 373 59 97; 
czynne: 7-23; sob. 7-22; kuchnia polska
Pizzeria Piecykowa – Nierada, ul. Targowa 
151; tel. 341 11 22; pon.-czw. 12-22; pt.-sob. 
12-23; niedz. 16-22; 
25 rodzajów pizzy.
Pizzeria Toskania – Poczesna; 
ul. Strażacka 62; 
tel: 314 36 21; czynna: 
pon.-czw. 12-22; pt.-sob. 12-23; 
niedz. 15-22; ok. 50 rodzajów pizzy
Restauracja Adong – Kolonia Poczesna; 
ul. Katowicka 12; tel. 327 49 99; czynne: 
10-22; kuchnia orientalna
Restauracja Lastrada – Poczesna; 
ul. Warszawska 3; 
tel. 502 312 734; czynna: pon.-pt. 8-20
Restauracja Zornica – Kolonia Poczesna, 
ul. Spadowa 4; tel. 327 48 80; czynny: od 
6.30-22; w niedzielę 
od godz. 13 (w tym dniu śniadania wydawa-
ne są  jedynie dla gości hotelowych)
Zajazd Mistral – Nowa Wieś; 
ul. Katowicka 5; 
tel. 327 69 22; czynne: 24 godziny.
Bar Zacisze
Zawodzie; ul. Cmentarna 25
tel. 327 45 29
Restauracja Nostalgia
Wrzosowa; ul. Katowicka 16

GDZIE SPAĆ
Hotel Zornica 
– Kolonia Poczesna, ul. Spadowa 4; 
tel. 327 48 80; czynny całą dobę; 
ceny za nocleg - od ok. 165 zł 
(w tym śniadanie)
Zajazd Mistral 
– Nowa Wieś; ul. Katowicka 5; 
tel. 327 69 22; czynne cała dobę;
ceny za nocleg od ok. 60 zł (w tym śniada-
nie)

GDZIE KUPIĆ KWIATY
Kwiaciarnia Finezja 
Dorota i Zenon Mościńscy - Poczesna 
ul. Bankowa 1a; 
czynna: pon.-pt. 8-17; 
sob.  8-18; niedz. 14 -17

GDZIE SIĘ LECZYĆ
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Nieradzie 
ul. Targowa 160, 42-262 Poczesna
tel. 32 74 485, 
czynne: pon.-pt. 8.00 - 16.00
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Poczesnej 
ul. Szkolna 3, 42-262 Poczesna
tel. 32 74 193, 
czynne: pon.-pt. 8.00 - 18.00
Gminny Ośrodek Zdrowia 
we Wrzosowej 
ul. Strażacka 27, 42-263 Wrzosowa
tel. 327 55 78, 
czynne: pon.-pt. 8.00 - 18.00
DENIMED Specjalistyczne Centrum Sto-
matologii i Medycyny
Nowa Wieś, ul. Częstochowska 6, 
42-262 Poczesna
Rejestracja telefoniczna codziennie 
w godz. 8.00-20.00 tel: 788 619 605
Pogotowie Ratunkowe
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
tel. 378 76 36, 378 76 38
Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i świę-
ta mieszkańcy Gminy Poczesna mogą korzystać  
z pomocy lekarskiej w Częstochowie ul. Wolnosci 
46, tel. 366 96 11

GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWY
Urząd Gminy – godziny 
urzędowania: pon., śr., czw. pt. 7-15; wt. 
8-16
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
tel.  32 74 116
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
tel. 32 74 116 wew. 39
Samorządowa Administracja Placówek 
Oświatowych 
ul.Wolności 2, Poczesna
tel. 32 63 021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wolności 2, Poczesna
tel. 32 74 116 wew. 20, 27
Komisariat Policji
ul. Bankowa 5, 42-262 Poczesna
tel. 34 317 09 10

USŁUGI
Agnieszka Godela
ul. Główna 17, Huta Stara B, 
tel. 34 327 64 93
Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny
Agnieszka
ul. Fabryczna 10, Wrzosowa
Aneta - salon fryzjersko 
kosmetyczny 
ul. Stawowa 6, Poczesna
Kasia - studio urody
ul. Biała 51, Brzeziny Nowe - 
666 077 688
Metamorfozy - studio fryzur, 
kosmetyka, solarium
ul. Krakowska 10, Poczesna Auchan
Monic - zakład fryzjerski
ul. Tkacka 83, Huta Stara A
tel. 34 327 53 55
Renee - salon fryzjerski damsko męski
ul. Botaniczna 1, Kolonia Poczesna
Styl Kamila Trzebska - 
usługi kosmetyczne
ul. Długa 3, Wrzosowa
Salon Fryzjerskli
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Zatrzymane w kadrze...

Promowanie „DOBRYCH PRAKTYK”

Występ Teresy Dzielskiej

Z wójtem rozmawiają: prezes Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych i prezes Koła Łowieckiego „Ryś”

Przedstawicielka Fundacji „Alea” z Kamienicy Polskiej

Przedstawiciele: KGW, Stowarzyszenia „Feniks” i „Kowalik” Prezentacja LGD „Bractwo Kuźnic”


