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STOPKA REDAKCYJNA

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poczesnej podaje terminarz 
zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu gminy Poczesna w 2014 
roku  i zaprasza do wzięcia w nich udziału.

Jeżeli zajdzie nieoczekiwana zmiana terminu w/w zebrań 
sprawozdawczych, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Poczesnej zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 
o zmianie.

Podziękowanie
Rodzice i dzieci serdecznie dziękują wójtowi  
Krzysztofowi Ujmie, pani Grażynie Jarawce ze świetlicy 
środowiskowej w Bargłach, państwu Sygutom, Kempa, 
panu Zbirkowi, sołtys Bargłów – Mirosławie Sławińskiej, 
prezesowi – Dariuszowi Szyi oraz strażakom z OSP Bargły 
i Kołu Gospodyń Wiejskich Bargły za zorganizowanie 
imprezy mikołajkowej, która odbyła się 5 grudnia 2013 roku  
w OSP Bargły.

Rodzice i Dzieci

Pomoże Ci w tym mapa, 
którą drukujemy na stronie 13 
i 14. Wystarczy wyciąć kartkę 
ze „Spoiwa” odpowiednio 
złożyć i ruszać w teren. Na 
Quest zaprasza Bractwo 
Kuźnic. Na stronie Bractwa 

terminarz zebrań sprawozdawczych
w OSP z terenu gminy Poczesna 

w 2014 roku

Wszystkim Paniom...

Lp. O.S.P. Terminy spotkań
1. Bargły 01.03.2014r.   godz. 17oo   lokal OSP
2. Poczesna 15.03.2014r.   godz. 17oo   lokal OSP
3. Nierada 22.03.2014r.   godz. 16oo   lokal OSP
4. Słowik 29.03.2014r .  godz. 16oo   lokal OSP

Poznaj niezwykłe miejsca 
na terenie gminy Poczesna...

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma 
Wiceprzewodniczcy Rady Gminy Stanisław Minkina
oraz radni: Tadeusz Bajdor, Marian Kołodziej, Edward Krzyczmonik , Waldemar Kucia, Adam Morzyk , Grzegorz Sikora

… z okazji Święta Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, szczęścia...  Drogie Panie, niech  każdy 
dzień będzie piękniejszy od poprzedniego.  Uśmiechów i kwiatów przez cały rok , aż do następnego 8 marca!

(www.bractwokuznic.pl) można 
przeczytać więcej o tym projekcie. 
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Z PRAC WÓJTA GMINY
AKTY NOTARIALNE

Podpisałem:
- cztery akty notarialne dotyczące sprzedaży mieszkań;
- jeden akt notarialny dotyczący przejęcia od PKP, na rzecz Gminy 
Poczesna, działki i dworca w Korwinowie.
 

WYDARZENIA
GRUDZIEŃ 2013
17 – brałem udział w Forum Inicjatyw Międzynarodowych, które 
odbyło się w Auli Multimedialnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
18 – w Częstochowie miała miejsce konferencja nt: „Europejski 
Fundusz Społeczny w kontekście zmiany społecznej”. Uczestniczy-
łem w tym spotkaniu;

STYCZEŃ
1 – wieczór sylwestrowy spędziłem z mieszkańcami gminy Pocze-
sna, gdzie mogłem złożyć życzenia noworoczne i wysłuchać innych;
3 – wraz z przewodniczącą Rady Gminy Lidią Kaźmierczak, złoży-
liśmy życzenia 100-letniej mieszkance Mariannie Hoła. Przekazali-
śmy także list gratulacyjny od premiera Donalda Tuska;
6 – w Leśniowie, z okazji Święta Objawienia Pańskiego, odbyło 
się spotkanie z samorządowcami. Uczestnicy mszy św. modlili się 
m.in. o pomyślność dla mieszkańców regionu, a następnie wysłu-
chali koncertu kolęd;
12 - Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta koncertowała w ko-
ściele parafialnym w Poczesnej, a tydzień później – 19 stycznia -  
w kościele we Wrzosowej;
13 – wziąłem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Wrzosowa  
i w zebraniu Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej. 
Kolejne posiedzenie tej Rady Sołeckiej odbyło się 3 lutego;
14 – w miejscowości Zawodzie odbyła się dyskusja publiczna  
z mieszkańcami nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Pocze-
sna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko;
17 – przyjąłem zaproszenie wójta i lokalnych samorządowców z 
Kamienicy Polskiej na uroczyste otwarcie hali sportowej;
19 – odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Poczesna”;

LUTY
1 – Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
wystawiło spektakl pt: „Nasze Betlejem”. Zaprezentowali się rów-
nież podopieczni pracowni muzycznej. Wraz z mieszkańcami gmi-
ny Poczesna podziwiałem młodych artystów;
2 – w kościele we Wrzosowej odbył się koncert kolęd i pastorałek;
3 – w Częstochowie odbyło się uroczyste podziękowanie za służbę  
Komendantowi Straży Pożarnej Zbigniewowi Hibnerowi. Wziąłem 
udział w tej uroczystości;
5 – uczestniczyłem w zorganizowanym przez Powiatowy Urząd 
Pracy spotkaniu. Dotyczyło ono m.in. podsumowania 2013 roku 
oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ak-
tywizacji osób bezrobotnych;
6 – już po raz drugi, w Słowiku odbyła się dyskusja publiczna  
z mieszkańcami nad rozwiązaniami przyjętymi w powtórnie wyło-
żonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego: strefa VII obejmująca sołectwa: Sło-
wik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko;
8 – wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Wrzosowa;
11 - w Brzezinach Nowych odbyła się dyskusja publiczna z miesz-
kańcami nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicz-
nego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego: strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny 
Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) 
oraz fragment sołectwa Huta Stara B, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko;
22 - odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Huta Stara A

TRADYCJE
Na przełomie roku, jak również w styczniu oraz w lutym, w świe-
tlicach, w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych, w Stowa-
rzyszeniach, Kołach Gospodyń Wiejskich odbywały się spotkania 
opłatkowo-noworoczne. 

Uczestniczyłem w obchodach Dnia Babci i Dziadka, które odbywa-
ły się w przedszkołach i szkołach.

WYDAŁEM ZARZĄDZENIA M.IN. W SPRAWIE:
- otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Poczesna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
- w sprawie powołania komisji przetargowej na najem lokalu użyt-
kowego z przeznaczeniem na aptekę, położonego w miejscowości 
Wrzosowa;
- w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 
w imieniu wójta Gminy Poczesna;
- powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia ofert na reali-
zację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu przez organizacje pozarządowe w 2014 roku;
- planu dofinansowania w 2014 r form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzo-
nych przez gminę Poczesna;
- powołania komisji przetargowej w sprawie najmu lokalu użytko-
wego z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy w miejcowości 
Huta Stara B będącego własnością gminy Poczesna;
- zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia 
paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowe-
go eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu gminy Poczesna.

Sprawozdanie z XXXI Sesji 
Rady Gminy w Poczesnej.

Na trzydziestej pierwszej sesji  odbytej w dniu 30 grudnia 2013 
roku Rada Gminy przyjęła budżet gminy na 2014 rok oraz wie-
loletnią prognozę finansową na lata 2014-2029. Projekt budżetu 

gminy oraz wieloletnia prognoza finansowa zostały wcześniej po-
zytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Katowicach, Komisję Rewizyjną oraz pozostałe stałe komisje Rady 
Gminy. Dochody ogółem wynosić będą 42 675 051 zł i składają się 
na nie: dochody własne 22  914 466 zł, dotacje celowe 11 705 868 zł 
oraz subwencje 8 054 717 zł. Wydatki ogółem wynoszą 51 220 578 
złotych.  W zakresie inwestycji gminnych w roku 2014 zaplanowa-
no między innymi: kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzo-
sowej, na którą zaplanowano 6 725 050 zł.; budowę kanalizacji sani-
tarnej w Bargłach i Michałowie, na którą przeznaczono 9 177 050 zł, 
zagospodarowanie terenu centrum Słowika, na które zaplanowano 
1 184 002 zł oraz budowę ogólnodostępnej siłowni. Dotacja z budże-
tu gminy na utrzymanie komunikacji MPK na terenie gminy wynosi 
3 145 354  zł., Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
 399.510 zł., Gminnej Biblioteki Publicznej 379.300 zł oraz kultury 
fizycznej i sportu 200 000 zł. 
  Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
 Kolejnymi uchwałami Rada Gminy przyjęła plan pracy 
Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy stałych komisji 
Rady Gminy na 2014 rok. 
   Rada Gminy uznała za bezzasadną skargę Pani Justyny Dróżdż 
na Wójta Gminy Poczesna oraz włączyła w granice okręgu wybor-
czego nr 14 Wrzosowa nowo utworzoną w tej miejscowości ulicę 
Pogodną.
 W kolejnych punktach obrad radni i sołtysi zgłosili kilka-
naście wniosków i zapytań.   
       Na zakończenie sesji wójt gminy Krzysztof Ujma oraz prze-
wodnicząca  Rady Gminy Lidia Kaźmierczak złożyli życzenia no-
woroczne.                                    Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Minkina

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Dwa razy „S”!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, „Spoiwo” zapytało radne naszej gminy 

(mamy parytet: jest osiem kobiet w Radzie, której kobieta przewodniczy), 
czym dla nich jest sukces i szczęście.

Lidia Kaźmierczak (Nowa Wieś), przewodnicząca Rady Gminy
Szczęście - to pomyślność ojczyzny, to dobra kochająca się rodzina i jej sukcesy. To być dobrym dla innych, 
a szczególnie pomagać potrzebującym, „bo większa jest radość dawania niż otrzymywania”. Szczęściem jest 
zdobywać szacunek od innych ludzi i zasługiwać na szczere uznanie. Znajdować w każdym człowieku dobro i go 
szanować. Szczęśliwym jest ten, który potrafi uczynić świat odrobinę lepszym i dzięki któremu choć jeden człowiek 
będzie miał łatwiejsze, pełne nadziei życie.
Osobiście odczuwam radość z pełnienia opieki wobec niepełnosprawnego, samotnego syna zmarłej koleżanki 
z pracy.
Sukces - to pojęcie bardzo szerokie i względne, ale dla każdego, kto go osiągnął jest satysfakcją.
Na sukces pracuje się całe życie bo „siadanie na laurach” - to stagnacja. Sukcesem dla mnie jest moja rodzina, praca 
zawodowa i pełniona funkcja radnej, a od dwóch kadencji funkcja przewodniczącej Rady Gminy.

Kiedy pracowałam zawodowo - ostatnio pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie - 
sukcesem dla mnie były bardzo dobre kontakty z współpracownikami i młodzieżą, zaufanie i szacunek, którym mnie obdarzano. Miałam 
poczucie spełnienia i zadowolenia, gdyż udało mi się pomóc każdemu, a zwłaszcza potrzebującemu tej pomocy. Cieszyły mnie bardzo 
sukcesy uczniów, zapewniające im udany start na wyższe uczelnie i w dorosłe życie.

Eulalia Błaszak (Zawodzie, Kolonia Borek)
Szczęście – doświadczyłam
Sukces – nie mówię o nim głośno.

Iwona Choła (Korwinów, Słowik)
Szczęście – najważniejsza wartość w życiu. 
Ma wiele wymiarów… na temat szczęścia 
pisałam pracę podyplomową.
Sukces – jak się ma szczęście, to sukces 
murowany. I odwrotnie.

Jolanta Knysak (Huta Stara B, Osiedle)
Szczęście i Sukces – to jest moja rodzina, 
moje dzieci, mój mąż, dom…

Teresa Parkitna (Nierada, Mazury, Młynek 
Michałów)
Zarówno sukces jak i szczęście – moim 
zdaniem - należy rozpatrywać w dwóch 
kategoriach: rodzinnej i zawodowej.
Szczęście – to dla mnie możliwość spędzania 
czasu z moją rodziną, najbliższymi. 
Szczególnie wnuczętami.
Sukces – to możliwość współdziałania 
z innymi ludźmi na rzecz lokalnej 
społeczności.

Elżbieta Rakowska (Wrzosowa)
Szczęście – pojęcie to kojarzy mi się jedynie  
z moją rodziną. Największe dla mnie szczęście 
to moment, kiedy mam ich wszystkich przy 
sobie. Zdrowych i szczęśliwych.
Sukces – kojarzy mi się ze sprawami 
zawodowymi. Określenie celu, dążenie do 
niego, a następnie jego osiągnięcie. I ten cel 
wcale nie musi być wielki…

Ewa Synoradzka (Brzeziny, Brzeziny Nowe, 
Brzeziny Kolonia, Sobuczyna)
Szczęście – to moja rodzina. To, że ją mam. 
Wspaniałą i szczęśliwą. Szczęście to fakt, że 
mój mąż wraca do zdrowia, to moje wspaniałe 
wnuki…
Sukces – dla mnie to m.in. to, że jestem 
współwłaścicielem sklepu. Ale przede 
wszystkim, to zaufanie, którym obdarzyli 
mnie moi sąsiedzi i mieszkańcy Brzezin. 
Mogę śmiało powiedzieć, że posiadanie 

czyjegoś zaufania jest wielkim sukcesem!
Krystyna Wichniarek (Kolonia Poczesna)
Szczęście – to stan duchowy, zachowanie, uczucie, które sprawia, że każdy, kto go doznaje, zawsze się uśmiecha.  
To zdrowie, rodzina, miłość i przyjaciele. Wskazane są też środki... dobra materialnego!
Sukces – najprościej: osiągnięcie, zdobycie czegoś planowanego. Głębiej – to prawdziwe, proste słowa 
wypowiedziane w definicji sukcesu, przez amerykańskiego poetę i eseistę Emersona: „Sukces to śmiać się często 
i szczerze. Zyskać szacunek inteligentnych ludzi i podziw dzieci. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. 
Doceniać piękno. Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe, pozostawić po sobie świat nieco lepszy 
i mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, że my istnieliśmy na tym świecie”. 
Podpisuje się pod tym obiema rękami.

not. an

wydarzenia
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Poczesna 
między Paryżem, Londynem a Nowym Jorkiem

Z
a sprawą rzeźb artysty Jerzego Kędziory i jego przystudyjnej 
galerii, nazwa naszej miejscowości dumnie wybrzmiewała 
między tytułowymi metropoliami. Działo się to na dużym, 
pięknym jachcie zacumowanym przy nadmorskiej promenadzie 

centralnej dzielnicy Miami Downtown. Na pokładach tej 
specyficznej jednostki, pływającej galerii, w dniach 17- 20 stycznia 
2014 roku odbywał się festiwal sztuki Miami International Artfair. 
Do wyselekcjonowanych niewielu ponad dwudziestu galerii z 
całego świata włączono i Poczesną Galerię Rzeźby, aby pokazała 
międzynarodowej publiczności niezwykłe balansujące dzieła jej 

twórcy. To rzadka w świecie sztuki impreza w takim anturażu 
i atmosferze. Przybywający na nią, mogli nie tylko podziwiać 
znakomite utwory artystyczne, uczestniczyć w prelekcjach 
i prezentacjach ich twórców, ale degustować i konsumować 
potrawy i trunki wybranych rewirów kulinarnych i to zarówno 
przy wybrzeżu, jak i na pełnym morzu. Impreza w Miami się już 
zakończyła, ale nazwa naszej gminy pozostanie na kartkach druków 
towarzyszących wydarzeniu, w krótkim szeregu miejscowości, 
w których można znaleźć ciekawe dokonania artystyczne, 

Dana Mieżaniec 

wydarzenia
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            Rzeczy proste
są najbardziej niezwykłe...
W przedostatni dzień 2013 roku, w 

Gminnym Centrum Kultury Re-
kreacji i Informacji w Poczesnej, 

odbyło się noworoczne spotkanie z miesz-
kańcami gminy.
Zostało ono zorganizowane z inicjatywy 
wójta gminy – Krzysztofa Ujmy. Zaproszo-
no 100 podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Poczesnej. Przed go-
śćmi, z krótkim recitalem, wystąpiła  Wero-
nika Janczyk.  A najbardziej znane kolędy 

Trwają prace przygotowawcze do rozpo-
częcia budowy sieci wodociągowej na 
ulicy Granicznej. Została wytyczona tra-

sa w terenie.
- Sieć poza zaopatrzeniem ludzi w wodę, 
będzie także służyła jako zabezpieczenie 
przeciwpożarowe dla tego terenu gminy 
Poczesna – tłumaczy wójt gminy Poczesna, 
Krzysztof Ujma.
Wodociąg, przede wszystkim, pozwo-
li mieszkańcom mającym swoje posesje 
wzdłuż ulicy Granicznej (około 15 gospo-
darstw), na korzystanie z wody uzdatnionej 
do picia i zaprzestanie korzystania ze studni. 
Będzie to dla nich ogromne udogodnienie.

jd

Dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców

zaśpiewały „Kwiaty jesieni”.
Każdy z gości otrzymał prezent. Nie zabra-
kło także słodkości.
Ale najważniejsze było przesłanie tego spo-
tkania. Nawoływało ono do pielęgnowania 
swoich marzeń. Trzymania się swoich ide-
ałów. Pójścia śmiało przez życie. I pamięta-
nia, że wielkie biografie powstają z ruchu do 
przodu, i aby z takimi myślami, wiarą i prze-
słaniami wspólnie wejść w nowy 2014 rok!

opr. an 

aktualności / wydarzenia
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Marianna Hoła urodziła się 3 stycznia 
1914 roku w województwie poznań-
skim.

- Za mężem i pracą przyjechała do Pocze-
snej – wspomina jej córka Urszula. - No i 
została.
Do zakończenia wojny mieszkała z rodziną 
w Romanowie. Potem przeprowadziła się do 
Nowej Wsi. Od 1954 roku była kierownicz-

ką sklepu w Poczesnej.
- Niestety, ciężka choroba sprawiła, że mu-
siała zrezygnować z pracy zawodowej – do-
daje córka. - Ale pamiętam, że mieszkańcy 
bardzo żałowali, że mama odchodzi z pracy. 
Jest i zawsze była osobą o ogromnej cierpli-
wości. Opanowana w każdej sytuacji. Nigdy 
nie podniosła głosu, rzadko się denerwo-
wała... Do pracy wychodziła na godzinę 6, 

Mamy rok 2014!
Władzie gminy i samorządowcy wspólnie z mieszkańcami po-

witali 2014 rok. Była muzyka na żywo, tańce, śpiewy, życze-
nia i sztuczne ognie... Wszystko to działo się podczas, syl-

westrowej imprezy, która odbyła się w Osiedlu, w Hucie Starej B. 
Bawili się nie tylko mieszkańcy gminy, ale również goście. Zabawa 
rozpoczęła się o godzinie 22. 
Tuż przed północą na scenie pojawił się wójt gminy Poczesna – 
Krzysztof Ujma, jego zastępca – Andrzej Lech oraz sekretarz gmi-
ny – Renata Smędzik. Radę Gminy Poczesna reprezentowała jej 
przewodnicząca – Lidia Kaźmierczak oraz radni: Jolanta Knysak i 
Tadeusz Bajdor wraz z sołtysem – Leonem Kutą. 
-  Drodzy mieszkańcy, nasza gmina jest jedną z tych, w których 
przybywa mieszkańców.  Ja zapewniam, że wraz z moimi pra-
cownikami i samorządowcami zrobimy wszystko, aby naszym 
mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Aby czuli się bezpieczni i ni-
czego im nie brakowało. Życzę Państwu, aby 2014 rok był bar-
dzo szczęśliwy nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także 
dla ich rodzin, bliskich, przyjaciół... Wszystkiego najlepszego –  
mówił Krzysztof Ujma. 

an 

a wracała o najróżniejszych porach. Bo jak 
- zgodnie z godzinami - zamknęła sklep, to 
zawsze ktoś jeszcze przyszedł i prosił, żeby 
otworzyła, bo czegoś tam zapomniał wcze-
śniej kupić. I ona otwierała. To była norma.
Teraz pani Marianna już nie mieszka sama. 
Wymaga stałej opieki. Mieszka w Często-
chowie wraz z córką, która się nią zajmuje.
- Kiedy dawne sąsiadki pani Marianny do-
wiedziały się, że będę się do niej wybierać 
z życzeniami, to przekazały mi list do niej 
– mówiła przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kaźmierczak.
Krzysztof Ujma również złożył życzenia, 
wręczył bukiet czerwonych róż, dyplom 
oraz list gratulacyjny od premiera Donalda 
Tuska.
Pani Marianna ma troje dzieci, czworo wnu-
cząt i dwoje prawnuków. Na uroczystości 
100 urodzin była córka Urszula, syn Roman 
z dziećmi i wnukami. Syn Andrzej był w 
pracy, na morzu.

an

200 lat...
… życzyli Mariannie Hoła - obchodzącej setną rocznicę urodzin - najbliżsi 

oraz władze gminy Poczesna reprezentowane przez wójta – Krzysztofa 
Ujmę oraz przewodniczącą Rady Gminy – Lidię Kaźmierczak.  

Marianna Hoła z synem Andrzejem-marynarzem. Gratulacje odbierała córka Jubilatki.

wydarzenia
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C
hociaż podczas minionych 
ferii zapanowały warunki 
sprzyjające do szaleństw 
na śniegu i lodzie – 

nie brakowało chętnych do 
korzystania z oferty Gminnego 
Centrum Kultury w Poczesnej. 
W poniedziałkowe popołudnia 
pasjonaci  plastycznych 
działań realizowali swoje 
pomysły podczas Zimowych 
Szaleństw Artystycznych. 
Zajęcia plastyczne odbyły się 
również w Wiejskim Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bargłach 
oraz w Centrum Kształcenia  
w Hucie Starej B, gdzie młodzi 
artyści przygotowywali maski 
karnawałowe. W świetlicach 
środowiskowych miały miejsce 
ogniska z kiełbaskami, zabawy 
i konkursy. Sympatycy sztuki 
aktorskiej uczestniczyli  
w spektaklu „Tajemniczy 
ogród”, a następnie zwiedzali 
te miejsca w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, 
których na co dzień widz nie 
ogląda. Kinomani w środę 22 
stycznia brali udział w Biwaku 
Filmowym – nocne oglądanie 
trzech filmów na dużym 
ekranie, wspólne przygotowanie 
kolacji i śniadania okazały się 
doskonałą okazją do integracji 
i ciekawych dyskusji. Młodsze 

dzieci wyjechały do Ośrodka 
Kultury Filmowej  Iluzja  
w Częstochowie na film Kumba.
Oczywiście nie zabrakło także 
sportowych emocji. Piąta już 
edycja Turniejów o Białego 
Misia w tenisie stołowym odbyła 
się w świetlicy środowiskowej  
w Brzezinach Nowych,  
w świetlicy środowiskowej 
w Bargłach oraz w Szkole 
Podstawowej w Poczesnej. 
Wa r c a b i ś c i  w a l c z y l i  
o Białego Misia w świetlicy 
środowiskowej w Słowiku. Jak 
na karnawałowy czas przystało – 
nie brakowało balowego blichtru 
i tanecznego szaleństwa. Odbyły 
się  dwa bale karnawałowe 
– Bajkowy Świat w GCKIiR  
w Poczesnej i Taniec  
z Gwiazdami w CK w Hucie 
Starej B. Jak zwykle uczestnicy 
zaskoczyli pomysłowością  
i nie zawiedli w wytrzymałości 
podczas popisów na parkiecie. 
Maluchy w licznej grupie  
przez dwie godziny szalały  

w  D z i e c i ę c y m  R a j u  
w Rędzinach. Ich starsi koledzy 
i koleżanki uczestniczyli  
w wyjeździe do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach. 
Chętnych było tak wielu, że 
trzeba było zamówić dodatkowy 
transport – łącznie z wodnych 
atrakcji skorzystała grupa 54 
osób. 
Dzieci i młodzież serdecznie 
dziękują Krzysztofowi Ujmie 
– wójtowi Gminy Poczesna –  
za pomoc w organizacji 
wyjazdów podczas ferii. 
Łącznie w wyjazdach tych 
wzięło udział prawie 160 
młodych mieszkańców naszej 
gminy.                                       ai

wieści z gckiir
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Hej kolęda, kolęda...
Najstarsza zachowana polska kolęda 

zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu 
Anielski” i pochodzi z 1424 roku.  Co 

ciekawe – pierwotnie  tłumaczono kolędy 
na język polski ze śpiewników czeskich. 
Dopiero na przełomie XVII i XVIII 
wieku nastąpił w Polsce rozwój gatunku 
nazwanego kolędami, który zakładał, że 
kolęda to pieśń bożonarodzeniowa. Właśnie 
na przełomie XVII i XVIII wieku powstały 
najsłynniejsze polskie kolędy, jak np.  
„W żłobie leży” (autorstwa prawdopodobnie 
Piotra Skargi) czy „Bóg się rodzi”  
Franciszka Karpińskiego. Kolędy pisali 
Mikołaj Sęp Szarzyński, Andrzej Morsztyn, 
a także Feliks Nowowiejski (XIX wiek).  
W polskim dorobku kulturalnym zachowało 
się ponad 500 kolęd i pastorałek. 
Kolędy w różnych aranżacjach i wykonaniach 
mieliśmy możliwość wysłuchać podczas 
koncertów  w kościołach parafialnych we 

Wrzosowej i w Poczesnej. 
W niedzielę 12 stycznia  Dziecięco 
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod 
batutą Kazimierza Kłoska prezentowała 
się podczas mszy świętej w kościele 
parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela  
w Poczesnej. Tydzień później – 19 stycznia – 
młodzi  muzycy prezentowali się w kościele 
pw. Bożego Ciała we Wrzosowej. 
2 lutego  w tej samej świątyni odbył się 
koncert „Kolędujmy razem”, w którym 
wzięły udział: Dorota Wiśniewska – Klekot, 
Paulina Zarzycka, Karolina Kamińska, 
Iwona Kołodziejczyk i Anna Bińczyk. 
Kolędy wykonane zarówno przez młodych 
muzyków jak i solistki bardzo spodobały się 
licznie przybyłym mieszkańcom, a występy 
zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.
Na kolejne kolędowanie już czekamy  
– a zatem – do grudnia!

ai

Przedszkolaki 
towarzysko

Taką sentencję przypisuje 
się świętemu Augustynowi 
(Aureliuszowi Augustynowi  

z Hippony). Realizując w praktyce 
tę złotą myśl i dodatkowo kierując 
się zasadą: czym skorupka za młodu 
nasiąknie, Gminne Centrum Kultury  
zaproponowało udział w zajęciach 
tańca towarzyskiego najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy. I tak 
od połowy września ubiegłego roku 
dyplomowany instruktor tańca Piotr 
Maźniewski w każdy poniedziałek 
wprowadzał w tajniki taneczne dzieci 
z przedszkola w Poczesnej, natomiast 
w środy spotykał się z przedszkolakami 
w Hucie Starej B. Zajęcia odbywały 
się w placówkach przedszkolnych  
i brały w nich udział wszystkie dzieci. 
Czteromiesięczny cykl spotkań 
zakończył się prezentacjami przed 
rodzicami oraz Babciami i Dziadkami  
z okazji ich święta. 
Zajęcia uwrażliwiają, rozwijają poczucie 
rytmu, uczą pracy w grupie, ośmielają, 
wzmacniają pewność siebie, poprawiają 
koordynację ruchową. Zabawy taneczne 
rozwijają kreatywność i wyobraźnię, 
są fantastyczną formą pozbycia się 
nadmiaru energii.

Człowieku, naucz się tańczyć, 
bo inaczej aniołowie w niebie nie 
będą wiedzieli, co z tobą zrobić.

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci w wieku przedszkolnym 
(od 5 roku życia) zapraszamy do 
udziału w kolejnym etapie nauki tańca. 
Zajęcia odbywają się we wtorki w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Poczesnej w godz. 16.15 – 17.30 oraz 
w sali Przedszkola Publicznego w 
Hucie Starej B (wejście przez Centrum 

Kształcenia) w godz. 17.45 – 19.00.

wieści z gckiir
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Zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

12 stycznia  2014 r. zespoły Takt, Błysk i Iskierki zostały 
zaproszone do udziału w koncercie zorganizowanym 
przez  Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej   

w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci 
zaprezentowały układy taneczne, których motywem przewodnim 
była zima. Nie zabrakło skrzatów, aniołków, zimowej bitwy na 

śnieżki. Starsze dziewczęta zatańczyły z szarfami oraz przedstawiły 
układ z latarniami. Rozpoczynający prezentację naszych zespołów 
taniec do piosenki Czesława Niemena Dziwny jest ten świat wywarł 
na widzach największe wrażenie – w szczególności fragment 
wykorzystujący technikę teatru cieni.

ai

Wielkanocny Konkurs Plastyczny
„Moja Wielkanoc”

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z  Wielkanocą 
przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną.
Cele konkursu:
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik
   plastycznych jako środka wypowiedzi,
- rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
- pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
- ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i 
gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
       I grupa –  przedszkola
      II grupa – klasy I -III szkoły podstawowej
     III grupa – klasy IV -VI szkoły podstawowej
     IV grupa –  klasy I -III gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.

3. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym wszystkie 
dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, 
którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice 
plastycznej.
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.
6. Dopuszczalne formaty prac od A4 do A3

Termin: Na prace oczekujemy do dnia 28. 03. 2014 roku w naszej siedzibie: 
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna Tel. 34/ 327- 40 -78, 666 83 81 86, 
w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece 
Gminnej).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa 
prac odbędzie się 04.04.2014 r. ( piątek ) o godz. 14.00 w Gminnym 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Uwagi końcowe:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 
Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania 
konkursu i wręczenia nagród.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

jk

wieści z gckiir
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T
ymi słowami zakończył się szczególny wieczór w Gminnym 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji. Licznie zebrani 
goście wysłuchali muzycznych prezentacji dzieci i młodzieży – 

podopiecznych Pracowni Muzycznej prowadzonej przez Grzegorza 
Leonarcika. Adeptom gry na instrumentach klawiszowych i gitarach 

kibicowali najbliżsi.Salę Gminnego Centrum Kultury wypełniły 
dźwięki popularnych kolęd i pastorałek w wykonaniu indywidualnym 
oraz grupowym – najliczniejszy był kwintet gitarowy. Nie zabrakło 
Kwiatów Jesieni, które brawurowo wykonały trzy kolędy 
w układzie dwu i trzygłosowym. Tradycyjnie już przybyli  
na spotkanie goście zostali poczęstowani niespodzianką 
przygotowaną przez panie z KGW Zawodzie. Główną częścią 
wieczoru był spektakl przedstawiony przez Koło Teatralne pod 
kierunkiem Magdaleny Wąsińskiej – premiera scenicznej prezentacji 
z autorskim tekstem instruktorów GCKIiR. Oto do Świętej Rodziny, 
która schronienie znalazła w kapliczce w Nowej Wsi, przybywają 
szczególni goście na czele z królem Kazimierzem Wielkim.  
W korowodzie barwnych postaci, charakterystycznych dla naszej 
Małej Ojczyzny pojawia się górnik, strażak, gospodynie, tańcząca 
dziewczyna w ludowym stroju, nie brakuje osób związanych  
z przeszłością naszej gminy. Spotkanie było lekcją lokalnej historii .
-Aby żyć dzisiaj w poszanowaniu przeszłości z nadzieją na dobrą 
przyszłość - powiedział na zakończenie wójt Krzysztof Ujma.                                                                             

ai

„Weź nasze serca, o Najświętsze Dziecię,
Błogosław Poczesnej i wszystkim na świecie…” 

wieści z gckiir
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Kometka na „Mikołaja”
W hali sportowej Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego  w Pocze-

snej odbył się Mikołajkowy Turniej Badmintona „WOLNI OD 
NAŁOGÓW”, którego organizatorem i sędzią był dyrektor 

szkoły i jednocześnie trener badmintona Paweł Wiśniewski.  Im-
prezę wsparła Rada Rodziców.  Zawody rozgrywano w kategoriach 
wiekowych  szkoły podstawowej i gimnazjum, a klasyfikowano 
osobno dziewczęta i chłopców.

w poszczególnych kategoriach wiekowych ZWYCIĘZCAMi 
zostali:

kat. szkoła podstawowa dziewczęta:
Julia Ujma – SP Poczesna

kat. szkoła podstawowa chłopcy:
Mikołaj Chmielewski – SP Poczesna

kat. gimnazjum dziewczęta:
Weronika Dobosz – Gimnazjum w Poczesnej

kat. gimnazjum chłopcy:
Dawid Mraz – Gimnazjum w Poczesnej

Najlepsi otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Jak 
przystało na turniej mikołajkowy nie zabrakło paczek ze słodkim 
poczęstunkiem od Św. Mikołaja.
 Najważniejszy jest jednak udział w takiej imprezie! Dodat-
kowo promowaliśmy zdrowy styl życia bez używek (głównie alko-

Jasełka na wesoło
W połowie stycznia, w świetlicy w Nowej Wsi, odbyło się spo-

tkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich z Bargłów, Huty 
Starej A, Nowej Wsi oraz Zawodzia z księdzem Prałatem Ja-

rosławem Sroką.
Na uroczystosci obecna była m.in., przedwodnicząca Rady Gminy 
– Lidia Kaźmierczak, radna z Zawodzia – Eulalia Błaszak oraz wójt 

Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.
Na zaproszenie przewodniczącej KGW Zawodzie – Anny Rak, na 
spotkanie przyjechała grupa mieszkańców z sąsiadującej z gminą 
Poczesna – Skrajnicy. Goście, wśród których był sołtys – Mirosław 
Flisowski, przedstawili „Jasełka na wesoło”. Przedstawienie zostało 
nagrodzone gromkimi brawami.

not. an

holu, papierosów, narkotyków, itp.) pod hasłem „Nałóg nie wybiera 
– Ty możesz”, co bardzo wydatnie wpisało się w działania programu 
profilaktycznego szkoły – powiedział Paweł Wiśniewski.

red

wydarzenia / sport
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INFORMATOR

UWAGA
jeśli  jesteś  właścicielem  firmy  działającej  na  terenie  gminy  Poczesna 

i  chcesz  o  niej  opowiedzieć  na  łamach  „Spoiwa”  -   zadzwoń  (34)  327  41  26.

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
Drink Bar Rawex – Bargły; 
ul. Śląska 43; tel: 327 47 28; 
czynny: pt.-niedz. - 20-24.
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 pizz.
Pizzeria Toskania – Poczesna; 
ul. Strażacka 62; 
tel: 314 36 21; czynna: 
pon.-czw. 12-22; pt.-sob. 12-23; 
niedz. 15-22; ok. 50 różnych pizz
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 święta miesz-
kańcy Gminy Poczesna mogą korzystać z pomocy le-
karskiej 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
Agnieszka - zakład 
fryzjersko-kosmetyczny
ul. Równoległa 92, Słowik
Aneta - salon fryzjersko 
kosmetyczny 
ul. Bankowa 10, 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

jesteśmy na www.facebook.com 15
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Zatrzymane w kadrze...

Sylwester w Hucie Starej B

Zebranie sprawozdawcze OSP Wrzosowa

Spotkanie noworoczne z podopiecznymi GOPS-u


