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Informuję pary małżeńskie obchodzące w 2015 roku Jubileusz po-
życia małżeńskiego, iż wzorem lat ubiegłych planujemy zorganizo-
wanie dla Państwa uroczystości gminnej.
   Wobec powyższego proszę pary zawierające związek małżeński 
w  1965 roku  zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej uroczystości w 
tutejszym Urzędzie 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 )
   Zgłoszenia można dokonać osobiście, bądź za pośrednictwem 
członka rodziny. Kontakt telefoniczny  do Urzędu Stanu Cywilnego 
- tel. 34/326 30 27.
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STOPKA REDAKCYJNA

26 września 2014 r. w Pałacu Habsburgów w Żywcu odbyły się 
wojewódzkie obchody „Światowego Dnia Turystyki”.
Podczas uroczystości zostały wręczone „Dyplomy Marszałka 
Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2014 
roku”. Otrzymało je 47 organizacji i osób, które swoją działalnością 
w sposób szczególny, przyczyniły się do rozwoju turystyki  
w Województwie Śląskim. W imieniu Zarządu dyplom odebrał 
Wiceprezes Janusz Jończyk. To cenne wyróżnienie przyznano 
Stowarzyszeniu „Bractwo Kuźnic” za szerokie osiągnięcia włożone 
w rozwój turystyki na obszarze pięciu partnerskich gmin. Jesteśmy 
dumni, że nasze dotychczasowe działania zostały docenione,  
a jednocześnie zmotywowani do dalszej pracy w obszarze turystyki.
         ms

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Z A W I A D O M I E N I E

Dyplom dla „Bractwa”

dla par małżeńskich  - Jubilatów 50 - lecia
pożycia małżeńskiego

Program Obchodów Święta 

11 
LISTOPADA

10.45 – zbiórka uczestników na placu przy 
kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Poczesnej
10.50 – złożenie kwiatów  w Miejscach Pamięci 
Narodowej w Poczesnej, Zawodziu, Wrzosowej 
i Nieradzie 
11.00 – Msza Święta za Ojczyznę 
w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela
w Poczesnej
12.00 – Marsz dla Niepodległej ulicami: Strażacką 
i Częstochowską z Poczesnej do świetlicy wiejskiej 
w Nowej Wsi
Świetlica w Nowej Wsi:
12.30 – odśpiewanie Hymnu Państwowego
12.35 – przemówienie okolicznościowe 
Wójta Gminy Poczesna
12. 45 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upa
miętniającej przekazanie przez rodzinę Rosińskich 
mieszkańcom  Nowej Wsi działki na cele społeczne 
12. 55 – Projekcja filmu 
Poczesna – nasza Mała Ojczyzna
13.15 – Patriotyczne śpiewnie z Kwiatami Jesieni
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AKTY NOTARIALNE
Podpisałem  dwa akty notarialne w sprawie sprzedaży mieszkań.

WYDARZENIA
WRZESIEŃ
9 – zostałem zaproszony do radia FIAT, gdzie m.in. rozmawiałem  
o gminnych inwestycjach oraz turystyce;
11 – w Koszęcinie wziąłem udział w „Święcie Lasu”. Uroczystość 
upamiętniała 90-tą rocznicę powstania Lasów Państwowych;
12 – miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami pla-
nistycznymi zaproponowanymi w powtórnie wyłożonym do pu-
blicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Strefa VI, obejmująca sołectwa: Nowa Wieś oraz 
fragment  miejscowości Wrzosowa wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. Jednocześnie informuję, że został wydłużony termin 
wnoszenia uwag do planu, do dnia 12 stycznia 2015 r.
13 – w Bargłach uczestniczyłem w festynie „Pożegnanie Lata”; 
18 - wziąłem udział w spotkaniach mieszkańców: Rady Sołeckiej 
we Wrzosowej i z Nowej Wsi, z bloków przy ul. Kopalnianej;
20 – w sali koferencyjnej Hali Sportowej w Poczesnej miała miejsce 
debata na temat: „Posłowie odpowiedzialni przed wyborcami, czyli 
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”. Z prelekcjami wystąpili m.in.  

Tomasz Kaźmierski z Uniwersytetu w Southampton, prof. Antoni 
Kamiński z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zdzisław Ilski z Po-
litechniki Warszawskiej. Spotkanie zorganizowane zostało wspól-
nie z wicestarostą częstochowskim - Januszem Krakowianem;
24 – złożyłem życzenia i gratulacje państwu Elwirze i Andrzejowi 
Kucharskim, którzy obchodzili 60-tą rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego;
22–29 – odbywały się spotkania Rad Sołeckich (Zawodzie, Huta 
Stara A, Poczesna, Brzeziny Kolonia) podczas których omawiano 
realizację zadań inwestycyjnych i bieżące działania;
26 – we Wrzosowej spotkałem się z Radą Rodziców gimnazjum 
i szkoły podstawowej. Omawiane były m.in. sprawy dotyczące 
inwestycji w tej miejscowości;
28 – na zbiorniku „Glinianka-Korwinów” odbyły się zawody 
wędkarskieh o Puchar Wójta Gminy Poczesna. Na tej imprezie 
reprezentował mnie zastępca wójta – Andrzej Lech;

PAŹDZIERNIK
4 – uczestniczyłem w zebraniu  Współnoty Mieszkaniowej w Hu-
cie Starej B. Spotkałem się z właścicielami lokali bloku przy ul. 
Jaśminowej 4 i 5. Rozmawialismy o bieżących sprawach;
4  – w przedszkolu w Hucie Starej B uczestniczyłem  w uroczy-
stości pasowania na przedszkolaka, następnie wziąłem udział w 
Pikniku „Święto Ziemniaka”, który odbył się na „Orliku” w Hucie 
Starej B;
8 – uroczystość „Ślubowanie Pierwszoklasity” odbyła się w ze-
spole Szkół im. Polskich Noblistów w Brzezinach;
11– w świetlicy w Brzezinach zorganizowano turnieje i konkursy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
12 – w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku odbył się 
ósmy etap IV  Jurajskiego Finału – Nordic Walking;
13 – miało miejsce spotkanie w sprawie ustalenia harmonogramu 
rozgrywek Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów 2014/2015;
17 – w Zespole Szkół we Wrzosowej zakończyły się obchody 
100-lecia szkoły;
17 - w sali konferencyjnej w Poczesnej odbyło się spotkanie z 
młodzieżą gimnazjalną. Tytuł: „Młodzież - aktywni aktorzy życia 
społecznego”;
23 - w Hali Sportowej odbyła się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja  
Rady Gminy zorganizowana przy współpracy z Regionalną Izbą 
Przemysłowo Handlową w Częstochowie;
24 - w Przedszkolu Publicznym w Poczesnej uczestniczyłem w 
uroczystości pasowania na przedszkolaka;
24-30 odbywały się zebrania wiejskie w: Brzezinach Nowych, 
Sobuczynie, Kol. Poczesna, Zawodziu, Nowej Wsi, Poczesnej; 
25 - wziąłem udział w spotkaniu z okazji „Dnia Białej Laski”, 
które odbyło się w miejscowości Piasek;
25- w Hucie Starej B, w świetlicy środowiskowej,  wziąłem udział 
w uroczystości „Dzień Seniora”;
27 - wziąłem udział w wernisażu wystawy Grzegorza Amurskiego 
pt: „Fascynujący świat przyrody gminy Poczesna”;
30 - uczestniczyłem w jubileuszu zespołu „Kwiaty Jesieni”;
29 - uczestniczyłem w podsumowaniu projektu dla seniorów pt: 
„Teraz jest nasz czas - aktywizacja osób starszych w gminie Po-
czesna”;

WYDAŁEM m.in. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:
- informacji z wykonania budżetu gminy Poczesna za I półrocze 
2014r.;
- sprzedaży drewna opałowego;
- powołania zespołów do weryfikacji kart do głosowania w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wy-
borach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  
na dzień 16 listopada 2014r.;

Z PRAC WÓJTA GMINY

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Z prac rady gminy

Sprawozdanie z XXXVII sesji Rady Gminy

W dniu 30 września odbyła sie trzydziesta siódma sesja Rady 
Gminy Poczesna. Radnym przedstawiono  sprawozdanie z 
realizacji zadań placówek oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014 oraz ocenę stanu przygotowań tych placówek do roku 
szkolnego 2014/2015. Informacje uzupełnili dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, którzy przedstawili  Radzie Gminy  osiągnięcia 
poszczególnych placówek. W kolejnych punktach obrad Rada 
Gminy oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku, 
dokonała zmian  w budżecie gminy na 2014 rok oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029. W dalszej części obrad 
wysłuchano informacji o realizacji inwestycji zaplanowanych na 
2014 rok oraz podjęto uchwały dotyczące ogłoszenia jednolitych 
tekstów uchwał:  utworzenia sołectwa Michałów, statutów 
wszystkich sołectw i Osiedla Huta Stara B oraz podziału Gminy 
Poczesna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych    w każdym okręgu wyborczym. 
Rada przyjęła ,,Program- Gmina Poczesna dla Rodziny”. W ramach 

programu wprowadza sie zniżkowe i promocyjne opłaty dla rodzin 
wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki oraz 
za usługi publiczne i towary. Do korzystania z ulg przewidzianych 
w Programie uprawnione są rodziny wielodzietne w skład których 
wchodzi troje i więcej dzieci. Program będzie realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej. Na podstawie 
kolejnej uchwały Gmina Poczesna przejmie zadania z zakresu 
zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi 
w pasie  dróg powiatowych na terenie Gminy Poczesna. 
Rada Gminy przyjęła ,,Strategie Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2014-2020”, 
upoważniła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy  
materialnej o charakterze socjalnym  i wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz dokonała zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Minkina

Bardzo serdecznie witam wszystkich ludzi świata nauki, biznesu, 
przedsiębiorców oraz osoby, które przyjęły zaproszenie  
i zechciały przyjść na  naszą Nadzwyczają Sesję – powitał 

zebranych wójt gminy Poczesna, Krzysztof Ujma. - Kiedy dwa 
lata temu otwieraliśmy tą Halę, to wiedziałem, że będzie ona 
wykorzystywana na imprezy sportowe czy kulturalne, ale nie 
przyszlo mi do głowy, że pomieszczenie to wspaniale zda egzamin 
przy organizacji Sesji.
Po rozpoczęciu przez przewodniczącą – Lidię Kaźmierczak 
Nadzywczajnej Sesji i przyjęciu porządku obrad przez radnych, 
z prezentacją przedstawiającą gminę Poczesna wystąpił 
Krzysztof Ujma. Głos zabierali także goście. Barbara Biernacka  
z częstochowskiego oddziału Powiatowego Urzędu Pracy, mówiła 
m.in. o bezrobociu w Polsce, na terenie powiatu częstochowskiego 
oraz w gminie Poczesna. Prof. Jolanta Chluska z Politechniki 
Częstochowskiej przedstawiła propozycje jakie uczelnia ma 
do zaoferowania nie tylko studentom, ale również osobom już 
pracującym. Natomiast Zbigniew Miszczyk - prezes Zarządu 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej - mówił m.in.  
o współpracy pomiędzy gminą Poczesna a Izbą.

O inwestycjach i współpracy...
w czwartek – 23 października – w Hali Sposrtowej w Poczesnej odbyła się XXXVIII 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.
Po oficjalnym zakończeniu Nadzwyczajnej Sesji prowadzono 
jeszcze  rozmowy w kuluarach. Na zakończenie, dla wszystkich 
wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”. XXXVIII 
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poczesna zorganizowana była 
przy współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową  
w Częstochowie.                                                                                 an
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W październiku zakończyły się prace budowlane związane z  realizacją jednej z 
największych inwestycji na terenie gminy Poczesna  tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”, wartej  ponad 

25 milionów złotych.

W ramach zadania wybudowano 22 kilometry sieci 
kanalizacyjnej w tym 19,46 kanalizacji grawitacyjnej  
i 2,54 km kanalizacji tłocznej, 5 przepompowni ścieków 

blisko 1000 sztuk przyłączy. Pod koniec października trwały 
procedury związane z odbiorem oraz przekazaniem wybudowanej 
infrastruktury Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego. Od listopada mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli podłączać się do sieci kanalizacyjnej. W celu przyłączenia 
należy w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego przy ulicy Jaskrowskiej 14/20 wypełnić 
druk – Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia instalacji 

W sali konferencyjnej przybyłych na spotkanie powitali: 
wicestarosta powiatu częstochowskiego – Janusz Krakowian 
oraz wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. Następnie 

Wojciech Kaźmierczak oraz Maciej Skwara (Ruch Obywatelski 
na rzecz JOW) wprowadzili w temat konferencji i przedstawili 
szczegółowy plan spotkania.
Prelegenci, m.in., opowiadali o zaletach brytyjskiego systemu JOW.
Z wykładami wystąpili m.in. prof. Tomasz Kaźmierski  

Dla bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców

Posłowie odpowiedzialni przed wyborcami
… czyli Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW) – taki był tytuł konferencji, która 

odbyła się w Poczesnej - 20 września 2014 roku.
z Uniwersytetu w Southampton, prof. Antoni Kamiński z Polskiej 
Akademii Nauk oraz dr Zdzisław Ilski z Politechniki Warszawskiej.
Prelegenci przypomnieli także postać – zmarłego dwa lata temu – 
prof. Jerzego Przystawy – twórcy Ruchu Obywatelskiego na rzecz 
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Podczas debaty zainteresowani mogli wypowiedzieć się na temat 
JOW i zgłosić swoje pytania, wątpliwości, stanowiska w sprawie.

opr. red

wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej (druk dostępny na 
stronie internetowej Gminy Poczesna oraz PWiKoCz) oraz podpisać 
umowę na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Z uwagi na 
fakt, że dostęp do efektów projektu jest równy dla wszystkich osób 
mających możliwość  przyłączenia się do powstałej infrastruktury 
mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja będzie służyć 
mieszkańcom naszej Gminy oraz przyczyni się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania 
gospodarki wodno-ściekowej Gminy do wymagań Polski i Unii 
Europejskiej.

dm

aktualności
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Wybory samorządowe

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację 
o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji 
Wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA
   z dnia 1 września 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie 

radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Numer okręgu Granice okręgu Liczba radnych w 
okręgu

1 Kolonia Poczesna Kolonia Poczesna 1

2 Nowa Wieś Nowa Wieś 1

3 Poczesna Poczesna 1

4 Zawodzie Zawodzie, Kolonia Borek, Dębowiec 1

5 Nierada Nierada, ul. Targowa od nr 65 do ostatniego numeru, ul. Gajowa, ul.Górska, ul. Pusta, ul. Olchowa 1

6 Nierada Mazury, Młynek, Michałów, Nierada, ul. Leszczynowa, ul. Jana Pawła II, 
ul. Targowa od nr 1 do nr 64 

1

7 Słowik Korwinów 1

8 Słowik Słowik 1

9 Huta Stara A Huta Stara A, Huta Stara B, ul. Główna oprócz nr 26, ul. Jaśminowa, 
ul. Kasztanowa, ul. Okrężna, ul. Południowa, ul. Rolnicza 

1

10 Huta Stara B Huta Stara B, ul. Mickiewicza nr5, nr6, nr7, nr8, nr9, nr11, ul. Północna nr4, nr6, ul. Klubowa nr2, 
nr4, ul. Zachodnia nr2, nr3

1

11 Huta Stara B Huta Stara B, ul. Boczna, ul. Czysta, ul. Główna 26, ul. Jasna, 
ul. Klubowa nr1, nr3, ul. Mała, ul. Mickiewicza nr1, nr2, nr3, nr4, 
ul. Północna nr2, ul. Zachodnia nr1 nr5

1

12 Brzeziny Nowe Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna 1

13 Wrzosowa Wrzosowa, ul. Katowicka - numery nieparzyste, ul. Hutnicza, ul.Fabryczna, ul.Piaskowa, ul. 
Cementowa, ul. Parkowa, ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul.Okólna, ul. Młyńska,  ul. Leśna, ul. Miła, 
ul. Górna, ul.Zaniwie, ul. Zielona, ul. Życzliwa, ul.Szkolna

1

14 Wrzosowa Wrzosowa, ul. Katowicka – numery parzyste, ul. Polna, ul. Sabinowska, ul. Długa, ul. Strażacka, ul. 
Wesoła, ul. Brzezińska, ul. Pogodna

1

15 Bargły Bargły 1

Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości, że głosowanie 
zarządzone na dzień 16 listopada 2014r. zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POCZESNA
   z dnia 29 września 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Kolonia Poczesna, Poczesna Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,  
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna 1

2 Nierada, Mazury, Michałów, Młynek Remiza OSP w Nieradzie, ul. Targowa 103, 42-262 Poczesna

3 Korwinów, Słowik Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku, ul. Podlaska 4, 42-263 Wrzosowa

4 Huta Stara A, Huta Stara B Zespół Szkół w Hucie Starej B, ul. Mickiewicza 12, 42-263 Wrzosowa

5 Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna Świetlica w Brzezinach Nowych, ul. Biała 33,42-263 Wrzosowa

6 Wrzosowa Zespół Szkół, we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, 42-263 Wrzosowa

7 Bargły Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach,  
ul. Śląska 84, 42-262 Poczesna

8 Nowa Wieś Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Częstochowska 8, 42-262 Poczesna

9 Zawodzie, Kolonia Borek, Dębowiec Szkoła Podstawowa w Poczesnej, Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 2 
42-262 Poczesna

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 16 listopada 2014r. w godz. 7.00 -21.00

Uwaga: Lokal 
przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub przez 
pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy ukończyli 75 lat. 
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Certyfikat przyznaje się samorządom, które umiejętnie łączą 
budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem 
rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Laureaci Wyróżnienia 

„Sportowa Gmina” to samorządy, które nie poprzestają bynajmniej na 
budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom 
zapewnić jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Organizują 
nie tylko imprezy sportowe o charakterze lokalnym, ale również 
powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim (a tak właśnie dzieje 
się w Hali Sportowej w Poczesnej). Stają się tym samym centrum 
sportowo-rekreacyjnym w regionie. Co ważne, wśród laureatów 
Wyróżnienia znajdują się zarówno duże aglomeracje miejskie  
z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe 
gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują 
program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją 
sportu i rekreacji.
Podczas uroczystej Gali w stolicy gratulacje wójtowi Krzysztofowi 
Ujmie składali nie tylko organizatorzy, ale również wybitni 
sportowcy. Wśród nich był m.in. Jacek Wszoła skoczek wzwyż, 

          Krzysztof Ujma przyjmował gratulacje  

Sportowa Gmina 2014, ten zaszczytny Certyfikat odebrał 9 października w Warszawie - wójt 
Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Miało to miejsce na uroczystej Gali „Sportowa Polska 2014”

od mistrzów olimpijskich

Nagrody dla najlepszych
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wójt Gminy Poczesna, uhonorował w tym roku 
siedemnastu pedagogów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 października.

 1.Jadwiga Knapik Dyrektor Szkoły Podstawowej im.G.Morcinka w Poczesnej
 2.Ewa Rakowska Dyrektor Przedszkola Publicznego w Poczesnej
 3.Paweł Wiśniewski Dyrektor Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej
4.Marzanna  Banasiak Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Hucie Starej A
5.Hanna Rybak Dyrektor Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B
6.Małgorzata Kocielińska Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Starej B
7.Alicja Janowska  Dyrektor   Zespołu Szkół  we Wrzosowej
8.Małgorzata Nowak Dyrektor Przedszkola  Publicznego we Wrzosowej
9.Iwona Skęda Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku
10.Bożena Turek Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Nieradzie
11.Beata Pałasińska nauczyciel Przedszkola Publicznego w Poczesnej
12.Urszula Muszalska nauczyciel Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej
13.Wiesława Leonarcik nauczyciel Szkoły Podstawowej Im.G.Morcinka w Poczesnej
14.Anna Wiśniewska –Włoch nauczyciel Zespołu Szkół we Wrzosowej
15.Ewa Jędrzejak nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku
16.Anna Jędrzejak nauczyciel Zespołu Szkół  w Hucie Starej B
17.Dorota Wiśniewska-Klekot nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nieradzie

Sportowa Hala w Poczesnej została uroczyście otwarta 13 września 2012 roku. W tym samym roku otrzymała tytuł Jurajski 
Produkt Roku 2012 – prestiżowe wyróżnienie w kategorii: produkt roku lub usługa budowlana. Rok później na uroczystej Gali 
Sportowa Polska Krzysztof Ujma – z nominacji Marszalka Województwa Śląskiego za wyjątkowe zaangażowanie i efektywne 

działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji w gminie – otrzymał tytuł – Inwestor na  Medal 2013.

m.in. złoty (Montreal 1976) i srebrny (Moskwa 1980) medalista 
olimpijski. Dalszych sukcesów wójtowi Ujmie życzył również 
zapaśnik Andrzej Supron (m.in. wicemistrz olimpijski – Moskwa 
1980) oraz Marian Woronin (lekkoatleta, m.in. wicemistrz olimpijski 
– Moskwa 1980).                                                                             an

wydarzenia
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Kalejdoskop gminny 2010 - 2014
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wydarzenia

Państwo Kucharscy pobrali się w 1954 roku w Mykanowie. Do 
Huty Starej B przeprowadzili się trzy lata po ślubie. Pan Andrzej 
dostał pracę w jednej z kopalń w Nowej Wsi.

- Takie były czasy. Człowiek przemieszczał się po Polsce. Osiedlał 
tam, gdzie proponowali mu pracę i mieszkanie – wspomina Andrzej 
Kucharski. - Pracowałem w Nowej Wsi.
Zarówno pani Elwira jak i pan Andrzej pochodzą z wielodzietnych 
rodzin. Ona miała troje rodzeństwa, on – dwanaścioro.
- Jednak wiek dorosły doczekała połowa z nas – wspomina pan 
Andrzej. Państwo Kucharscy doczekali się dwoje dzieci: syna  
i córki. Mają czworo wnucząt i troje prawnucząt.
Rodzina śmieje się, że są bardzo aktywnymi dziadkami. Pan Andrzej 
uwielbia wszystkie nowinki techniczne i elektroniczne. Lubi m.in. 
„rozgryzać” nowe funkcje w telefonie komórkowym oraz grać  
w szachy z komputerem.
- W tej ostatniej dyscyplinie jest zdecydowanie lepszy od komputera 
– zaznacza Małgorzata Kucharska, synowa.

Wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma - złożył gratulacje Elwirze i Andrzejowi Kucharskim  
– mieszkańcom Huty Starej B. 23 września obchodzili 60-tą rocznicę ślubu.

Kolejnej 60-tki!

Natomiast pani Elwira uwielbia historię.
- Czyta nie tylko książki, ale także artykuły. Potem je wycina i mówi 
nam, że mamy koniecznie przeczytać. Czytamy – dodaje synowa.
- Szanowni Państwo, niewielu osobom udaje się wspólnie przeżyć 
tyle lat. Gratuluję i życzę jeszcze wielu lat w zdrowiu – dodał 
Krzysztof Ujma.                                                                              an

… następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali do szkoły, gdzie 
rozpoczęły się oficjalne obchody.
Jubileusz rozpoczął się już 5 września. Wówczas społeczność 
szkolna, rodzice, wójt – Krzysztof Ujma oraz przyjaciele szkoły, 
wyruszyli w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, na Jasna Górę. 
W Kaplicy Cudownego Obrazu wzięli udział w mszy świętej, którą 
prowadził ks. biskup Antoni Długosz.
Na 17 października zaplanowane zostało zakończenie jubileuszu. Na 
piątkowe uroczystości przybyli nie tylko nauczyciele, nauczyciele-
emeryci i uczniowie, ale również zaproszeni goście m.in. wójt 
gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kaźmierczak i jej zastępca – Stanisław Minkina. Obecni byli 
radni. Uroczystość zaszczycili także poseł RP – Halina Rozpondek, 
wicestarosta częstochowski – Janusz Krakowian, wiceprezydent 
Częstochowy Ryszard Stefaniak, wicekurator - Tadeusz Żesławski.
Goście mogli zapoznać się z historią szkoły, którą nauczyciele 
wraz z uczniami przygotowali w formie kilkunastu tematycznych 
wystaw.                                                                                           an

Mszą świętą rozpoczęły się  17 października  uroczystości  
z okazji 100-lecia Zespołu Szkół we Wrzosowej...200

• 1914r. - Pierwsze informacje o prywatnej szkole 
działającej na terenie Wrzosowej, znajdującej się  
w Królestwie Polskim, pod zaborem rosyjskim. 
Inicjatorem powstania szkoły był dyrektor fabryki 
Portland-Cement „Wrzosowa” – inż. Józef Rutkowski.

• 1918r. - Na terenie osiedla robotniczego fabryki 
powstaje 4-oddziałowa, 1-klasowa Szkoła Powszechna   
I stopnia.  Łącznie uczy się w niej 60 dzieci.

• 1932r. – Otwarcie nowego budynku szkoły. Publiczna 
Szkoła Powszechna we Wrzosowej   jest  placówką 
oświatową  III stopnia, realizująca pierwszy szczebel 
programowy  w klasach I-III, drugi szczebel  w klasach 
IV-V   i ostatni w klasie VII. Kadra pedagogiczna w latach 
trzydziestych liczy  5–6 nauczycieli.  

• 1941 – 44 -  Budynek szkoły  przejmują Niemcy, lokując 
w nim młodzież niemiecką, a potem tworząc koszary 
wojskowe. W 1945 r – na rok, szkoła przechodzi w ręce 
radzieckich żołnierzy.

• 2000/2001 - Budynek szkoły przechodzi kapitalny 
remont – zostaje rozbudowany i zmodernizowany.

• 2003r.  Gimnazjum otrzymuje imię  Jana Kochanowskiego. 
Obydwie szkoły pod względem organizacyjnym działają 
oddzielnie do 30 czerwca 2008r.

• 2008/2009 - Ponowna reorganizacja placówki – 
powstaje  Zespół Szkół we Wrzosowej.

Kilka ciekawostek z historii szkoły we Wrzosowej

lat
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Aneta Nawrot: „Dom Lalek” kojarzy się z zabawkami…
Mirosława Truchta-Nowicka: - Tak, ale lalki, które mieszkają  
w „Domu” nimi nie są. To lalki-rzeźby, które powstają czasami przez 
wiele miesięcy benedyktyńskiej pracy. Choć nie sposób uciec od 
określenia „lalka”to jednak nie spełniają roli kulturowo narzuconej 
na tego rodzaju przedmioty materialne. Z kolei wiele z nich można 
nazwać rzeźbami, ale są też takie, dla których lalkowość stanowi 
najważniejszą cechę wyrazu.
Czy to oznacza, że nie można się nimi bawić? I nie można ich 
przytulić, ukołysać do snu…
- Lalka to taka zabawka, która – szczególnie dziewczynkom – 
kojarzy się jako najbardziej ukochana. Często to pierwsza zabawka. 
Bezpieczna, do której można się przytulić, a nawet przenieść swoje 
troski, strachy i smutki, mówiąc: nic się nie bój, ja cię przytulę  
i ukołyszę do snu… Moje lalki, to rzeźby wykonane – ogólnie 
mówiąc – z papieru, któremu choć można mu powierzyć tajemnice 
i troski, nie jestem pewna, czy do końca można się tak zajmować 
jak lalką zabawką.
Z papieru, czyli naturalnego i bardzo przyjaznego materiału. 
Nic tylko przytulać.
- Przytulania zabronić nie można, ale wtedy lalka szybko może się 
zniszczyć… Papier to baza, szczegół, dramat, ciepło ... w moich 
lalkach-rzeźbach jest wszystkim. Korzystam z farb i utrwalaczy, ale 
ostatnio rzadziej, a częściej sięgam po siłę wyrazu i cechy samego 
papieru. Pracuję w obszarze techniki doskonalonej przez lata, ale 
ciągle odkrywam nowe możliwości.
Patrząc na Pani dzieła, człowiek nabiera przekonania, że kocha 
Pani lalki od zawsze.
- W dzieciństwie niewiele bawiłam się lalkami. Mam dwóch braci  
i siostrę. W rodzinie też – w większości – rówieśnikami byli chłopcy 
i to raczej oni byli towarzyszami licznych zabaw.  Ale często na 
lalki nie było miejsca…choć miałam i koleżanki, i lalki. Miłość do 
lalek przyszła, jak byłam już dorosłą osobą. Wtedy zorientowałam 
się, że lalka to coś wiecej niż obraz człowieka, więcej niż obraz 
w ramach. To przedmiot z duszą, który w specyficzny sposób 
aktywizuje przestrzeń.
W „Domu Lalek” mieszka ich kilkaset. Każda jest inna…
- Najczęściej powstają całe cykle, na potrzeby zamówionych 
wystaw. Ale wiele z nich jest wykonanych z potrzeby serca  
z pewnych przemyśleń, emocji, literatury, doświadczeń... z samego 
nakazu tworzenia. Powstają gdzieś w mojej wyobraźni, a potem 
urzeczywistniają się w atelier.
Rzeczywiście wyobraźnię ma Pani ogromną, jedna z Pani lalek 
to anioł z twarzą… mężczyzny!

Gmina Poczesna wzbogaciła się o kolejne magiczne, niepowtarzalne i urokliwe miejsce –  
„Dom Lalek”. To pracownia Mirosławy Truchty-Nowickiej, niezwykle utalentowanej plastyczki,  

mieszkanki Bargłów.
 - Zdarzają się...(śmiech) Można to i tak zinterpretować.
Czy tworzone przez Panią lalki-rzeźby można kupić?
- Tak. Można kupić, można zamówić…
Wszystkie?
- Nie. Jest kilka takich, z którymi jestem bardzo związana 
emocjonalnie. Wcale nie te najładniejsze, ale są dość osobiste i 
nieprędko lub wcale sie z nimi nie  rozstanę.
Jak trafić do „Domu Lalek”?
- „Dom Lalek” znajduje się w Kolonii Poczesna, przy ulicy Krótkiej 
15. Blisko trasy DK1. Proponowałabym jednak, aby osoby, które 
się wybierają do pracowni, wcześniej zadzwoniły.  600 226 980 – to 
numer telefonu, który zawsze mam przy sobie… Chętnie opowiem 
jak lalki powstają, dlaczego robi się odlewy z gliny, że z jednej 
formy nie zawsze powstają takie same buzie…. I jeszcze wiele, 
wiele ciekawostek związanych z tymi delikatnymi rzeźbami.
Dziękuję za rozmowę.

MIROSŁAWA TRUCHTA-NOWICKA
jest absolwentką  Wydziału Artystycznego WSP  
w Częstochowie (obecnie Akademia Jana Długosza), dyplom w 
1994 r. na kierunku Projektowanie Plastyczne u prof. Jerzego F. 
Sztuki i prof. Wernera Lubosa.
(…) Od momentu pojawienia się Lalki w obszarze twórczych 
poszukiwań, nastąpiła bardzo wyraźna zmiana w proporcjach 
mojej aktywności artystycznej. Dzisiaj LALKA-RZEŹBA  
Z PAPIERU naznacza swoją obecnością niemal każdy przejaw 
artystycznej kreacji.(…)

LALKĘ, jako przedmiot materialny, cechuje nieprecyzyjność  
i wieloznaczność. Z kolei PAPIER - materia z głęboko ukrytą 
tajemnicą - towarzyszy człowiekowi od tysiącleci dokumentując 
jego życie, jest materią, która przypomina o prawach natury  
i podkreśla antropomorficzność, doskonale wpisuje się w konteksty 
i idealnie współgra z LALKĄ - medium znacznie starszym, bo od 
pradziejów obecnym, pełniącym funkcje nie tylko ludyczne, bardzo 
silnym z racji swych filozoficznych, historycznych i kulturowych 
konotacji. (…)
Lalki-Rzeźby znajdują swoje miejsce w kolekcjach prywatnych  
i muzeach. Należę do międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
artystów, którzy tworzą papier i stosują go jako medium  
w pracach artystycznych IAPMA (International Association of Hand 
Papermakers and Paper Artists).

Lki

Więcej informacji o artystce na: 
www.miroslawatruchtanowicka.com

Papierowe lalki  z sercem i duszą...Mszą świętą rozpoczęły się  17 października  uroczystości  
z okazji 100-lecia Zespołu Szkół we Wrzosowej...

wywiad
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Natura w obiektywie

XV lat Zespołu Folklorystycznego

Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie działa nieprzerwanie od 
1998 roku. Powstał z inicjatywy Zarządu OSP we Wrzosowej 
pod przewodnictwem komendanta Mariana Kołodzieja.  

Od 2007 roku patronat honorowy nad Wrzosowianami sprawuje 
Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. Członkowie zespołu to 
pasjonaci rodzimej kultury ludowej. Są to głównie mieszkańcy 
gminy Poczesna, ale nie brakuje przedstawicieli sąsiednich gmin 
oraz miasta Częstochowy. Przygodę z Zespołem można rozpocząć 
już w wieku 4 lat. W swoim repertuarze Wrzosowianie posiadają 
wszystkie tańce narodowe oraz tańce i pieśni wielu regionów Polski. 
Zespół trzykrotnie był gościem honorowym na uroczystościach 
narodowych w Grecji, Serbii i Macedonii, gdzie pełnił funkcję 
ambasadora kultury polskiej.  W 2012 roku reprezentował gminę  
w rejonie solecznickim na Litwie podczas realizacji projektu z Polsko 
Litewskiej Fundacji Wymiany Młodzieży – Tanecznym krokiem do 
przyjaźni.  W 2013 roku uczestniczył w XVIII Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Balkan Folk Fest w Bułgarii. 

Wrzosowianie prezentują bogaty program, mający nie tylko 
wysokie walory artystyczne, ale także porywający publiczność 
barwnością, dynamiką i rozmachem. Z wielką radością biorą 
udział w uroczystościach gminnych, powiatowych,  imprezach 

ogólnopolskich czy międzynarodowych. Na stałe wpisali się 
w takie imprezy cykliczne jak: Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska”  czy Dni Europejskiej Kultury 
Ludowej organizowane podczas Dożynek Jasnogórskich. Są stałymi 
uczestnikami Regionalnych i Ogólnopolskich Spotkań Zespołów 
Artystycznych OSP w Krynicy, Ciechocinku i Wiśle. 
Sukces Zespołu tworzą: bogaty repertuar, piękne stroje, 
profesjonalna kadra, wsparcie środowiska lokalnego i samorządu  
a przede wszystkim wytrwałość i pasja młodych artystów.

Relacja z Jubileuszowego Koncertu Wrzosowian w kolejnym numerze SPOIWA

Gmina Poczesna mimo bliskiego 
sąsiedztwa Częstochowy oraz 
przebiegającej tu drogi krajowej  

i magistrali kolejowej Warszawa – Katowice, 
zaskakuje nas różnorodnością biologiczną. 
Przez lata działalności przemysłowej   
i urbanistycznej człowieka, świat przyrody 
ulegał przeobrażeniom. Działające 
przez lata kopalnie rud żelaza zmieniały 
krajobraz Gminy Poczesna. Teraz zostały 
po nich hałdy oraz zapadliska i oczka 
wodne. Na szczęście świat przyrody 
potrafił się dostosować do tych zmian  
a nawet wykorzystać je do własnych 
potrzeb. Różne biotopy począwszy od łąk  
i pól uprawnych przez podmokłe i bagienne 
tereny oraz meandry rzeki Warty aż po 
las, który jest otuliną Jurajskiego Parku 
Krajobrazowego to miejsca, w których 
można spotkać ciekawe okazy fauny i flory. 
Niektóre udało się uwiecznić na zdjęciach, 
które możecie Państwo właśnie oglądać.  
Jest to tylko niewielki fragment występującej 
tu przyrody, sporo jeszcze do odkrycia. 
Zapraszam do współpracy, poznajmy razem 
nowe gatunki pochodzące z naszego terenu.

ga

GRZEGORZ AMURSKI
– ur. 17.05.1962r. w Sokołowsku. 
Wykształcenie plastyczne pomogło 
mu w innym spojrzeniu na przyrodę. 
Początek lat 90-tych to odkrywanie 
świata owadów. W tym okresie 
należy do Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego, pełnił również 
funkcję przewodniczącego Koła 
Entomologów w Częstochowie. 
Równocześnie rozpoczyna się jego 
przygoda z fotografią. W tej dziedzinie 
jest samoukiem. Wykorzystuje 
możliwości fotografii cyfrowej. Autor 
posiada dużą bazę zdjęć o tematyce 
przyrodniczej, z której część można 
podziwiać w Gminnym Centrum 
Kultury w Poczesnej.
Grzegorz Amurski jest żonaty,  
ma dwóch synów. Od 1999 roku 
mieszka w miejscowości Zawodzie 
gmina Poczesna.

Fascynujący Świat Przyrody Gminy Poczesna w Gminnym Cetnrum Kultury

Do oglądania
 wystawy 

zapraszamy w
 godzinach 

pracy GCKIiR 
do 25.12.2014r

.

Wieści z GCKIIR
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X KONKURS PLASTYCZNY „Szopka Bożonarodzeniowa”
Organizatorzy:

Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Patronat:

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma
Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do 
młodzieży w wieku od 10 do 
19 lat oraz do osób dorosłych.
2. Każdy uczestnik może 
nadesłać jedną pracę.
3. Dopuszczalna jest 
możliwość wykonania szopki 
w grupie  dwuosobowej.                    
4. Prace powinny być 
wykonane z surowców 
naturalnych (dotyczy to 
zarówno ruchomych jak  
i nieruchomych elementów 
szopki ).
5. Wymiary nadesłanych prac 
nie mogą przekraczać  

50x50 cm (w podstawie).
6. Wszystkie prace powinny 
być opatrzone opisem 
zawierającym następujące dane 
autora:
imię i nazwisko, wiek, 
adres szkoły lub placówki, 
którą reprezentuje lub adres 
prywatny, numer kontaktowy.
7. Prace powinny być 
odpowiednio zabezpieczone do 
transportu.
8. Prace uszkodzone nie będą 
brane pod uwagę.
9. W konkursie mogą 
uczestniczyć szkoły, świetlice, 
ośrodki i domy kultury.

Prace należy dostarczyć na adres:
Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji
 ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
Tel. 34 327 40 78, Kom.: 666 838 186

TERMIN NADSYŁANIA PRAC
upływa dnia 3 grudnia 2014r. (środa)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach
ORGANIZATOR NIE ZAWIADAMIA PONOWNIE O DACIE I GODZINIE PODSUMOWANIA KONKURSÓW

Ocena prac:
1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac w czterech grupach 
wiekowych:
I.   - dzieci ze szkół podstawowych (kl. IV – VI)
II.  - młodzież ze szkół gimnazjalnych
III. - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
IV. - osoby dorosłe
2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 9 grudnia 2014r. 
(wtorek) o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej.

XIII JURAJSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Tradycyjne ozdoby choinkowe”

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Patronat:

Starosta Częstochowski
Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest 
do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
ponadgimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik może 
nadesłać do dwóch prac.
3. Prace powinny być 
wykonane samodzielnie  
z surowców naturalnych,  
a wzory zaczerpnięte z tradycji 
ludowych.
4. Wszystkie prace należy 
opatrzyć opisem zawierającym 
dane: imię i nazwisko, wiek, 
klasa, adres szkoły bądź 

placówki, którą reprezentuje 
autor lub adres prywatny.
Prace należy dostarczyć na 
adres:
Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42 - 262 Poczesna
Tel.: 34 327 40 78
Kom.: 666 838 186

TERMIN NADSYŁANIA 
PRAC
upływa dnia 3 grudnia 2014r. 
(środa)

Ocena prac:
1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach 
wiekowych:
I - przedszkolaki do 5 lat
II - dzieci klas 0-III
III - dzieci klas IV-VI

IV - młodzież gimnazjalna
V - szkoły ponadgimnazjalne

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia 
2014r. (wtorek)  o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Uwagi końcowe dotyczące ww. konkursów:
1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność 
organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania  
i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.

3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!
5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu  
w szkołach i ośrodkach kultury.
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Rozpoczęliśmy piąty sezon 
treningów koreańskiej sztuki 
samoobrony Taekwon-do  

w Zespole Szkół we Wrzosowej. 
Jak mawiał twórca gen. Choi Hong 
Hi „…Taekwon-do jest sztuką 
zdyscyplinowania umysłu poprzez 
zdyscyplinowanie ciała”. W naszej 

sekcji obecnie trenuje regularnie ok. 30 osób w różnym wieku, zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną 
kadrę trenerską oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Każdego roku 
adepci zdają dwa egzaminy na kolejne stopnie uczniowskie oraz 
sukcesywnie poszerzają swoje  umiejętności. Po każdym treningu 
jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i jeszcze bardziej „głodni” 
sukcesów. Ubiegły sezon po ciężkich i wytężonych treningach 
przyniósł efekty w postaci brązowego medalu Pauliny Kuligowskiej 
na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i bardzo dobrych 
występach Karoliny Kuligowskiej oraz Dawida Koperniaka  
na tym samym turnieju. Nie możemy pominąć świetnych występów 
naszych młodzików, kadetów i skrzatów, którzy każdorazowo na 
turniejach zdobywali wiele medali. W listopadzie ubiegłego roku po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy międzynarodowy turniej w gminie 
Poczesna. 
Nasze najbliższe plany w sezonie 2014/15 to ciężka praca, 
eliminacje do turnieju głównego i w końcu Mistrzostwa Polski,  
z których mamy nadzieję przywieźć złote medale. W ferie odbędzie 

Pięć lat Taekwon-do ITF we Wrzosowej
się już kolejna edycja zimowego zgrupowania przygotowującego do 
najważniejszych turniejów. Tegoroczny nabór adeptów trwa, jeśli 
macie ochotę spróbować swoich sił – zapraszamy do Wrzosowej 
na treningi w poniedziałki, środy i piątki. Grupa początkująca 
spotyka się w poniedziałki i piątki w godz. 17.30 – 18.30. Grupa 
zaawansowana w poniedziałki, środy i piątki w godz. 18.30 – 20.30.
A już w najbliższym czasie tj. 29 listopada 2014r. organizujemy 
drugą edycję Pucharu Śląska, podczas którego swoje umiejętności 
zaprezentują najlepsi zawodnicy naszego województwa. Mamy 
nadzieję, że swoją obecnością zaszczycą nas również zaproszone 
kluby z Czech i Słowacji. Będzie to świetna okazja, aby sprawdzić 
swoją formę przed najważniejszymi imprezami w sezonie  
a dla lokalnych kibiców możliwość zobaczenia walk na żywo. 
Zawody odbędą się w Hali Sportowej w Poczesnej. ZAPISY POD 
NUMEREM TELFONU 537-484-99             Trener Maciej Janowski

Fundacja Alea wraz z Urzędem Gminy Poczesna oraz Gminnym 
Centrum Kultury Informacji i Rekreacji realizuje projekt „Teraz 
jest nasz czas – aktywizacja osób starszych w gminie Poczesna” 

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Do tej pory zostały zrealizowane działania:
1. Ćwiczenia fitness dla seniorów na basenie
2. Szkolenie „Podstawy obsługi komputera”
3. Warsztaty taneczne
4. Jednodniowa wycieczka do Skansenu Etnograficznego w Tokarni
5. 3-dniowa wycieczka do Wrocławia

Nasi seniorzy w działaniu
6. Indywidualne konsultacje z psychoterapeutą
7. Szkoła „Senior-Liderem lokalnym” 
W projekcie uczestniczy 70 seniorów z terenu Gminy Poczesna.   ai
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sport

Do zobaczenia w kwietniu...
W niedzielę – 28 września 2014 roku, na zbiorniku „Glinianka-Korwinów” odbyły się ostatnie w tym 

sezonie zawody wędkarskie.
25 zawodników wzięło udział w tej imprezie i walczyło o Puchar 
Wójta Gminy Poczesna.Po dokładnym zważeniu ryb, zliczeniu 
punktów, najlepszym zawodnikiem okazał się Jerzy Nowak. Drugie 

miejsce wywalczył Sławomir Wawrzyńczak, a trzecie – Wiesław 
Kita. W imieniu wójta gminy Poczesna, puchary wręczał jego 
zastępca - Andrzej Lech.                                                                                 an

Na trasę długości 6 kilometrów ruszyło 155 zawodników. 
Najmłodsza uczestniczka liczyła sobie  7 lat, najstarszy -  69 lat. 
Gośćmi imprezy byli m.in. – radny wojewódzki – Artur 

Warzocha oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy – 
Konrad Głębocki.
- Ja biegam, ale Nordic coraz bardziej mi się podoba. Mam rok na 
treningi… - mówił Artur Warzocha. – Życzę sukcesów.
Wszystkich, którzy przybyli na zawody, powitał wójt gminy 
Poczesna, Krzysztof Ujma: - Jest mi bardzo miło powitać 
zawodników. Szczególnie dzisiaj. Kilka dni temu odebrałem w 
Warszawie bardzo zaszczytne wyróżnienie przyznane Gminie 
Poczesna - Sportowa Gmina 2014.  Ten tytuł   mocno nas 
zobowiązuje do jeszcze lepszego działania na rzecz rozwoju sportu 
w naszej gminie. No to działamy. I tak na przykład, tutaj w Słowiku, 
planujemy wybudować m.in. korty tenisowe.
Rok temu wójt gminy Poczesna również przemierzył trasę: - Ale 

155 osób z kijami...
W Słowiku odbył się ósmy etap, IV Jurajskiego Pucharu Nordic Walking.

teraz jestem dość mocno przeziębiony nie chcę kusić losu, ale będę 
mocno kibicował mojej żonie i wszystkim zawodnikom – zapewnił 
Krzysztof Ujma.
Nad całością zawodów i organizacją miał baczenie nauczyciel 
wychowania fizycznego ze Słowika – Leszek Kownacki oraz 
pomysłodawca całej imprezy – Grzegorz Dors. Poczęstunek dla 
zawodników i gości przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych „Feniks”, a OSP Słowik - czuwało nad bezpieczeństwem 
- również i na trasie.
- Nordic, to sport dzięki któremu ćwiczą wszystkie mięśnie – mówił 
pomysłodawca. – Ale jeśli z kijami idzie się nieprawidłowo, to 
można zrobić sobie krzywdę. Dlatego proponowałbym, aby każdy 
na samym początku skorzystał z pomocy trenera.
Puchary, dyplomy, medale, nagrody wręczali zawodnikom wójt 
Krzysztof Ujma wraz z przewodniczącą Rady Gminy - Lidią 
Kaźmierczak.                                                                                   an
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Zatrzymane w kadrze...
Nagrody Wójta dla najlepszych nauczycieli...

... Koncert Alicji Majewskiej i Włodziemierza Korcza


