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Informuję pary małżeńskie obchodzące w 2015 roku Jubileusz 
pożycia małżeńskiego, iż wzorem lat ubiegłych planujemy 
zorganizowanie dla Państwa uroczystości gminnej.
   Wobec powyższego proszę pary, które zawarły związek małżeński 
w  1965 roku o 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: osobiście lub telefonicznie - tel. 34/326 30 27.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma                                    

ZAWIADOMIENIE dla par małżeńskich 
- Jubilatów 50 - lecia pożycia małżeńskiego

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
10.15 - zbiórka uczestników na placu przy OBELISKU  
             WE WRZOSOWEJ
10.30 - HYMN PAŃSTWOWY
10.35 - przemówienie okolicznościowe  
              Wójta Gminy Poczesna
10. 45 - złożenie kwiatów w Miejscach Pamięci        
              Narodowej w Poczesnej,  Zawodziu, Wrzosowej  
              i Nieradzie 
10.50 - PRZEMARSZ DO KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA  
              WE WRZOSOWEJ
11.00 - Msza Święta za Ojczyznę w  kościele PW. BOŻEGO  
              CIAŁA WE WRZOSOWEJ
12.00 - KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

WÓJT GMINY POCZESNA ZAPRASZA  
MIESZKAŃCÓW GMINY 

NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Koła Gospodyń Wiejskich
z Wrzosowej, Nowej Wsi i Huty Starej A dziękują wójtowi 

gminy  - Krzysztofowi Ujmie za okazaną pomoc  
w zorganizowaniu wycieczki do parku  

etnograficznego w Tokarni.

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna !!!
 W związku podjęciem przez Radę Gminy Poczesna Uchwały nr 46/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna informuję, iż popiół powstały w gospodarstwach domowych 
jest odbierany w sposób selektywny. Do tej pory właściciele domów jednorodzinnych, którzy opalali swe domostwa węglem lub 
drewnem, pozbywali się powstałego popiołu (zimnego) miedzy innymi poprzez wyrzucenie go do pojemnika na odpady zmieszane.                                     
Wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego sytuacja ta uległa zmianie. Każde gospodarstwo domowe, które wytwarza popiół 
musi oddawać go raz  w miesiącu jako osobną frakcję śmieci. Aby w sezonie grzewczym wprowadzić wspomniane powyżej 
zmiany w organizacji systemu odbierania odpadów, konieczna jest deklaracja Właścicieli nieruchomości. Dlatego proszę o 
niezwłoczne zgłoszenie tego faktu. Można to zrobić osobiście, poprzez wizytę w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, pokój  
nr 34 lub e-mail poczesna@poczesna.pl.

Podana informacja nie wpłynie na wysokość dotychczasowych opłat. Nadal będziemy płacić za wywóz odpadów 
wg zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. 

Można to zrobić osobiście, poprzez wizytę w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, pokój nr 34. Podana informacja nie 
wpłynie na wysokość dotychczasowych opłat – nadal będziemy płacić za wywóz odpadów wg zadeklarowanych stawek. 

W  sezonie grzewczym jest bezwzględny zakaz gromadzenia popiołu w pojemnikach na odpady zmieszane.
Powyższa informacja dotyczy osób, które nie dokonały do chwili obecnej, tej czynności.
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
Z PRAC WÓJTA GMINY

AKTY NOTARIALNE

Podpisałem jeden akt notarialny. Dotyczył on sprzedaży mieszkania.
WRZESIEŃ

12 – na placu przy OSP Wrzosowa, odbył się festyn parafialny. 
Również w tym samym dniu odbył się festyn w Hucie Starej B, 
na placu przy Zespole Szkół, a dzień później, miał miejsce festyn  
w miejscowości Brzeziny Nowe;
13 – we Wrzosowej uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami;
13 – na zbiorniku w lasku wrzosowskim odbyły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna. 
Gratulowałem zwycięzcom;
19 – w Konopiskach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. 
W zawodach brały udział jednostki z Huty Starej A, Nierady oraz 
Wrzosowej. Gminę Poczesna reprezentowała sekretarz gminy – 
Renata Smędzik;
21 – w miejscowości Zawodzie odbyło się spotkanie w sprawie 
budowy linii światłowodowej. Z ramienia Urzędu Gminy,  
w zebraniu uczestniczyła kierownik Renata Kowalczyk-Hamara;
23 – w Poczesnej odbyło się spotkanie z Radą Sołecką. Z ramienia 
Urzędu Gminy obecna była sekretarz – Renata Smędzik;
25 – w częstochowskim Ratuszu odbyły się uroczystości związane 
z 40-leciem Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele gminy Poczesna: 
Wójt Krzysztof Ujma oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej – Anita Imiołek;

PAŹDZIERNIK
4 - w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość 40 - lecia 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Gminę Poczesna 
reprezentowała dyrektor GCKIiR - Anita Imiołek;
10 – w miejscowości Wrzosowa odbyły się coroczne manewry 
strażackie. Brały w nich udział wszystkie jednostki z terenu gminy 
Poczesna. Obecni przedstawiciele PSP wysoko ocenili umiejętności 
bojowe strażaków oraz stan techniczny sprzętu;
11 – w miejscowości Słowik odbył się 6 etap V Jurajskiego Pucharu 
Nordic Walking;
14 – w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się  uroczyste 
wręczenie wyróżnienia dla sołectwa Wrzosowa oraz  dla Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzosowianie” w konkursie „Piękna Wieś 
Województwa Śląskiego”, w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie 
popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”;
14 – w sali konferencyjnej,  Hali Sportowej w Poczesnej odbyły się 
gminne obchody Święta Edukacji Narodowej;
15 – w świetlicy wiejskiej w Mazurach odbyło się zebranie wiejskie 
z mieszkańcami sołectwa Mazury i Młynek;
17 – w kościele pod  wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Poczesnej 
w ramach Częstochowskich Dni Muzyki Organowej odbył się 
Koncert Kameralny. Współorganizatorem tego koncertu była Gmina 

Poczesna;
18 – na zbiorniku glinianka odbyły się zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Poczesna;
19 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się koncert  pt.  ” KU 
WOLNOŚCI”  zespołu „Wyrwani z niewoli”. Było to jedno  
z przedsięwzięć, które ma wspólny cel: STOP! przemocy, 
dopalaczom, narkotykom, piciu alkoholu, paleniu papierosów;
20 – odbyło się spotkanie z Zarządem Osiedla Huta Stara B. 
Obecny był na nim przedstawiciel policji, który omawiał sprawy 
bezpieczeństwa;
22 – w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, na którym 
przedstawiono projekt dokumentu pn: Plan Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 
Częstochowskiego”.
24 – uczestniczyłem  w „Dniu Seniora”, które zorganizowało Koło 
Emerytów i Rencistów z Huty Starej B;
25 – wybory do Parlamentu i Senatu RP, na terenie gminy Poczesna, 
odbyły się bez zakłóceń;
27 – w Urzędzie Gminy odbyła się narada z sołtysami. Omówiono 
na niej m. in. realizację funduszu sołeckiego 2015 i założenia na 
2016 rok. Rozmawiano także o funkcjonowaniu komunikacji na 
terenie gminy Poczesna;

TRADYCJE:

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w przedszkolach i szkołach 
z terenu gminy Poczesna odbywały się uroczyste akademie  
i spotkania.

 WYDAŁEM m.in. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:

• przeprowadzenia przekwalifikowania sprzętu oraz środków 
Obrony Cywilnej w gminie Poczesna;

• powołania Obwodowych Komisji Wyborczych;
• ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej;

• zmian w składach osobowych w obwodowych komisjach 
gminy Poczesna;

• wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów 
samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych  
w jednostkach OSP z terenu Gminy Poczesna;

• powołania komisji przetargowej dotyczącej przetargu 
nieograniczonego;

• wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku 
dziennika zajęć wyłącznie w formie elektronicznej.

Sprawozdanie z XII  
Sesji Rady Gminy

8 września 2015 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy, w której 
uczestniczyło 15 radnych oraz Przewodniczący Rady Powiatu, 
Andrzej Kubat i Radny Powiatu Andrzej Cupiał. Po otwarciu sesji 
i przyjęciu porządku obrad Prezes OSP Częstochowa - Brzeziny 
Wielkie przekazał Wójtowi Odznakę – Znak  św. Floriana.
Po uroczystej chwili Rada przyjęła protokół z XI sesji Rady Gminy, 
a także  wysłuchała informacji Przewodniczącej Rady Gminy 
oraz Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami. W dalszej 
części posiedzenia kierownik SAPO, Grażyna Rakowska złożyła 
informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do  roku 
szkolnego 2015/2016, a Skarbnik Gminy, Piotr Dobosz  przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. wraz 
z informacją o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych 
na 2015 r. oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2015 – 2018.
Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Poczesna na lata 2015 – 2030, w sprawie miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca 
zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe 
(w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa 
Huta Stara B, w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Poczesna, w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa  
X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment 
sołectwa Poczesna, w sprawie odpowiedzi na wezwanie Haliny 
Trynda do usunięcia naruszenia prawa, w sprawie nie wyrażenia 

zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, w sprawie ustalenia 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.

Na zakończenie XII sesji radni i sołtysi przystąpili do składania 
wniosków i zapytań. Przewodnicząca Rady omówiła korespondencję, 
która wpłynęła do biura Rady w  okresie międzysesyjnym,  
a następnie podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i zamknęła obrady XII sesji Rady Gminy Poczesna.

Przewodnicząca Rady
Lidia Kaźmierczak

Wybory w gminie Poczesna 

W trzecią niedzielę października odbyły się, ostatnie w tym roku, zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna. Zawodnicy spotkali się  na zbiorniku 

Glinianka w Korwinowie.

Zawody wygrał Henryk 
Oleksik (złowił 1575 
gramów ryb). Drugie 

miejsce zajął  Mariusz   Knaś 
(1405 gramów), trzecie - Zbigniew 
Piedo (810 gramów). Wójt Gminy 
Poczesna – Krzysztof Ujma wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy 
Poczesna – Lidią Kaźmierczak – 
wręczył zwycięzcom puchary.
- Chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim wędkarzom, którzy nie 
tylko organizują i przeprowadzają 
zawody, ale także pomagają  
w utrzymanie tego miejsca – mówił 
Krzysztof Ujma.
Kolejne zawody... w kwietniu.

an

Zakończenie sezonu...

do Sejmu i Senatu RP przebiegały zgodnie z prawem.
Oto część oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą:
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wywiad

Krzysztof Jasiński z Sobuczyny, wraz ze swoimi rodzicami prowadzi gospodarstwo 
rolne. Jego praca doceniana jest nie tylko w gminie.

Aneta Nawrot: Rolnik, to teraz coraz mniej popularny zawód i 
sposób na życie...
Krzysztof Jasiński: - Może i tak, ale ja rolnikiem zostałem świadomie.
To znaczy?
- Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Kiedy byłem 
dzieckiem przyglądałem się tej pracy z zachwytem. Już jako dziecko 
starałem się pomagać. Oczywiście tata cały czas uważał, żebym 
nie zrobił sobie krzywdy, ale powoli, powoli otrzymywałem coraz 
poważniejsze zadania.
I rozumiem, że kiedy przyszedł czas na wybór szkoły średniej, 
wybrał Pan tę o profilu rolniczym...
- Otóż nie. Poszedłem do szkoły samochodowej. Jestem 
dyplomowanym mechanikiem.
No to jak z mechanika stał się Pan rolnikiem?
- Uważam, że w życiu powinno się robić to co się kocha, i to co 
się lubi robić, bo wtedy praca nie męczy i zdecydowanie lepiej 
się ją wykonuje. Ja po skończeniu „samochodówki” uznałem, że 
jednak chcę być rolnikiem. Rodzice nie namawiali, nie odradzali... 
Ale kiedy powiedziałem im o moich przemyśleniach, o swojej 
decyzji byli zadowoleni. A chciałem jeszcze dodać, że ten mechanik 
samochodowy bardzo się przydał. Jak się jakaś maszyna zepsuje, to 
nie ma problemu z jej naprawą.
Czy tylko Pan zajmuje się gospodarką?
- Nie. Gospodarują rodzice i ja z żoną. Ogólnie ze wszystkim 
się zgadzamy, chociaż są  sytuacje, kiedy z tatą mamy odmienne 
zdanie. On myśli o bardziej tradycyjnej gospodarce, ja staram się 
wprowadzać nowości. No, ale wtedy najczęściej moja mama i żona 
przystępują do negocjacji i wszyscy razem wybieramy najlepsze 
rozwiązanie.
Rolnik kojarzy się z człowiekiem, który bardzo wcześnie wstaje, 
cały dzień ciężko pracuje i nie ma czasu na nic innego poza 
gospodarką...
- Praca jest ciężka i odpowiedzialna. Nie można sobie powiedzieć, 
że dzisiaj to mi się nie chce i nie dam jeść zwierzętom... Ale to 
nie jest tak, że wstajemy, kiedy  na dworze jest jeszcze ciemno. 
Rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne, zmechanizowane. 
To bardzo ułatwia pracę. Latem rzeczywiście jest więcej zajęć, 
bo jeszcze dochodzi praca w polu – uprawiamy pasze dla naszych 

zwierząt, ale już jesienią czy zimą możemy pozwolić sobie na urlop. 
Dzięki rodzicom, którzy w czasie naszej nieobecności nas zastąpią i 
wszystkiego dopilnują.
Wspomniał Pan o unowocześnianiu gospodarki. Ostatnia duża 
inwestycja to francuska rasa krów...
- Dzięki dotacjom kupiliśmy krowy - Limuze, rasa francuska. To rasa 
typowo mięsna. One są już zacielone. Rozpocząłem hodowlę tych 
krów. Czekam, aż się wycielą. Potem mam w planach zakup buhaja. 
Mamy nadzieję, że nasze plany się powiodą i wyspecjalizujemy się 
w tej hodowli.
W domu, wśród rodzinnych fotografii, rzuca się w oczy ta, 
przedstawiająca chłopczyka buszującego w zbożu...  
- To mój syn Mateusz. Ma siedem lat i jest już przekonany, że będzie 
rolnikiem. Kiedyś wszedł ze mną do obory, wskazał na krowy 
i powiedział: „te są moje”. I aby wszystko było jasne -  nadał im 
imiona.
Muszę powiedzieć, że Mateusz od chwili kiedy nauczył się chodzić 
zaczął interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarce. 
Prosił, żeby zabierać go do obory. O wszystko wypytywał... Te 
zainteresowania nie słabną, a wręcz przeciwnie. Bardzo mnie to 
cieszy. Mam nadzieje, że w naszej rodzinie rośnie kolejny rolnik.

Z pokolenia na pokolenie...



W trakcie marszu poprawialiśmy kondycję 
fizyczną a podczas postojów uczniowie 
zdobywali wiedzę na temat historii  

i przyrody naszej „małej ojczyzny”. Rozwiązując 
zagadki dotyczące mijanych miejsc mogliśmy 
odszyfrować hasło, dzięki czemu na końcu 
szlaku czekała na nas skrzynia ze skarbem. W 
trakcie zajęć uczniowie obserwowali dolinę  
i koryto Warty, mierzyli prędkość płynięcia rzeki, 
obwód drzew, wysokość pomnika przyrody na 
cmentarzu na Zawodziu. Ten sposób zdobywania 
wiedzy bardzo spodobał się uczniom, o czym 
świadczą ich wypowiedzi:

Natalia Pijet – Na Queście było bardzo ciekawie. 
Mierzyliśmy drzewa i rozwiązywaliśmy zagadki;

Agnieszka Pietraszewska – Mogliśmy zobaczyć 
miejsca i ulice, których ja jeszcze nie znałam;

Katarzyna Banasiak – Polecam wszystkim 
miejsca, które zwiedziłam, ponieważ są warte 
obejrzenia;

Oliver Klink – Podobało mi się na Queście 
ponieważ dużo się dowiedziałem o gminie  
i widziałem piękne miejsca;

Karol Małek – Bardzo mi się podobało ponieważ 
mogliśmy pochodzić na świeżym powietrzu  
i wiele się nauczyć o historii Poczesnej. Na koniec 
odebraliśmy wspaniałe nagrody.

Nauczyciel przyrody – Iwona Kołodziejczyk

Zajęcia terenowe z historii i przyrody
Pod koniec września uczniowie klasy 5 pod opieką nauczycieli - przyrody Iwony Kołodziejczyk 
i historii Kornela Mielczarka, uczyli się nie w szkole a w terenie, zdobywając wiedzę w bardzo 

przyjemny sposób. Zamiast siedzieć w ławkach przeszliśmy szlakiem wyznaczonym przez Quest 
„Po obu stronach Warty. Poczesna, Nowa Wieś, Zawodzie”.
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wydarzenia

Była to nagroda za inscenizację 
„Sobótki”. Dyrektor Wydziału 
Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego – Jerzy Motłoch, tak 
m.in. napisał w liście do wójta gminy 
– Krzysztofa Ujmy: „Wyróżnienie  
w konkursie jest wynikiem Waszej ogromnej 
pracy, zaangażowania w sprawy publiczne 
mieszkańców wsi oraz wkładu w rozwój wsi 
władz samorządowych gminy, w której jest 
Pan gospodarzem”.
Przed komisją, która odwiedziła w lipcu 
naszą gminę, Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie” zaprezentował 
fragment spektaklu „Sobótka”. Zgodnie 
z Regulaminem konkursu, nagroda 
za wyróżnienie wynosi 1000 złotych.  
W delegacji reprezentującej gminę Poczesna 
znaleźli się: sekretarz gminy - Renata 
Smędzik, sołtys Wrzosowej - Robert Gajecki 
oraz przedstawiciele Wrzosowian: Jagoda 
Hajduk i Łukasz Rudzki.                   opr. an

„Wrzosowianie” odebrali wyróżnienie 
dla sołectwa Wrzosowa

 W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia dla Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzosowianie” i sołectwa Wrzosowa w konkursie „Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego”, w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”.
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nasze firmy

Huta Stara B. Niewielki salonik przy ulicy 
Głównej. „Nails Imagination” – działa od 

2011 roku i z dnia na dzień, do salonu 
przychodzi coraz więcej klientek.

Salon prowadzi Anna Sikora – młoda energiczna dziewczyna  
z temperamentem o wielkiej wyobraźni, wrażliwości  
i... stanowczości.

Kilka lat temu, pomimo braku doświadczenia zdecydowałam się na 
otwarcie własnej działalności: - I nie żałuję swojej decyzji – mówi 
Anna Sikora. - Początki były trudne, ale kto nie ryzykuje, nie wie 

co traci.
Przygoda Anny Sikory ze stylizacją rozpoczęła się całkiem 
przypadkowo: - Moja koleżanka namówiła mnie na kurs wizażu 
i stylizacji paznokci, który okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Od tamtego momentu wzrosło moje zainteresowanie stylizacją  
i narodziła się pasja – wspomina Anna Sikora.
Pierwsze kursy ze stylizacji paznokci ukończyła w Częstochowie. 
Uczestniczyła na targach kosmetycznych jako wykładowca,  oraz 
szkoleniach, sympozjach prowadzonych przez znanych i cenionych 
stylistów z całego świata. Uczyła się od najlepszych: - A teraz sama 
jestem szkoleniowcem i głównym dystrybutorem na Polskę pewnej 
marki, która od kilku lat jest na naszym rynku – wyjaśnia.
Klientki pani Anny nie mogą nadziwić się jaki ona ma talent: 
- Chciałam mieć kwiaty na paznokciach. Myślałam, że po 
pomalowaniu pani Ania ozdobi je naklejkami, a ona wzięła 
taki maleńki pędzelek i zaczęła malować, misternie kwiatuszki.  
I to wszystko lewą ręką. Nie mogłam oczu oderwać – wspomina 
jedna z klientek. 
- W ubiegłym roku, przed wyjazdem nad morze poprosiłam o 
namalowanie motyli na dwóch paznokciach. Kilkadziesiąt osób 
pytało mnie na plaży, gdzie można kupić tak genialne naklejki. 
Nikt nie chciał uwierzyć, że to było malowane - dodaje kolejna 
klientka. - Nie wiem skąd ona w ogóle bierze pomysły na te 
zdobienia. A im są trudniejsze tym są dla tej dziewczyny większym 
wyzwaniem. Uważam, że  najlepsze pomysły czerpie się z tego 
co nas otacza. Czasem jakaś sytuacja, słowa, nastrój  lub miejsce 
także mogą być zalążkiem do stworzenia czegoś zachwycającego 
i jedynego w swoim rodzaju – tłumaczy Anna Sikora.  
Stylistka podkreśla, że w jej pracy, w tworzeniu czegoś 
niepowtarzalnego ważne są również panujące trendy, zawód  
i upodobania klientki...
- Klientki przychodzą z różnymi pomysłami, ale nie uważam, 
żeby były one dziwne. Każda stylizacja do czegoś nawiązuje i coś 
wyraża, dlatego dziwić się mogą tylko ludzie, którzy są zamknięci 
na nowości – podkreśla Anna Sikora.
W artystycznym zdobieniu paznokci również panują trendy, są one 
najczęściej powiązane z panującą modą.
- I tak na przykład tej jesieni będą modne między innymi wzory 
geometryczne „black & white.  Na paznokciach można więc 
wykonać zdobienie w stylu pop-art, które idealnie będzie 
nawiązywać do panujących trendów. Dla młodych dziewczyn będą 
to zwariowane wzory i kształty, a dla Pań np. delikatna kratka. 
Każdy wzór można przekształcić tak, by pasował do danej osoby 
i jednocześnie był na topie. Młode dziewczyny wybierają bardziej 
odważne kształty, zdobienia i kolory, często też wyrażają poprzez 
stylizacje swoje poglądy, emocje i upodobania. Natomiast kobiety 
stateczne wybierają klasykę, czyli czerwień, french, granat, beże. 
Najczęściej wybierają jeden kolor z delikatnym zdobieniem  
w postaci cyrkonii, koronki, kratki, kwiatka. Panny Młode to grupa 
najmniej wymagającą, ponieważ wybierają zazwyczaj „frencha”,  
a zdobienia są bardzo delikatne i stonowane.
Mimo młodego wieku, pani Anna uważa się za osobę spełnioną: 
- Swoje marzenia już spełniłam, ponieważ robię w życiu to co 
kocham. A w przyszłości chciałabym bardziej rozwinąć dystrybucję 
i otworzyć własne centrum szkoleniowe.

an

Robi to, co kocha!
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Halina Wewiór

Elżbieta Okularczyk

Joanna Koniecka

Anita Krzyczmonik

Urszula Kuzior

wydarzenia

Konkurs foto - lato rozstrzygnięty.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w letniej edycji konkursu fotograficznego 
„Gmina Poczesna w letniej scenerii”. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac komisja, której 
przewodniczył artysta fotografik Aleksander Żakowicz postanowiła przyznać pięć równorzędnych 
wyróżnień.

Otrzymali je: Joanna Koniecka, Anita Krzyczmonik, Urszula Kuzior, Elżbieta Okularczyk,  
Halina Wewiór.

Gratulujemy.
an 
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Dyrektor Ośrodka Promocji „Gaude Mater”
Tadeusz Piersiak 

i Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma
zapraszają na wernisaż wystawy prac polskich karykaturzystów 

„STOP ZAŚMIECANIU LASÓW”
wystawę otworzy jeden z jej autów satyryk-karykaturzysta

Jacek Frankowski

Wernisaż odbędzie się 19 listopada 2015 roku o godz. 18.15
w siedzibie „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie z pisarką
We wtorek 28 października biblioteka w Poczesnej gościła  gościła -

pochodzącą z Mrągowa - powieściopisarkę i poetkę Katarzynę Enerlich.

Jest ona  autorką m.in. takich powieści 
jak „Czas w dom zaklęty”,”Kiedyś przy 
Błękitnym Księżycu”,”Studnia przodków” 

oraz cyklu 8 książek (pod wspólnym początkiem 
tytułu „Prowincja pełna...”) o prowincjonalnej 
codzienności,której wielkie i małe historie 
rozgrywają  się wśród mazurskich krajobrazów. 
Autorka już w dzieciństwie zaplanowała, że 
zostanie dziennikarką a później napisze książkę 
i tak się stało. Przyznaje, że pisanie sprawia jej 
przyjemność, pomysły czerpie z otaczającego 
ją życia. W książkach przedstawia prawdziwe 
miejsca, autentycznych ludzi, do których 
dodaje nutkę fantazji. Katarzyna Enerlich 
jest wielką miłośniczką Mazur i rodzinnego 
Mrągowa,więc tematów jej nie brakuje,bo jak 
sama mówi: - Mazury to ziemia piękna, pełna 
ciekawych i wzruszających opowieści, a te są 
najciekawsze ,bo prawdziwe. Spotkanie było 
sposobnością do zakupienia książki z osobistą 
dedykacją autorki. Serdecznie dziękuję  
za pomoc w zorganizowaniu spotkania 
Wójtowi, Krzysztofowi Ujmie i  Marcie 
Staniec,właścicielce Restauracji i Hotelu 
„Zornica” w Poczesnej.

jsz

wydarzenia

14 grudnia swoje Święto obchodzić będzie  
Hotel i Restauracja Zornica w Poczesnej.

Od wielu lat jesteśmy świadkami Państwa 
uroczystości rodzinnych, jubileuszy 

oraz spotkań w gronie przyjaciół.
Dziękujemy za wspólne 15 lat współpracy.

Jubileusz 15-lecia Zornicy!
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Wydarzenia

Nauczyciel to najważniejszy z zawodów – mówił Wójt 
Gminy Poczesna, Krzysztof Ujma. - Gdyby nie jego ciężka 
praca nie byłoby nie tylko kolejnych nauczycieli, ale także 

lekarzy, prawników, inżynierów... To nauczyciel musi nauczyć 
podstaw, ukierunkować młodego człowieka. Od jego postawy i 
zaangażowania – wszystko zależy.
Tradycyjnie już z okazji Gminnego Święta Edukacji wręczone 
zostały nagrody. W tym roku otrzymali je dyrektorzy: Ewa 
Rakowska (przedszkole w Poczesnej) i Iwona Skęda (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Słowiku). Nagrody I-go stopnia wręczono: 
Beacie Muskała, Magdalenie Dróżdż-Korbyla, Agnieszce Królak, 
Katarzynie Kamińskiej oraz Iwonie Sokołowskiej. Nagrodami 

Dzień Nauczyciela w gminie Poczesna
 14 października, w sali konferencyjnej odbyło się Gminne Święto Edukacji Narodowej.  

Były życzenia, nagrody, kwiaty, występy i tort...
II-go stopnia zostały uhonorowane: Małgorzata Krawczyk, 
Anna Adamus-Lamch, Magdalena Mościńska-Ciejpa, Katarzyna 
Szczepanik oraz Katarzyna Markiewicz.
- Praca nauczycieli jest nie tylko ciężka i niezwykle odpowiedzialna, 
ale również specyficzna, gdyż jej efekty widzi się dopiero po 
wielu, wielu latach. Widać je, gdy patrzy się na swoich byłych 
uczniów – mówiła podczas składania życzeń Lidia Kaźmierczak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna.
Po części oficjalnej, nastąpiła cześć artystyczna, w której 
zaprezentowały się zespoły działające w Gminnym Centrum Kultury 
w Poczesnej oraz uczniowie szkoły i gimnazjum w Poczesnej.

an

Manewry prowadził Komendant Gminny - Marian Kołodziej. 
Całość nadzorowali przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie. Udział w zawodach wzięła 

także jednostka PSP Częstochowa.
- W tym roku manewry odbywały się we Wrzosowej, na 
czterech obiektach - tłumaczy Komendant Gminny Marian 
Kołodziej, - W dwóch zakładach pracy oraz w ośrodku zdrowia 
i bibliotece. W jednym z zakładów strażacy mieli za zadanie 
ewakuować pracowników oraz  udzielić pierwszej pomocy dwóm 
poszkodowanym osobom. Natomiast w ośrodku zdrowia i bibliotece 
była przeprowadzona ewakuacja ludzi.
Marian Kołodziej podkreśla, że takie manewry są bardzo potrzebne. 
Jest to element szkolenia praktycznego. Podczas takich ćwiczeń 
można najlepiej zobaczyć, co robi się dobrze, a gdzie jeszcze są 
braki.
- Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej ocenili naszych 
strażaków na piątkę - dodał Marian Kołodziej. - Z takiej oceny nie 

Nasi strażacy...na piątkę!
Manewry strażackie odbyły się we Wrzosowej  10 października.

tylko jesteśmy dumni, ale ona mobilizuje nas do jeszcze większej 
i bardziej wydajnej pracy. Ćwiczenia strażackie obserwował  Wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma.

opr. an

fot.: Michał Skiba
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17 października odbył się w Poczesnej, w kościele parafialnym 
pw. św. Jana Chrzciciela Koncert Kameralny Fractal Ensembl. 
Wystąpiły: Julia Obrechowska (flet traverso), Adela Czaplewska 

(viola da gamba) oraz Anna Wiśniewska (klawesyn).
Przybyli na niego parafianie, mieszkańcy gminy Poczesna, goście...
Muzyka nie tylko wychowuje, ale również pozwala zachować  
w pamięci i sercu, to co jest piękne.
Jan Mroczek – główny organizator Częstochowskich Dni Muzyki 
Organowej oraz ks. proboszcz - Prałat Jarosław Sroka podziękowali 

wydarzenia

Wójtowi Gminy Poczesna Krzysztofowi Ujmie za współpracę  
i możliwość spełniania marzeń, głównie melomanów.
Swoją obecnością koncert zaszczycili m.in. Lidia Kaźmierczak – 
przewodnicząca Rady Gminy Poczesna, radny – Wojciech Opiłka, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater – Jan Szyma oraz 
dyrektor częstochowskiego oddziału ARiMR – Stanisław Gmitruk.
Współorganizatorem koncertu był Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof 
Ujma.

rs

Wieczór w reżyserii Jana Mroczka
Częstochowskie Dni Muzyki Organowej organizowane zostały już po raz dziesiąty.  

Zawitały również do Poczesnej.

40 lat Regionalnej Rady PKOL
W miniony piątek 25 września w częstochowskim ratuszu 

odbyły się uroczystości związane z 40-leciem Regionalnej 
Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zjawiło się na 

nich kilkudziesięciu gości – związani z Częstochową i regionem 
olimpijczycy Zygmunt Anczok, Małgorzata Rydz i Ewa Dederko, 
senatorowie, przedstawiciele miasta i powiatu częstochowskiego 
oraz gmin zaprzyjaźnionych z Regionalną Radą PKOL. Były liczne 
przemówienia i mnóstwo życzeń.
Jubilaci zostali wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. Sami również wyróżnili tych, 
którzy przez lata na różne sposoby wspierali ich działalność. 
Posłużyły do tego przygotowane specjalnie z okazji 40-lecia 
medale, puchary i wydawnictwo, w którym udokumentowano 
historię Rady oraz przypomniano olimpijczyków z Częstochowy 
i regionu. Jubileuszowym uroczystościom patronowała członkini 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Irena Szewińska, 
którą reprezentował w ratuszu senator Andrzej Szewiński. – Przez 
te 40 lat działalności rada wykonała dla ruchu olimpijskiego  
i częstochowskiego sportu kawał dobrej roboty – podkreślał syn 
znakomitej polskiej lekkoatletki, która czterokrotnie startowała na 
olimpiadzie i zdobyła siedem medali.                              

Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele gminy Poczesna 
– wójt Krzysztof Ujma oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej – Anita Imiołek.

ai

W weekend 17 - 18 października  drużyna UKS  Junior  Taekwon-
Do  ITF - Wrzosowa wzięła udział w zawodach Moravia Open  
w Czechach. Nasz klub reprezentowało 20 zawodników. 

Turniej możemy zaliczyć do bardzo udanych - nasz dorobek 
medalowy to 2 złote, 4 srebrne i 8 brązowych medali. Zebrany bagaż 
doświadczeń z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Wszystkim 
serdecznie gratuluję odwagi i wytrwałości.                                       mj

1. Natalia Winkler – złoto układy
2. Oliwia Purgal – brąz walka powyżej 
140 cm
3. Alicja Kędzia – złoto walki do 140 cm
4. Zuzanna Wilk – brąz układy
5. Wiktor Kołodziej – brąz układy
6. Kaja Pilawka – srebro walka powyżej 

140 cm
7. Dawid Musik – brąz walka powyżej 140 cm
8. Jakub Szymczyk – srebro walki do 
38 kg
9. Martyna Nalewajka – brąz walki do 
52 kg
10.  Weronika Dobosz – brąz walki do 52 kg

11. Kinga Szymczyk – brąz walki 
drużynowe
12. Dawid Kowalski – brąz walki do 70 
kg, brąz układy

WYNIKI TURNIEJU MORAVIA OPEN 2015

Sukces UKS Junior Taekwon - Do ITF Wrzosowa
13. Karolina Kuligowska – srebro walki 
drużynowe
14. Paulina Kuligowska – srebro walki 
drużynowe



I miejsce – Laura Ciborowska I miejsce – Anna Bednarek I miejsce – Alicja Kamińska I miejsce – Weronika Płatek

I miejsce – Andżelika Smol I miejsce – Paulina Kędzia I miejsce – Laura Brzeska I miejsce – Agata Brol
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8 października odbyło się podsumowanie 
XIII Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego “ARCHITEKTURA 

MOJEGO KRAJOBRAZU”, którego 
organizatorem było Gminne Centrum 
Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Formuła konkursu polegała na odnalezieniu 
ulubionej formy architektonicznej  
z najbliższego otoczenia a następnie 
uwiecznieniu jej w pracy malarskiej 
lub fotografii. Celami konkursu było: 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na odbiór 
sztuki architektonicznej, propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży malarskich technik 
plastycznych jako środka wypowiedzi 
plastycznej, rozwijanie myślenia otwartego  
i twórczego, pobudzenie dziecięcej 
wyobraźni, integracja dziecięcych 
środowisk artystycznych, ocalenie 
od zapomnienia dziedzictwa dorobku 
kulturowego. Komisja Konkursowa  
w składzie: Anita Imiołek dyrektor GCKIiR, 
Justyna Wilk, Janusz Koniecki, dokonała 
oceny prac plastycznych, które napłynęły  
na konkurs.

Podsumowanie XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
Wyniki XIII Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego “ARCHITEKTURA MOJEGO 
KRAJOBRAZU”

W kategorii: kl. I – III szkół podstawowych
I miejsce – Laura Brzeska, 9 lat, SP Nierada,  
I miejsce – Alicja Kamińska, Kl. III, SP Nierada, 
II miejsce – Kacper Jabłoński, Kl. III, SP 
Nierada, III miejsce – Joanna Kamińska, Kl. III, 
SP Nierada

II KATEGORIA WIEKOWA (kl. IV – VI 
szkół podstawowych)

I miejsce – Andżelika Smol, 12 lat, GOK 
Boronów, I miejsce – Paulina Kędzia, 12 lat, 
GOK Boronów, II miejsce – Martyna Maciął, 
12 lat, GOK Boronów, III miejsce – Martyna 
Pańdzioch, 12 lat, GOK Boronów, III miejsce – 
Katarzyna Małysa, 12 lat, GOK Boronów

III KATEGORIA WIEKOWA (gimnazja)
I miejsce – Laura Ciborowska, 13 lat, GOK 

W niedzielę 4 października 2015 o godz. 16.00 w Filharmonii Częstochowskiej 
odbyła się uroczystość jubileuszowa Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Częstochowie. Misją działającego od 1975 roku ośrodka (powołanego 

do życia jako Wojewódzki Ośrodek Kultury) jest wspieranie rozwoju kultury, 
ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promowanie najcenniejszych wartości 
sztuki. Od 1999 roku ROK jest instytucją kultury Samorządu Województwa 
Śląskiego. Prowadzi działalność artystyczną, animacyjną, edukacyjną, promocyjną 
i informacyjną. Aktywnie współpracuje z gminnymi instytucjami kultury 
północnego subregionu województwa śląskiego. Do przedsięwzięć realizowanych 
z udziałem Gminnego Centrum Kultury w Poczesnej należą m.in. Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska”, Europejskie Dni Kultury Ludowej 
„Jura – ROK Festiwal” czy ETNOSTRADA, której pierwsza edycja odbyła się  
w lipcu tego roku.
Dyrektor GCKIiR w Poczesnej Anita Imiołek wręczyła okolicznościowy 
urodzinowy zegar z logo Jubilata dyrektor ROK Małgorzacie Majer z życzeniami 
wielu lat dalszej równie owocnej działalności.
Jubilatowi serdecznie gratulujemy!

ai

40 lat Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

/ Wieści z GCKIIR 

Boronów, I miejsce – Agata Brol, 13 lat, GOK 
Boronów, Wyróżnienia: Julia Mądrzak, 14 lat, 
ZS Huta Stara B

IV KATEGORIA WIEKOWA (młodzież  
w wieku 16 – 19 lat)

I miejsce – Anna Bednarek, 16 lat, VII LO im. 
M. Kopernika, II miejsce – Marlena Godela,  
16 lat

KATEGORIA (FOTOGRAFIA)
I miejsce – Weronika Płatek, 14 lat, ZS Huta 
Stara B, II miejsce – Sandra Rose, 14 lat, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ciasna, III 
miejsce – Julia Mzyk, 14 lat, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny, Ciasna
Wszystkim uczestnikom gratulujemy  
i zachęcamy do udziału w kolejnych 
konkursach plastycznych organizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury w Poczesnej. 

jk
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Turnieje w tenisie stołowym

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w świetlicach 
środowiskowych w Brzezinach Nowych i w  Bargłach odbyły się 
turniej w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży, w których udział 

wzięło 20 zawodników.
17 października w Brzezinach Nowych zwyciężyła Karolina Rakowska 
przed Magdaleną Rakowską i Natalią Musiał.
20 października w Bargłach brylował Piotr Cierniak przed Darią 
Kierasińską i Marceliną Caban. 22 października w Poczesnej pierwsze 
miejsce w kat. dziewczęta zajęła Alicja Górska, za nią uplasowały się 
kolejno Wiktoria Pietrajczuk i Julia Sikora. W kat. chłopcy pierwsze 
miejsce zajął Jakub Gutkowski, za nim kolejno Konrad Słaboński  
i Sebastian Pietrajczuk.
Imprezę zorganizowało GCKIiR w Poczesnej przy współudziale LKS 
Grom – Złota Dama Poczesna. Najlepsi otrzymali dyplomy i medale 

okolicznościowe, a wszyscy uczestnicy upominki, słodycze i owoce. 
Zawody przeprowadził instruktor tenisa stołowego Henryk Pałasz.         hp

Wieści z GCKIIR /

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe 
 w Częstochowie, Gminne Centrum 
Kultury,  Informacji i Rekreacji 
 w Poczesnej, Patronat: Starosta 
Częstochowski

Cele konkursu:
– poszerzanie i popularyzowanie 
wiedzy o polskich zwyczajach  
i obrzędach bożonarodzeniowych,
– rozwijanie myślenia otwartego  
i twórczego,
– propagowanie wśród dzieci  
i młodzieży naturalnych technik 
plastycznych, jako środka wypowiedzi 
plastycznej,
– spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem 
Bożego Narodzenia.

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.

Ocena prac:
1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac  w pięciu grupach wiekowych:
I – przedszkolaki do 5 lat
II – dzieci klas I-III
III – dzieci klas IV-VI
IV – młodzież gimnazjalna
V – szkoły ponadgimnazjalne

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 NA KONKURS upływa  
dnia 4 grudnia 2015 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  10 grudnia 2015r. 
(czwartek) o godz. 14.00  w Gminnym Centrum Kultury, Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3.
Uwagi końcowe dotyczące ww. konkursu:
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.

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej, Patronat: 
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

Cele konkursu:
– popularyzacja i poszerzanie wiedzy 
o polskich zwyczajach   i obrzędach 
bożonarodzeniowych,
– rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
– spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych 
związanych   z czasem Bożego Narodzenia
– propagowanie wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych naturalnych   technik plastycznych, 
jako środka wypowiedzi plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 6 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, osoby prywatne.

Ocena prac:
1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac w czterech  grupach wiekowych:
I. – dzieci ze szkół podstawowych (kl. I – III)
II. – dzieci ze szkół podstawowych (kl. IV – VI)
III. – młodzież ze szkół gimnazjalnych
IV. – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
V. – osoby dorosłe
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 NA KONKURS  upływa dnia 4 
grudnia 2015 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2015r. 
(czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej.
Uwagi końcowe dotyczące ww. konkursu: 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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sport

6 etap V Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking  
w Gminie Poczesna-Słowik

Jak wskazuje na to sama nazwa, sport ten narodził się w 
Finlandii. Tam w latach 70 ubiegłego wieku fińscy biathloniści 
opracowali uzupełniającą formę treningu narciarstwa biegowego 

latem. Nordic Walking został zarejestrowany i opisany jako nowy 
sport w 1997 roku w Finlandii. Trzy lata później utworzono tam 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Nordic Walking (INWA). Od tego 
czasu popularność tej formy ruchu stale wzrasta i rozprzestrzenia się 
na cały świat. Jej największe ośrodki znajdują się w Skandynawii, 
USA, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. No i oczywiście w Słowiku 
(gmina Poczesna) gdzie w niedzielę przy słonecznej lecz zimnej 
pogodzie; wystartowało blisko 150 zawodników w 6 etapie V 
Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking. A jak wyglądały zawody? 
Najważniejsza jest rozgrzewka. Przeprowadził ją dyrektor Pucharu, 

11 października 2015 roku Słowik był centrum gminnego Nordic Walking-u. Już po 
raz czwarty w gminie Poczesna, a trzeci w Słowiku, rozegrane były zawody  

w chodzeniu z kijami czyli Nordic Walking  
(to z języka angielskiego „wędrówki nordyckie”).

instruktor - Michał Zarębski. Potem przejście na linię startu. Tam 
krótkie powitanie przez Wójta Gminy Poczesna - Krzysztofa 
Ujmę, pamiątkowe zdjęcie z banerem i zawodnicy ruszyli na trasę  
w kierunku Leśniczówki w Kręciwilku.
Trasa składała się z dwóch okrążeń drogą w lesie i liczyła około 
sześciu kilometrów. Nad zabezpieczeniem trasy i zawodników 
czuwali strażacy OSP Słowik i GOPR Grupa Jurajska. Na linii 
mety niespodzianek nie było. Wygrał niedościgły - pomysłodawca 
Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking - Grzegorz Dors z ULKS 
Run Podkowa Janów. Jako pierwsza wśród kobiet linię mety 
przekroczyła Angelika Pietrzyk również ULKS Run Podkowa Janów. 
Wśród mieszkańców Gminy najlepszy czas miał Piotr Lenarczyk z 
Korwinowa i Weronika Reluga z Wrzosowej. Następnie wszyscy 
byli zaproszeni na przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych FENIKS gorący posiłek. W amfiteatrze wręczono 
medale, dyplomy oraz nagrody w ośmiu kategoriach. Na podium 
stanęli również mieszkańcy naszej Gminy: Oskar Wyrwał, Julia 
Noszczyk, Weronika Reluga, Piotr Lenarczyk. A że był to ostatni 
etap rozgrywek, podsumowano również klasyfikację generalną. 
Ciekawostką jest również klasyfikacja dodatkowa która ma na celu 
promowanie osobowości i zachowania godnego naśladowania,  
i tak rozdano tytuły i nagrody w kategoriach Orzeł Jury, Słońce Jury, 
Damy Jury, Super Senior, Pary Małżeńskie, Masters.
Podsumowania zawodów i podziękowania za tak liczne przybycie 
dokonał Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz sołtys Słowika 
Mirosława Markiewicz. Związek Gmin Jurajskich – reprezentował 
Przewodniczący Adam Markowski, Starostwo Powiatowe  
w Częstochowie Tadeusz Kapica, ZSP w Słowiku dyrektor Iwona 
Skęda.

Leszek Kownacki

W ramach tego tygodnia odbywają się wydarzenia promujące 
zdrowie i aktywność fizyczną, szczególnie wśród Polaków, 
którzy nie ćwiczą na co dzień. Do wielkiej, aktywnej 

drużyny MOVE Week, dołączyli w tym roku uczniowie Gimnazjum 
im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej.
- Jako nauczyciel wychowania fizycznego zostałam Agentem Ruchu 
i zarejestrowałam nasze pomysły na oficjalnej stronie Move Week. 
Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz nasza społeczność szkolna, 
wezmą udział w tak prestiżowym sportowym wydarzeniu – mówi 
I. Skorupa. - Chcemy aby to sportowe wydarzenie-Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego 2015 zmieniło nastawienie wielu ludzi do 
otaczającego ich świata. Może nie zmienimy całego świata, zawsze 
pozostanie ktoś, kto nie zmieni swoich zapatrywań, jednak nawet 
najmniejszy sukces jest naszą inwestycją w przyszłość.
Dla uczniów „Baczyńskiego” wzięcie udziału w takiej imprezie jest 
szczególnym przeżyciem sportowym.
W szkole funkcjonuje klasa usportowiona o profilu lekkoatletyki 
z grami zespołowymi. Od lat organizowana jest Sportowa Liga 
Gimnazjów.

POCZESNA, JEDYNA W POWIECIE  
CZĘSTOCHOWSKIM W MOVE WEEK 2015...

 A gdy mózg ćwiczy na sukcesy liczę - mówi dyrektor 
gimnazjum - Paweł Wiśniewski. - Pokazujemy młodym ludziom 
jak skutecznie osiągnąć cele, jak znosić porażki, jak marzyć  
i realizować swoje marzenia.
 Tegoroczna III już edycja Move Week 2015 zakończyła 
się dla uczniów Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej 
ogromnym sukcesem. Na podstawie materiałów filmowych, 
zdjęć i opisów, specjalna komisja wyłoniła z pośród całej Polski  
5 najlepszych Agentów Ruchu, którzy zorganizowali wydarzenie 
sportowe, promujące aktywność fizyczną w ramach Tygodnia 
Ruchu. Na podstawie naszej relacji z Europejskiego Dnia Sportu 
Szkolnego, komisja nagrodziła uczniów naszej szkoły z pośród 500 
zgłoszonych wydarzeń z całej Polski ,dodatkowymi 2 kompletami 
sprzętu sportowego za najciekawszą relację a koordynatora projektu 
w naszej szkole wybrano z pośród 320 Agentów Ruchu z całej 
Polski i nagrodzono profesjonalnym szkoleniem kadry trenerskiej 
w zakresie piłki nożnej, organizowanym przez Coerver Coaching  
w Warszawie. Wartość szkolenia to 1500 złotych.  

pw
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INFORMATOR
REJONY SŁUŻBOWE DZIELNICOWYCH Komisariatu Policji w Poczesnej

REJON - 1 REJON - 2 REJON - 3 REJON - 4

sierż.szt. Robert Miętkiewicz
teł. 508-036-598

st.asp. Jerzy Puszczewicz
teł. 508-036-599

asp. Robert Skorek
teł. 508-036-601

p.o. sierż. Kamil Wojtasik
teł. 508-036-600

Bargły, Michałów, Nierada, Mazury, 
Młynek, Sobuczyna, Brzeziny Nowe, 
Brzeziny Kolonia

Starcza, Własna, Klepaczka, Łysieć, 
Wanaty, Zawada, Zawisna, Kolonia 
Klepaczka, Rudnik Mały, Rudnik Wielki

Nowa Wieś, Wrzosowa, Słowik, 
Korwinów, Huta Stara A, Huta Stara B

Poczesna, Kolonia Poczesna, Zawodzie, 
Kolonia Borek, Dębowiec, Kamienica 
Polska, Osiny, Romanów

SŁUŻBA ZDROWIA

Lek. med. Janusz Opara
Poniedziałek-Piątek: 9.15-13;  
wizyty domowe: 13-15.35. 

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Olga Gajos
Poniedziałek: 16-19
Wtorek: 14-20
Piątek: 8-14
Lek. stom. Dariusz Bryniarski
Wtorek: 11-14
Środa: 14-20
Czwartek: 13.30-19.30

Pogotowie Ratunkowe
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Biuro wezwań: ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa, Tel. alarmowy: 999 lub 112

Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego
Ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Nocna opieka zdrowotna Po godzinie 18:00 do 08:00 rano dnia 
następnego (całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent 

może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te realizowane są  
w przychodni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. 
Dla Gminy Poczesna jest to przychodnia: NZOZ „Ergomedica” Ul. 
Orkana 139B Tel. (0-34) 366 28 81 Pacjenci mogą także skorzystać 
z usług innej placówki, którą jest: NZOZ „Nasza Przychodnia” Ul. 
Wolności 46 Tel. (0-34) 324 33 20, (0-34) 366 96 02 Świadczenia nocnej  
i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

DYŻURY  RADNYCH GMINY POCZESNA KADENCJI  2014 - 2018
1. Lidia Kaźmierczak w każdą ostatnią sobotę od godz. 10.00 – 12.00 - Nowa Wieś ul. Częstochowska 92

w każdy czwartek od 9.00 - 12.00 - Urząd Gminy Poczesna pokój nr 30

2. Przemysław Zawadzki w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.30 - 18.30  - sala Wiejskiego Centrum Kultury w Bargłach

3. Marian Kołodziej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 – 19.00 w Remizie OSP Wrzosowa

4. Rafał Dobosz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 – 19.00 w Remizie OSP Wrzosowa

5. Iwona Choła w ostatni piątek miesiąca od 17.00- 18.00 - w kancelarii OSP Słowik

6. Piotr Brzozowski w ostatni piątek miesiąca od 18.00- 19.00 - w świetlicy w Korwinowie

7. Waldemar  Kucia w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

8. Tadeusz Bajdor w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

9. Bożena Dobosz w ostatni czwartek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Hucie Starej B ul. Klubowa 1

10. Eulalia Błaszak w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz.18.00 - 19.00 - w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego  (budynek Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

11. Ewa Synoradzka w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz.18.00- 19.00 - w świetlicy środowiskowej w Brzezinach Nowych ul. Biała

12. Grzegorz Sikora pierwsza sobota miesiąca od godz. 10.00-12.00 - w świetlicy środowiskowej przy Remizie OSP w Nieradzie

13. Wojciech Opiłka w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00- 18.00 - w świetlicy w Mazurach

14. Teresa Chałupka w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz.17.00- 19.00 - w  siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

15. Barbara Wąsińska w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 - 19.00 - w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego  
(budynek Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) w Kol. Poczesna ul. Modrzewiowa 3

Lek. med. Andrzej Cupiał
Poniedziałek- Piątek: 8-13;  
wizyty domowe 13-16.
Lek. med. Agnieszka Wójcik
Poniedziałek, Środa: 12–18;  
wizyty domowe: 10.25-12.
Wtorek, Czwartek, Piątek: 8-13;  
wizyty domowe: 13-15.35.
Lek. med. Monika Skowronek
Poniedziałek, Środa: 9-12;
wizyty domowe: 12-13.
Wtorek, Czwartek, Piątek: 10-13;
wizyty domowe: 13-14.
Lek. med. Janusz Opara
Poniedziałek-Piątek: 8-9

Pediatrzy
Lek. med. Barbara Kamińska – Gawin
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 15.45-18.
Lek. med. Aldona Szymczyk
Wtorek: 8-10.30;
wizyty domowe: 10.30-11
Środa: 8-11;
wizyty domowe: 11-11.30.

Poradnia USG
Lek. med. Alicja Grabowska
Poniedziałek: 15-17;
Środa: 14-16.

Poradnia Ginekologiczna 
Lek. med. Andrzej Minkner
Wtorek: 12-16
Piątek:14-18
Lek. med. Henryk Jabłoński

Ośrodek Zdrowia w Poczesnej;  
ul. Szkolna 3; tel. (0-34) 327 41 93

Poniedziałek:14-18
Piątek:9.15-13.15

Poradnia Chirurgii Ogólnej 
Lek. med. Stanisław Pius
Poniedziałek: 8-12
Lek. med. Elżbieta Radecka-Złoto
Czwartek: 14.30-18.30
Lek. med. Paweł Janecki
Wtorek:16-20

Poradnia Dermatologiczna
Lek. med. Cecylia Przybylska
Wtorek: 9-13.

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Romuald Adamek
Poniedziałek: 14-18
Wtorek, Czwartek: 8-11

Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej;  
ul. Strażacka 27;

Tel. (0-34) 327 55 78

Lek. med. Elżbieta Sornat-Jabłońska
Poniedziałek-Piątek:8-13;  
wizyty domowe: 13-15.35
Lek. med. Edward Warta
Poniedziałek-Piątek: 8-13;  
wizyty domowe:13-15.35
Lek. med. Maciej Frankowicz 
Wtorek, Czwartek, Piątek: 13-18

Pediatrzy
Lek. med Aldona Szymczyk 
Poniedziałek, Piątek: 8-11;
wizyty domowe: 11-12.

Wtorek: 11.15-14
wizyty domowe: 14-15
Środa: 12-14;
wizyty domowe: 14-15
Czwartek: 14-17;
wizyty domowe: 17-18.

Poradnia Okulistyczna
Lek. med. Reza Fakhari
Środa: 16.30-18
Czwartek: 9-10.30
Piątek: 16.30-18

Poradnia Stomatologiczna
Lek. stom. Marta Adamek
Wtorek, Czwartek: 8-14
Środa: 12-18

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85
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Zatrzymane w kadrze...

Święto Edukacji Narodowej

Wieczór w reżyserii Jana Mroczka

6 etap V Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking 


