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STOPKA REDAKCYJNA

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

… życzymy Wam pięknych, szczęśliwych i pełnych słońca wakacji.  
Bezpiecznych przygód. Odpoczywajcie z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi... 
Poznawajcie nowe miejsca, nowych ludzi. A we wrześniu szczęśliwie - pełni sił  

i energii - wrcajcie do szkół i przedszkoli.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) oraz art. 15 ust. 
1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1205 ze zm.) 

przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości  
o obowiązku zapobiegania degradacji gruntów rolnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykaszanie co najmniej raz w roku traw i zarośli, które stwarzają poważane zagrożenie pożarowe  
i degradację gruntów rolnych!. 

Jednocześnie przypominam o bezwzględnym 
 zakazie wypalania traw !

Za wykroczenie tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 §4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.) - kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5 000 zł. Ponadto informuję, że w wyniku 
zaniedbań związanych z niewykaszaniem traw rozrasta się również roślina nazywana Barszczem „Sosnowskiego”. Przypominam i apeluję 
o niezaniedbywanie swoich posesji, rowów, chodników przyległych do posesji, pól, gruntów, użytków rolnych.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

Drodzy Pedagodzy, Kochana Młodzieży...

APEL  
do mieszkańców gminy Poczesna

1. Poczesna 
– pn, śr, pt 10.00 – 17.00, wt, 
czw 9.00 -15.00 w soboty 
biblioteka nieczynna

2. Wrzosowa 
– godziny otwarcia nie ulegną 
zmianie. Urlop od 6.07 do 17.07  
i od 17.08 do 21.08

3. Huta Stara B 
– pn, śr,pt 9.00-17.00 wt 9.00-
16.00 czw 9.00-12.00.
Urlop od 14.08 do 28.08 

4. Nierada
 – godziny otwarcia nie ulegną 
zmianie. Urlop od 20.07 do 31.07   
i od 17.08 do 28.08

Godziny otwarcia  
bibliotek w wakacje
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Z PRAC WÓJTA GMINY
Z PRAC WÓJTA GMINY

AKTY NOTARIALNE

Podpisano pięć  aktów notarialnych w sprawie sprzedażny mieszkań.
KWIECIEŃ

18 – wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, które 
odbyło się w OSP Wrzosowa;
20 – uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Sołeckiej w Zawodziu  
i Rady Sołeckiej w Nowej Wsi;
23 – odbyła się wizyta u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, pani Magdaleny Żmuda – tematem było  zagrożenie powodziowe 
na terenie gminy;
24 – w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Częstochowie 
uczestniczyłem w seminarium nt. ”Wyzwania dla samorządów  
w okresie programowania 2014-2020”;
24 – uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Osiedla w Hucie Starej B;
26 – uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym Koła 
Łowieckiego “Ryś”;
27 – wziąłem udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD 
“Bractwo Kuźnic”;
28 – w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Tematem przewodnim było omówienie 
bieżących działań;
28 – omawiałem z Radami Sołeckimi Brzezin Nowych, Brzezin 
Kolonii, Sobuczyny możliwość podłączania się mieszkańców  
do kanalizacji.
29 – w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach odbyła się konferencja nt. “System nadzoru i kontroli 
regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego”. 
Wziąłem udział w powyższym seminarium;

MAJ
2 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się IV Memoriał im. Stanisława 
Markowskiego, w  ramach którego odbywały się rozgrywki w dwóch 
konkurencjach: w tenisie stołowym i warcabach 100–polowych. Kibicowałem 
zawodnikom, gratulowałem zwycięzcom;
3 – uroczystości związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3-go Maja 
odbywały się w tym roku w kościele parafialnym w Nieradzie. Dziękuję 
wszystkim za udział w tej patriotycznej uroczystości;
3 – w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater”, w kościele we Wrzosowej odbył się koncert grającej na instrumentach 
dawnych – Orkiestry Historycznej. Była to muzyka ze zbiorów jasnogórskich;
Uczestniczyłem również w większości zorganizowanych  
-  w Częstochowie i okolicach - koncertów w ramach Festiwalu, także  
w koncercie finałowym, który odbył się 6 maja;
7 – w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej odbyło się spotkanie z pisarzem Marcinem Brykczyńskim, 
zorganizowanym – w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi – przez Gminną 
Bibliotekę;
7 – odbyło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi 
Pocześniańskiej. W spotkaniu wzięła również udział przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna – Ewa Synoradzka;
8 – w gimnazjum w Poczesnej odbył się finał XII Regionalnego Turnieju Wiedzy 
Przyrodniczo-Łowieckiej;
9 – odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Górnik”. Gminę Poczesna reprezentował zastępca wójta – 
Andrzej Lech;
9-10 – Stowarzyszenie „Monar” z Dębowca było organizatorem XIII 
Mistrzostw Polski w Piłce Ulicznej Bezdomnych i Społeczności 
Trzeźwościowych. Wziąłem udział w Finale – zorganizowanym  
w niedzielę, na placu Biegańskiego w Częstochowie;
10 – z okazji św. Floriana  - patrona m.in. strażaków - wziąłem udział we mszy 
świętej, która odbyła się w kościele we Wrzosowej. W maju, w pozostałych 
parafiach gminy Poczesna, również odbywały się msze w intencji strażaków;
12 – w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Poczesnej odbyło się spotkanie z parami 
małżeńskimi, które przeżyły wspólnie pół wieku. W imieniu Prezydenta RP 
odznaczyłem zasłużonych jubilatów;
12 - w Gminnym Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej odbyło się 
spotkanie pod tytułem: „Fotografia od podstaw do profesjonalizmu”. Prowadził 
je  Sławomir Jodłowski, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz 
prezes Jurajskiego Fotoklubu RP. Uczestniczyłem w tym spotkaniu;
12 - „Zdrowe bajki i bajeczki” - pod takim hasłem  odbywała się impreza w 
przedszkolu we Wrzosowej;
12 – byłem współorganizatorem Gminnego Konkursu Matematycznego 
„Liczydełko”, który odbył się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
w Słowiku;
13 – w Konopiskach wziąłem udział w spotkaniu nt. „Publiczny transport 
zbiorowy w gminie”. Z uwagi na ważność sprawy, która dotyczy organizacji 
publicznego transportu zbiorowego wraz z planem zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego, temat powyższy omawiany jest także  
w gminach, w starostwie powiatowym jak również przez poszczególne Komisje 
Rady Gminy Poczesna. Temat  konsultowany jest również z mieszkańcami 
gminy, organizacjami pozarządowymi celem wypracowania właściwego 
stanowiska w powyższej sprawie;
14 – gratulowałem i wręczałem nagrody laureatom oraz wyróżnionym w 
Gminnym Konkursie Czytelniczym dla klas II i III. Konkurs zorganizowany 

został przez Zespół Szkół w Hucie Starej B;
19 – w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie na temat 
komunikacji. Gminę Poczesna reprezentował zastępca wójta – Andrzej Lech;
24 – w kościele parafalnym w Nieradzie odbył się finał I-go Powiatowego 
Przeglądu Pieśni Maryjnej „Idziemy z Tobą Matko”. Eliminacje odbyły się 
kilka dni wcześniej – 15 maja. Dziękuję za uczestnictwo i składam gratulacje. 
Dziękuję  arcybiskupowi Wacławowi Depo, staroście Andrzejowi Kwapiszowi 
oraz mediom za objęcie patronatu nad Przeglądem;
25 - „Biznes i działalność pozarolnicza na terenach wiejskich” - pod takim 
tytułem odbyło się w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Poczesnej, spotkanie 
którego celem  była integracja środowiska przedsiębiorców i zarządzających 
zasobem ludzkim, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych 
działań dla rozwoju gminy Poczesna i regionu;
26 – wziąłem udział w „Koncercie Rodzinnym”, który odbył się  
z okazji Dnia Matki, w Hali Sportowej. Wystąpiły zespoły Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Dziękuję  
i gratuluję;
28 – na zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Częstochowie wziąłem udział w uroczystości przekazania sztandaru Komendzie 
Straży Pożarnej w Częstochowie. Podczas  uroczystości wręczane były m.in. 
służbowe awanse;
29 – wziąłem udział w Pikniku Rodzinnym, który odbył się w Przedszkolu  
w Hucie Starej B;
30 – z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Nieradzie uczestniczyłem 
w zabawie okolicznościowej;
30 – Gminna Biblioteka w Poczesnej brała udział w ogólnopolskim 
przedsięwzięciu „Noc bibliotek”; 
31 – w Lasku Wrzosowskim z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody 
wędkarskie.  Tradycyjnie już po części sportowej i wręczeniu pucharów było 
grillowanie i  słodki poczęstunek dla wszystkich, którzy przyszli na zawody;
31 – w Zespole Szkół we Wrzosowej odbył się festyn rodzinny „ Ja i moja 
rodzina”. Bajkowo i rodzinnie mieszkańcy spędzali wolny czas;

CZERWIEC
3 – w Nieradzie odbyła się blokada drogi wojewódzkiej DW 904. W ten sposób 
mieszkańcy wyrazili swoje stanowisko w stosunku do zarządcy drogi;
5 – na boisku „Orlik” w Hucie Starej B odbył się festyn rodzinny dla Oli 
Podwyszyńskiej. Wrażliwość na drugiego człowieka jest naszym wspólnym 
celem; 
6 – w Poczesnej odbył się benefis Mirosława Olszewskiego pt: „Dwa oblicza 
jednej twarzy”. Chociaż od blisko 50 lat Mirosław Olszewski mieszka  
w Częstochowie, to bardzo związany jest z rodzinną miejscowością. Jest 
człowiekiem o wielu talentach. Jedna z jego pasji jest rzeźba;
7 – w Brzezinach Nowych odbył się piknik rodzinny. W rodzinnej atmosferze 
dzieci, młodzież, dorośli mogli zachwycać się wiosenno-letnimi atrakcjami;
8 – podczas spotkania w Warszawie, w Krajowym Zarządzie Gospodarki
Wodnej, poruszone były tematy dotyczące map terenów zalewowych gminy 
Poczesna, tj. ich niezgodności ze stanem faktycznym (ujawnionej w czasie 
powodzi w latach 1997, 2010 i 2013);
10 – odbyła się Rada Sołecka w Nieradzie, w której uczestniczyłem. Podczas 
spotkania omawiane były m.in. sprawy rozwoju sołectwa, sprzedaży części tzw. 
„Poligonu Nierada”;
10  - w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyła się kolejna konsultacja 
na temat organizacji transportu zbiorowego  na terenie powiatu częstochowskiego 
w tym gminy Poczesna;
11 – zgodnie z zaproszeniem podziwiałem  uczestników IX Gminnej Olimpiady 
Sportowej Przedszkolaków;
11-13 – Odbywały się Dni Gminy Poczesna. Rozpoczęły się w czwartek 
11 czerwca II Otwartymi Mistrzostwami Samorządowców w Badmintonie  
o Puchar Wójta Gminy Poczesna; 12 – podczas imprezy Wszyscy Jesteśmy 
Aktywni odbyło się podsumowanie Sportowej Ligi Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów. W sobotę  (13 czerwca) miały miejsce uroczyste obchody 
100-lecia OSP Poczesna połączone z piknikiem i zabawą dla mieszkańców  
i gości gminy Poczesna;
12 – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słowiku uczestniczyłem  
w uroczystości wręczenia placówce certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”;
14 – w Nieradzie odbyła się kolejna demonstracja mieszkańców sołectwa 
dotycząca DW 904;
15 – przyjąłem zaproszenie na konkurs logopedyczny, który odbył się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku;
15 – odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W tym samym dniu miał 
także miejsce Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego  Spółka Akcyjna w Częstochowie. Na spotkaniu miało 
miejsce m.in. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie 
uchwały w sprawie podziału zysku;
17 – w kościele parafialnym w Poczesnej ks. prałat Jarosław Sroka odprawiał 
Mszę Świętą, na której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej 
został zawierzony patronowi świętemu Albertowi Chmielowskiemu. Pochodził 
z rodziny szlacheckiej. Uznany artysta malarz, który postanowił swoje życie 
poświęcić biednym i najbardziej potrzebującym. Wspomnienie świętego brata 
Alberta Pustelnika w kalendarzu liturgicznym przypada na dzień 17 czerwca.

dokończenie na str. 4
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Z prac rady gminy / aktualności

SPRAWOZDANIE Z VIII SESJI RADY GMINY POCZESNA
30 kwietnia 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy  Poczesna. 
Po powitaniu i stwierdzeniu prawomocności sesji Rada przyjęła 
porządek obrad i protokół z VII sesji Rady Gminy. Następnie 
wysłuchała informacji Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta 
Gminy o pracy i działaniach między sesjami.
         W dalszej części p.o. Dyrektora GZOZ w Poczesnej Janusz 
Opara przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2014 rok, a Gminny Komendant 
OSP dh.  Marian Kołodziej dokonał analizy stanu ochrony 
przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 
Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom.  Grzegorz 
Kurek dokonał analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy.
        Ponadto Rada jednogłośnie podjęła chwały w sprawie:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

SPRAWOZDANIE Z IX SESJI RADY GMINY POCZESNA

Numer
obwodu

Nazwa miejscowości Liczba wyborców 
uprawnionych  
do głosowania

Andrzej Sebastian
Duda

Bronisław Maria
Komorowski

1 Poczesna 1504 422 458

2 Nierada 1287 350 268

3 Słowik 1141 283 356

4 Huta Stara B 1956 494 477

5 Brzeziny Nowe 946 315 233

6 Wrzosowa 1603 424 480

7 Bargły 552 173 126

8 Nowa Wieś 503 154 135

9 Kolonia Poczesna 883 190 249

Wyniki wyborów Prezydenta RP z 24.05.2015 r. w gminie Poczesna

strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta 
Stara B oraz fragment sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna,
3. alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020,
4. udzielenia pomocy finansowej dla Policji.        
Następnie przystąpiono do zgłaszania wniosków i zapytań przez 
radnych, sołtysów i mieszkańców uczestniczących w sesji.
          Kończąc, Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, 
które wpłynęły do biura Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady
             Lidia Kaźmierczak

W dniu 29 maja 2015 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy,  
w której uczestniczyło 15 radnych. Po przyjęciu porządku obrad  
i wysłuchaniu informacji Przewodniczącej i Wójta o pracy w okresie 
między sesjami Rada przystąpiła do podjęcia czterech uchwał tj.:
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna.
- w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Częstochowa.
- w sprawie miejscowego 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz 
fragment sołectwa Huta Stara B.
Na zakończenie IX sesji radni i sołtysi przystąpili do składania 
wniosków i zapytań, a Przewodnicząca Rady omówiła 
korespondencję, która wpłynęła do biura Rady w  okresie 
międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady
Lidia Kaźmierczak

TRADYCJE

W szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach odbywały się akademie, spotkania 
z okazji Dnia Matki i Dziecka. W większości uczestniczyłem. Brałem również 
udział w piknikach rodzinnych organizowanych przez przedszkola, szkoły  
i organizacje.

WYDAŁEM m.in. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia w Poczesnej;
ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2015 roku dla pracowników

samorządowych;
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie 
Poczesna;
zmiany w składzie stałej komisji przetargowej;
likwidacji jednostki realizującej projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej;
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Poczesna”;
przeprowadzenie konkursu - „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” 
w gminie Poczesna;
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wydarzeniaInternet w gminie
Technologia światłowodowa to 
nieograniczone możliwości przesyłu 
danych. Poza tym szybkość transferu 
danych, telewizja w jakości HD, a przede 
wszystkim doskonała jakość i nie jest 
narażona na zaniki zasilania. Plusem jej 
jest trwałość, minusem natomiast - budowa 
infrastruktury.
Taką usługę na terenie gminy Poczesna (na 
obecną chwilę) wykonują różne firmy, m.in.  
MIDIKO, która w ramach środków unijnych 
realizuje projekt  pod nazwą: „Najszybszy 
Internet w okolicy”. Projekt ten realizowany 
jest dla mieszkańców w takich sołectwach 
jak: Nierada, Michałów, Huta Stara A, Huta 
Stara B, Poczesna, Wrzosowa, Słowik, 
Korwinów.
Mieszkańcy objęci zasięgiem sieci 
światłowodowej Midiko mogą za  złotówkę 
zlecić firmie Sitel Sp. z o.o. wykonanie 
przyłącza światłowodowego do swojego 
domu. Polega to na podłączeniu przewodu 

światłowodowego i zainstalowaniu gniazda 
w domu.
Po wykonaniu przyłącza będzie można w 
dowolnym momencie uruchomić i korzystać 
z: łącza internetowego z prędkością do 1Gb, 
telewizja HD, połączenia telefoniczne, 
monitoring i inne.  Oferta sieci Midiko jest 
rozległa. W ramach dostępu do Internetu 
firma proponuje kilka pakietów. W 
ofercie firmy znajdują się również usługi 
telekomunikacyjne praz telewizja HD 
proponowana w kilku dogodnych pakietach. 
Na czas trwania umowy każdy abonent 
dostaje w dzierżawę wielofunkcyjne 
urządzenie klienckie.
 Mieszkańcy gminy Poczesna, 
którzy spotkają się z problemami 
związanymi z realizacją tego projektu  lub z 
niemożliwością połączenia się – proszeni są 
o kontakt z Urzędem Gminy Poczesna.
Na chwilę obecną, firma Midiko, po 
spotkaniach z mieszkańcami, chce taką 

Przedsiębiorczość, sztuka, rolnictwo...
„Biznes i działalność pozarolnicza na terenach wiejskich” – na taki temat w 
Poczesnej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, rolnikami, ludźmi sztuki  

oraz biznesmenami i pracodawcami.

25 maja rozpoczęliśmy spotkania, 
których celem jest integracja na 
rzecz rozwoju gminy Poczesna, 

powiatu częstochowskiego, regionu 
północnego województwa śląskiego.  
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
reprezentujący  minister Ilonę Antoniszyn-
Klik z Ministerstwa Gospodarki, 
dyrektor  z Departamentu Instrumentów 
Wsparcia - Tomasz Salomon, dyrektor 
częstochowskiego Powiatowego Urzędu 
Pracy w Częstochowie – Grażyna Klamek, 
dyrektor teatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie – Robert Dorosławski, 
dyrektor częstochowskiego oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
jednocześnie  Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Śląskiego V Kadencja - Stanisław Gmitruk 
oraz zastępca dyrektora częstochowskiego 
oddziału ARiMR – Henryk Kolasa. Obecny 

był również prezes Izby Przemysłowo 
Handlowej Zbigniew Miszczyk a także 
wójtowie, burmistrzowie oraz sekretarze 
z zaprzyjaźnionych gmin, m.in. Janowa, 
Konopisk,  Olsztyna, Rędzin, Starczy. 
Na spotkaniu nie zabrakło  Andrzeja 
Kubata – przewodniczącego Rady 
Powiatu Częstochowskiego, Adama 
Morzyka i Andrzeja Cupiała – radnych 
Powiatu Częstochowskiego. Radę Gminy 
Poczesna reprezentowała przewodnicząca 
– Lidia Kaźmierczak, jej zastępczymi – 
Eulalia Błaszak i radni. Byli też sołtysi, 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz OSP. Świat sztuki reprezentowali, 
m.in.,  plastycy państwo: Mirosława Truchta 
Nowicka i Artur Nowicki.
 Gości powitał wójt – Krzysztof 
Ujma: - Jestem bardzo dumny, że 
przybyliście państwo tak licznie. Mam 

nadzieję, że dzisiejszy temat przewodni 
stanie się naszym wspólnym celem. I każde 
następne spotkania będą  bardziej owocne 
od poprzednich.
- Witam państwa serdecznie. Za moim 
pośrednictwem minister Ilona Antoniszyn-
Klik przeprasza, że nie mogła osobiście 
przybyć, ale w ostatniej chwili musiała 
zmienić plany i odwołać wizytę nie tylko w 
Poczesnej, ale również w Krakowie – mówił 
Tomasz Salomon. - Ale jestem do państwa 
dyspozycji. Mam nadzieję, że będę mógł 
pomóc w zdobyciu informacji.
Tomasz Salomon mówił m.in. o tym 
jakie możliwości mają przedsiębiorcy  
w zaistnieniu na rynkach zagranicznych. 
Tłumaczył na jakie dotacje mogą liczyć i w 
jaki sposób mogą się o nie ubiegać.
Następnie o możliwościach dla rolników  
i przetwórców mówił Henryk Kolasa.
- Prosiłabym, żeby przy działaniach 
biznesowych nie zapominać o kapitale 
ludzkim – podkreśliła  w swoim wystąpieniu 
Grażyna Klamek. - Powiatowy Urząd Pracy 
też ma propozycje dla przedsiębiorców.
Na zakończenie spotkania wystąpił Robert 
Dorosławski.  Zapraszał  - nie tylko gminy, 
ale także biznesmenów – aby stawali się 
Mecenasami Sztuki.
 Uczestnicy spotkania mogli m.in. 
pozyskać odpowiedzi na swoje pytania, 
wymienić się doświadczeniami jak również 
zapoznać z propozycjami gminy Poczesna.
Dziękujemy wszystkim za udział, 
zaangażowanie i wrażliwość na wspólny 
cel, którym jest człowiek.                        

 an

usługę skierować do zainteresowanych 
mieszkańców miejscowości Nowa 
Wieś, Zawodzie, Kolonia Borek.  
W miejscowościach Brzeziny Kolonia, 
Brzeziny Nowe i Sobuczyna podłączeniem 
do internetu szerokopasmowego i budowa 
sieci dla mieszkańców zainteresowana jest 
również inna firma.
Należy jednak podkreślić, że docelowo 
wszystkie miejscowości gminy Poczesna 
będą objęte szybkim internetem.

opr. an

Na terenie gminy Poczesna realizowany jest projekt dotyczący podłączenia 
mieszkańców do superszybkiego internetu sieci światłowodowej.
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wydarzenia

Razem przez pół wiekuMedale od Prezydenta RP, kwiaty, 
życzenia, łzy wzruszenia... to 
wszystko z okazji 50-lecia pożycia 

małżeńskiego.
Pary, które obchodziły „złote gody”  
przybyły do Urzędu Gminy we wtorek 
12 maja. Uroczystości przewodniczył 
wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. 
Towarzyszyła mu m.in. przewodnicząca 
Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, sekretarz 
gminy – Renata Smędzik oraz zastępca wójta 
– Andrzej Lech. Na 27 par szacownych 
jubilatów, na salę sesyjną przybyło 19.
- To bardzo wzruszająca dla nas chwila – 
mówili przybyli na uroczystość goście. - To 
już ponad 50 lat, a wydaje się nam,  jakby to 
był rok czy dwa...
Gratulacje i życzenia jubilatom składał 
m.in. wójt: - Mogę tylko powiedzieć, że 
jestem bardzo podbudowany, kiedy widzę 
Was drodzy Państwo, w tak dobrej formie.    
Gratuluję i życzę kolejnych szczęśliwych 
lat wspólnego życia w zdrowiu. Aby dzieci, 
wnuki i prawnuki sprawiały tylko radość.
Jubilaci zostali odznaczeni medalami za 
długoletnie pożycie. Otrzymali kwiaty  
i upominek od wójta Gminy Poczesna. Był 
słodki poczęstunek i występ  zespołu Kwiaty 
Jesieni.                                                     

an

1. Kazimiera i Wiesław Bogacz
2. Jadwiga i Czesław Cuglewscy
3. Alina i Jan Dróżdż
4. Bronisława i Kazimierz Gołkowscy
5. Józefa i Henryk Gumułka
6. Barbara i Ryszard Jeziorowscy
7. Ewa i Eugeniusz Kijak
8. Krystyna i Bogdan Krakowian
9. Weronika i Piotr Królikowscy
10. Elwira i Andrzej Kucharscy
11. Helena i Walerian Kukuła
12. Wanda i Mieczysław Loch
13. Teresa i Bogdan Markiewicz
14. Genowefa i Edward Markowscy
15. Irena i Wiesław Matyja
16. Bogumiła i Stanisław Minkina
17. Genowefa i Andrzej Mysłek
18. Czesława i Jerzy Pawlik
19. Marianna i Wacław Rogacz
20. Jadwiga i Ryszard Rosińscy

21. Lucyna i Wiesław Sikora
22. Halina i Zenon Stępniak
23. Maria i Zbigniew Szmidla
24. Zofia i Rafał Szwaja
25. Irena i Jan Szymczyk
26. Marianna i Stanisław Węgrzyn
27. Aleksandra i Antoni Zajko

WYKAZ JUBILATÓW
którzy w dniu 12 maja 2015r. uczestniczyli w uroczystości 

 z okazji  50 – lecia pożycia małżeńskiego.
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Razem przez pół wieku
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Muzyka bliżej nieba...

wydarzenia

W niedzielę 3 maja miało miejsce na 
terenie naszej gminy niecodzienne 
wydarzenie.

Po raz pierwszy w historii organizowanego 
od 25 lat Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej Gaude Mater, gmina 
Poczesna włączyła się w organizację 25 
edycji Festiwalu, organizując szczególny 
koncert w kościele p.w Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa  we Wrzosowej. Gościliśmy 
jedyną w regionie śląskim profesjonalną 
orkiestrę grającą na instrumentach 
dawnych - {oh!} Orkiestrę Historyczną. 
Założona w 2012 r. w Katowicach przez 
grupę instrumentalistów - entuzjastów i 
pasjonatów muzyki dawnej, skupiona jest 
wokół mistrzyni Martyny Pastuszki oraz 

„Syderyty”...
… statuetki, które przyznawane będą za „szczególne zasługi dla gminy Poczesna”.

Gmina Poczesna zawdzięczała 
początek swego rozwoju m.in. 
kopalnictwu rud żelaza. Na jej 

terenach znajdowały się bogate złoża 
syderytów. Dzięki kopalnictwu powstały 
osiedla dla pracowników, rozwijało się 
życie, piękniały miejscowości...
 Nawiązując  do górniczych tradycji 
regionu, wójt gminy Poczesna Krzysztof 

menedżera Artura Malke. {oh!} to przede 
wszystkim zespół młodych i pełnych energii 
profesjonalnych artystów, którzy będąc 
pasjonatami w swojej dziedzinie i osobami 
silnie związanymi z Górnym Śląskiem, 
chcą wnieść w ten region nową jakość w 
wykonawstwie muzyki dawnej, stając się 
jego kulturalną wizytówką w Polsce i za 
granicą.
 Poświęcając się wykonawstwu 
historycznemu, członkowie {oh!} Orkiestry 
nie zapominają o najważniejszym, czyli 
jak najbliższym dotarciu z muzyką do 
odbiorców. Praca nad każdym elementem 
dzieła owocuje koncertami, których celem 
jest nie tylko znakomita komunikacja między 
wykonawcami, ale przede wszystkim, 

Ujma,  zdecydował o przyznawaniu 
„Syderytów”. Otrzymanie takiej statuetki 
będzie prawdziwym wyróżnieniem, gdyż 
„Syderytami” zostaną uhonorowane osoby, 
które swoją działalnością przyczyniły się do 
rozwoju i promocji gminy Poczesna.
 Statuetkę zaprojektował i wykona 
Jerzy Kędziora (od kilku lat mieszkaniec 
gminy Poczesna), światowej sławy 

artysta, którego rzeźby balansujące znane 
i rozpoznawane są na całym świecie. 
Projekty statuetki zostały zaprezentowane 
przez wójta podczas zorganizowanego  w 
Poczesnej spotkania z przedsiębiorcami, 
rolnikami i ludźmi sztuki.
 „Syderyty 2015” zostaną po raz 
pierwszy wręczone w pierwszym kwartale 
2016 roku.

an

pomiędzy muzykami a słuchaczami.
 Podczas koncertu we Wrzosowej 
usłyszeliśmy prawykonanie Mszy 
Wojciecha Dankowskiego – kompozytora 
jasnogórskiego (ur. ok. 1760, zm. po 1836).
 Licznie przybyli na koncert goście,  
mieszkańcy gminy Poczesna – byli pod 
ogromnym wrażeniem brzmienia orkiestry 
i śpiewu solistów. „Byłam bliżej nieba” – 
stwierdziła jedna z uczestniczek wydarzenia.
Gośćmi szczególnymi koncertu byli: 
Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gaude Mater Jan Szyma i ojciec Sebastian 
Matecki – paulin z Jasnej Góry. Gminę 
Poczesna reprezentowali m.in: Wójt 
Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady 
Gminy Lidia Kaźmierczak.

ai

Jan Twardowski – pamięci księdza i poety

Urodził się w Warszawie, tam też rozpoczął 
edukację i debiutował jako poeta. W latach 1933-
1935 współredagował międzyszkolne pismo 
młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”, gdzie 
piastował funkcję redaktora działu literackiego. 
Zaczął również prowadzić „Poradnik literacki”. 
Maturę zdał w 1936. Nie od razu chciał być 
księdzem. W 1937 rozpoczął studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. Wybuchła woja. 
Jan Twardowski brał w niej czynny udział. Był 
m.in. żołnierzem AK. Walczył w Powstaniu 

1 czerwca minęła 100 rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego – księdza-poety.  
W przyszłym roku w styczniu, będziemy obchodzić 10 rocznice Jego śmierci.

Warszawskim... To właśnie w czasach wojennej 
zawieruchy podjął decyzję o zostaniu księdzem... 
W 1945 roku wstąpił do warszawskiego 
seminarium duchownego. Był człowiekiem, 
księdzem, przewodnikiem duchowym, filozofem, 
poeta...

Jego poezja wzruszała i wzrusza. Najbardziej 
znanym wierszem Jego autorstwa jest -

„Spieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą...”                               opr: an
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3 Maja w Nieradzie
Jan Paweł II: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”- taką myślą Wójt Gminy Poczesna rozpoczął 

gminne , majowe uroczystości… W 1791 roku Sejm ogłosił drugą na świecie Konstytucję, a o godzinie 
osiemnastej uchwalono i podpisano Konstytucję 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja była 
dokumentem, który wyprzedzał 
epokę. Wprowadziła porządek, 

bezpieczeństwo, prawa ale i obowiązki 
wobec Polaków.
Konstytucja wniosła polityczne zrównanie 
narodu, wniosła powagę i znaczenie obrad.
To akt odrodzenia niepodległej, suwerennej 
i wolnej Rzeczypospolitej Polskiej jako 
państwa sprawiedliwego, demokratycznego, 
równego wśród równych w Europie.
W ciągu 130 lat toczyła się uporczywa 
walka obywateli Rzeczypospolitej o wolną 
i sprawiedliwą Ojczyznę. Historia jest tego 
dowodem, że wiele pokoleń nie szczędziło 
sił i poświęciło Jej najlepsze lata, dorobek 
myśli i czynu, zdrowie, a często także i 
życie.
Te i inne wydarzenia zobowiązują nas do 
pomięci o tych ludziach i ich czynach.
Mieszkańcy Gminy Poczesna ten Dzień 

uczcili w m. Nierada podczas Mszy Św. w 
kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra 
I Pawła, koncertem okolicznościowym, 
spotkaniami, rozmowami , a także złożeniem 
kwiatów w miejscach pamięci na terenie 
naszej gminy.
Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
Poczesna K. Ujma , a Mszę Św. celebrował 
ks. Marek Włoch. Wśród licznie 
zgromadzonych byli radni Gminy Poczesna 

na czele z Przewodniczącą L. Kaźmierczak, 
samorządowcy, kombatanci, druhowie 
strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych 
na czele z gminnym komendantem 
Marianem Kołodziejem, sołtysi, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, 
przedstawiciele partii politycznych, 
organizacje pozarządowe, dyrektorzy szkół , 
przedszkoli, ośrodków kultury, nauczyciele 
, dzieci , młodzież ze sztandarami, rodziny, 
goście.                                                        ai

Nierada: blokada skrzyżowania
w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

W Nieradzie (3 czerwca 2015) odbyła się blokada drogi wojewódzkiej DW 904.  
W ten sposób mieszkańcy powiedzieli: STOP ludzkim tragediom!

Skrzyżowanie w Nieradzie jest bardzo 
niebezpiecznym miejscem. Mimo, 
znaku STOP – często dochodzi 

do wypadków, niejednokrotnie bardzo 
poważnych, tragicznych. Władze gminy 
Poczesna znają problem i wielokrotnie 
interweniowały.
 Skrzyżowanie DW 904 i DP 1054 
S w miejscowości  Nierada jest punktem 
newralgicznym na terenie gminy Poczesna. 
Tutaj  najczęściej dochodzi do poważnych 
w skutkach wypadków drogowych oraz 
kolizji. Przykładem m.in. jest wypadek 
z czerwca 2014 roku, kiedy rozpędzona 
ciężarówka wjechała na prywatną posesję. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu związanej z ruchem  
pieszych, w dalszym ciągu,  nie zapewnia 

bezpieczeństwa.  Wypadek drogowy, o 
którym mowa powyżej, skutkował ciężko 
rannymi osobami.
Zagrożenie na tym skrzyżowaniu stanowią 
szczególnie pojazdy jadące od miejscowości 
Rększowice, które nadmiernie rozpędzają 
się. Natomiast pojazdy jadące DP 1054 
od strony miejscowości Łysiec, pokonują 
stromy zjazd o ponadnormatywnym spadku. 
Obecnie oznakowanie znakami pionowymi 
D-1, B-20 i A-7 jest niewystarczające.
Ponadto na przełomie maja i czerwca 2015 
roku, w ciągu tygodnia, doszło do dwóch 
tragicznych wypadków.
Z pewnością sygnalizacja świetlna byłaby 
najlepszym rozwiązaniem problemów 
związanych z zagrożeniem życia ludzkiego. 
Z uwagi na pilność i ważność zagadnienia 

władze gminy Poczesna wnioskowały  
o jak najszybsze działania, które pomogłyby 
uniknąć ludzkich tragedii.
 Zdeterminowani mieszkańcy 
postanowili w środowe popołudnie, przed 
długim weekendem, kiedy natężenie ruchu 
jest duże, wyjść na drogę.
- Mamy nadzieję, że dzisiejsza nasza 
demonstracja  pomoże rozwiązać ten 
problem – mówią mieszkańcy. -  Mówimy 
„stop” ludzkim  tragediom. Nie chcemy, aby 
rozpędzone ciężarówki wjeżdżały w nasze 
ogródki,  domy rodzinne, raniły i zabijały 
ludzi...
 Z mieszkańcami gminy są 
władze gminy,  Radni Gminy Poczesna, 
samorządowcy, organizacje pozarządowe.

rs, an



Wszyscy Jesteśmy Aktywni

Organizatorzy tegorocznych Dni Gminy 
Poczesna zadbali, by w programie nie 
zabrakło oferty dla dzieci i młodzieży. W 

piątek 12 czerwca w Hali Sportowej w Poczesnej 
od rana do późnych godzin popołudniowych 
odbywała się impreza WSZYSCY 
JESTEŚMY AKTYWNI współfinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu i  i Turystyki. 
Przedsięwzięcie to jes realizowane przy udziale 
Fundacji 777, Fundacji FILARY oraz Fundacji 
MANUFAKTURA INSPIRACJI. Projektem 
objęte są gminy: Blachownia, Konopiska, 
Olsztyn i Poczesna. To właśnie w Poczesnej 
nastąpiła inauguracja projektu. Wzięły w niej 
udział reprezentacje wszystkich szkół z terenu 
naszej gminy oraz zespoły artystyczne działające 
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i 
Rekreacji. Nie zabrakło klubów sportowych – 
prezentowały się UKS JUNIOR z Wrzosowej 

(sekcja taekwon – do), LKS JEDYNKA z 
Poczesnej (badminton), LKS GROM – ZŁOTA  
DAMA (tenis stołowy), LKS GROM – 
POCZESNA (piłka nośna) i KS OLIMPIA (piłka 
nożna). Pokaz aerobiku przygotowała firma 
FITBODY TRENER PERSONALNY. Podczas 
trwania imprezy młodzi ludzie podziwiali popisy 
swoich kolegów trenujących różne dyscypliny 
sportu, mogli zmierzyć się z nimi w mini - 
meczach.
Gwiazdą imprezy był PIOTR GRUSZKA 
– polski siatkarz i trener siatkarski, 
reprezentant kraju, kapitan naszej drużyny 
siatkarskiej, występujący na pozycji 
atakującego bądź przyjmującego. Pan 
Piotr – sportowiec o ujmującej osobowości 
– poprowadził dla wszystkich uczestników 
sportową rozgrzewkę, a następnie dopingował 
młodych sportowców. 

Założeniem organizatorów było wskazanie 
różnych form aktywności ruchowej. I tak – oprócz  
wymienionych powyżej dyscyplin – uczestnicy 
brali udział w indywidualnych i zespołowych 
zabawach ruchowych, które dostarczyły wielu 
radosnych emocji. Zabawy zostały przygotowane 
i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania 
fizycznego z poszczególnych szkół. Dużą 
popularnością cieszyły się Strefy Zdrowego 
Życia -  punkty, w których można było m.in. 
zasięgnąć porady dietetyka, zbadać poziom 
cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie krwi, zbadać 
postawę ciała i skonsultować się z fizjoterapeutą. 
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał 
odblaskową opaskę z logo i nazwą projektu 
oraz dyplom z autografem Piotra Gruszki,  
a na ręce dyrektorów szkół zostały przekazane 
zestawy akcesoriów sportowych, które na pewno 
przydadzą się w każdej placówce.                  ai
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Dni Gminy rozpoczęły się w czwartek  11 
czerwca turniejem – Poczesna Jura Cup – 
II Otwarte Mistrzostwa Samorządowców 

w Badmintonie o Puchar Wójta Gminy 
Poczesna. W turnieju wzięło udział niespełna 
20 zawodników i zawodniczek.  Najwięcej, 
bo 6 zawodników, stanęło do rywalizacji w 
kategorii 50+, gdzie z dwóch grup do półfinałów 
awansowało po dwóch najlepszych zawodników. 
Wszyscy pozostali zawodnicy z pozostałych 
kategorii wiekowych rywalizowali w swoich 
grupach. Zawody przebiegały w bardzo miłej i 
sympatycznej atmosferze oraz w duchu fair-play. 
Nie obyło się bez emocji, których nie brakowało 
szczególnie w grach podwójnych, gdzie w finale 
kategorii 40+ po zaciętym pojedynku parę 
Krzysztof Ujma/Paweł Wiśniewski pokonała 
parę z Pilicy Aleksander Chmielewski/Leszek 
Sobota. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a najlepsi puchary i medale. Dodatkowo można 
było w kuluarach odpocząć przy słodkim 
poczęstunku, kawie i wodzie mineralnej.

Wyniki końcowe:
gra pojedyncza kobiet kat. „open”:
1 m-ce Justyna Knysak – GOSiR Olsztyn
2 m-ce Natalia Wieczorek – UG Poczesna
3 m-ce Ewelina Nowak – UG Poczesna
3 m-ce Ewelina Salwierak – Biuro 
Senatora A. Szewińskiego
gra pojedyncza mężczyzn kat „50+” 
1 m-ce Leszek Sobota – Dyrektor ZS w 

Pilicy
2 m-ce Aleksander Chmielewski – Z-ca 
Dyrektora ZS w Pilicy
3 m-ce Krzysztof Ujma – Wójt Gminy 
poczesna 
3 m-ce Tomasz Karpała – Radny Miasta i 
Gminy Pilica
4 m-ce Grzegorz Sikora – Radny Gminy 
Poczesna
4 m-ce Andrzej Kubat – Radny Powiatu 
Częstochowskiego
4 m-ce Tadeusz Piersiak – Dyrektor Gaude 
Mater
gra pojedyncza mężczyzn kat: „40+”:
1 m-ce: Paweł Wiśniewski – Dyrektor 
Gimnazjum w Poczesnej
2 m-ce Roman Radecki – Kierownik 
GOSiR w Olsztynie
3 m-ce Tomasz Haładyj – Redaktor 
Naczelny GW w Częstochowie

gra pojedyncza mężczyzn kat „open”:
1 m-ce Rafał Borowiecki – GOSiR Olsztyn
2 m-ce Bartosz Tomecki – UG Poczesna
3 m-ce Piotr Dobosz – Skarbnik Gminy 
Poczesna
3 m-ce Hubert Obodecki – UG Poczesna
gra podwójna kat „open”:
1 m-ce J. Knysak/R. Radecki
2 m-ce P. Dobosz/B. Tomecki
3 m-ce R. Borowiecki/H. Obodecki
gra podwójna kat. „40+”:
1 m-ce L. Sobota/A. Chmielewski
2 m-ce K. Ujma/P. Wiśniewski

pw

Poczesna Jura Cup

Wydarzenia
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Piękny jubileusz
Na zakończenie obchodów Dni Poczesnej, cała społeczność świętowała setną 

rocznicę powstania OSP w Poczesnej.

W 1915 roku ksiądz Jan Knorr 
(również strażak, ale przede 
wszystkim wielki społecznik),  

proboszcz parafii w Poczesnej powołał do 
życia straż pożarną w naszej miejscowości. 
Była szóstą w rejonie częstochowskim. 
Przed naszą, straże działały już w 
Częstochowie, Kamienicy Polskiej, 
Kłobucku, Mstowie i w Janowie. Oficjalne 
zapisanie naszej jednostki odbyło się w 
1916 roku, ale działalność rozpoczęła się 
rok wcześniej.

 Uroczystości, które odbywały się 
na placu przed OSP w Poczesnej,  swoją 
obecnością zaszczycili m.in. Ireneusz Skubis 
– wiceprezes wojewódzkiego Zarządu 
OSP. Starostę powiatu częstochowskiego 
reprezentowali m.in. - Przewodniczący Rady 
Powiatu – Andrzej Kubat oraz Krzysztof 
Smela – członek Zarządu Powiatu. Obecny 
był dyrektor częstochowskiego oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa – Stanisław Gmitruk.
Na uroczystościach obecny był również 

m.in. wójt gminy Poczesna – Krzysztof 
Ujma, jego zastępca Andrzej Lech, sekretarz 
Gminy – Renata Smędzik. Radę Gminy 
Poczesna  reprezentowała przewodnicząca 
– Lidia Kaźmierczak, jej zastępczyni – 
Eulalia Błaszak  oraz radni z Poczesnej.
Było podniośle i uroczyście. Zasłużeni 
strażacy otrzymali odznaczenia. 
Najwyższym i najważniejszym – medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał Jerzy Sośnica z OSP Wrzosowa. A 
sztandar OSP Poczesna został udekorowany 
Złota Odznaką.                                    opr. an

wydarzenia
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Co wiedzą o lesie i nie tylko…

Wspólnie z Radą Okręgową Polskiego 
Związku Łowieckiego 8 maja 2015 
roku po raz pierwszy i miejmy 

nadzieję, że nie ostatni zorganizowaliśmy  
XII REGIONALNY TURNIEJ WIEDZY 
PRZYRODNICZO - ŁOWIECKIEJ.  
W pięciu konkursach wzięło udział ponad 30 
szkół z naszego województwa. Uczestnicy 
oraz ich opiekunowie byli zachwyceni 
obiektem oraz turniejem. Podczas imprezy 
Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej Paweł 
Wiśniewski zaprezentował filmy promujące 
Gminę Poczesna i nasze Gimnazjum oraz to 
co się w nim dzieje i jakie odnosi sukcesy. 
Gratulujemy wszystkim wygranym 
okazałych nagród (rowery, tablety, aparaty 
cyfrowe, plecaki itd.). Dziękujemy również 
wszystkim za udział. Nasi uczniowie 
zdobyli następujące miejsca:
I miejsce drużyna w składzie: Oliwia 
CUBAŁA, Agnieszka JĘDRYKA, Jakub 
GAGAT w konkursie wiedzy przyrodniczo-
łowieckiej.

Wydarzenia

I miejsce  Klaudia STERNAK w konkursie 
budek i karmników dla ptaków.
POCZESNA GÓRĄ !!! GRATULACJE.

ORGANIZATORZY:
• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Częstochowie 
• Okręgowa Rada Łowiecka

• Wójt Gminy Poczesna
• Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego  
w Poczesnej
• Lasy Państwowe
• Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
Oddz. Częstochowa 

pw

I Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej 

Maj to miesiąc, w którym wiosna 
rozkwita już w całej okazałości. 
Śpiew ptaków, zieleń łąk, kolory 

kwiatów – to wszystko sprawia, że jesteśmy 
pełni życia. Jest to najpiękniejszy miesiąc  
dlatego też całe jego piękno zostało 
ofiarowane Maryi, naszej Matce i Królowej. 
„Idziemy z Tobą Matko” pod takim 
hasłem odbył się I Powiatowy Przegląd 
Pieśni Maryjnej  w Szkole Podstawowej 
w Nieradzie. Tegoroczna edycja przeglądu 
byłą wyjątkowym wydarzeniem. Przegląd  
po raz pierwszy zyskał rangę  powiatowego, 
a honorowym patronatem objęli go 
Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz 
, Metropolita Częstochowski arcybiskup 
Wacław Depo i Wójt Gminy Poczesna 
Krzysztof Ujma. Patronat medialny -  Radio 
Fiat, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 
Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 
– POMOC i Dwumiesięcznik „Spoiwo”. 
Nad całością czuwali organizatorzy – 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie i ks. Marek 
Włoch – proboszcz parafii pod wezwaniem 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie. 
Głównym celem przeglądu było wspieranie 
młodych talentów,  zbliżenie ludzi poprzez 
Maryję do Jezusa, propagowanie muzyki 
chrześcijańskiej, ewangelizowanie poprzez 
świadectwa gości i uczestników przeglądu. 
Przegląd odbywał się w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich stanowił przesłuchania 
konkursowe uczestników, kolejny to 
Koncert Laureatów, który odbył się 24 maja  
w Kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie.
Dzięki powiatowemu zasięgowi przeglądu  
szkoła nasza gościła uczestników nie tylko 
z terenu naszej gminy ale także z Lubojnej, 
Korzonka i Zrębic. Komisja konkursowa  

w składzie Przemysław Jeziorowski. 
Ryszard Strojec i Paulina Zarzycka po 
przesłuchaniu 85 wykonawców postanowiła 
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I- III szkół podstawowych:
1 miejsce – Natalia Froch SP w Nieradzie
2 miejsce – Marcelina Caban   
SP w Nieradzie
3 miejsce – Roksana Pęczek SP 
Wyróżnienie:
Julia Soboniak – ZS w Lubojnej
Kinga Szymczyk – ZSP w Słowiku
W kategorii klas IV- VI szkół podstawowych:
1 miejsce – Jakub Kołek  SP w Poczesnej
2 miejsce – Miłosz Caban SP w Nieradzie
3 miejsce-  Małgorzata Jasińska  
SP w Nieradzie
-   Klaudia Ujma ZS we Wrzosowej
Wyróżnienie:
Julia Błaszak – SP w Nieradzie
Nikola Cuber - SP w Jamkach Korzonku
W kategorii klas I- III Gimnazjum:
Grand Prix – Aleksandra Błaszak 
Gimnazjum w Poczesnej

1 miejsce – nie przyznano
2 miejsce - Zuzanna Struzik  
ZS we Wrzosowej
3 miejsce – Julia Piasecka ZS w Zrębicach
Wyróżnienie:
Natalia Choła -ZS we Wrzosowej
Kategoria Zespoły Wokalne:
1 miejsce – ZW „Niezapominajki”  
SP w Nieradzie
2 miejsce – Duet Aleksandra Błaszak  
i Miłosz Caban Parafia pod wezwaniem św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie
3 miejsce – Schola parafialna przy kościele 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela  
w Poczesnej
Wyróżnienie :
Zespół wokalny „Limonki” z klasy II SP  
w Nieradzie
 
Powyższe nagrody i wyróżnienia 
uroczyście wręczył Wójt Gminy Poczesna 
Pan Krzysztof Ujma  podczas Koncertu 
Laureatów, który sie odbył 24 maja 2015r. 
w Kościele parafialnym w Nieradzie. 

Dorota Wiśniewska-Klekot



Poczesna w „Noc bibliotek”
W sobotę 30 maja biblioteka w Poczesnej zaprosiła 

swoich sympatyków i mieszkańców na godz.18.00 na 
Noc Bibliotek – wieczorno-nocną imprezę promującą 

czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w którym warto bywać. 
Dla nas była to okazja do atrakcyjnego, niekonwencjonalnego 
zaprezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej 
oraz poszerzenia grona czytelników. Rozpoczęliśmy imprezę 
otwarciem wystawy „Zgoda na świat” poświęconej twórczości 
ks. Jana Twardowskiego w 100-lecie Jego urodzin (01.06.1915r). 
oraz rozdaliśmy nagrody osobom biorącym udział w konkursie 
„Jakie piękne są biedronki! Zabawne i śmieszne”. O godz.19.00 
odczytaliśmy wspólnie z całą Polską „Lokomotywę” J.Tuwima a 
później każdy z gości udał się na słodką „posiadę biblioteczną”, po 
której trwały rozmowy bez końca. Dziękuję przybyłym osobom 
i wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia naszej akcji.                                                                                    
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Człowiek orkiestra

Mirosław Olszewski, bo o nim mowa, 
już jako 16-latek musiał rozpocząć 
pracę zawodową: - Mama została 

ze mną i z bratem. Musiałem poczuć się 
głową rodziny – wspomina.
Pracował m.in. w kopalni w Osinach. W 
1968 roku zamieszkał w Częstochowie: 
- Ale sercem jestem cały czas w gminie 
Poczesna – tłumaczy. - Mimo, że niedługo 
minie pół wieku, od chwili kiedy jestem 
Częstochowianinem.
Z tego też. m.in., powodu rodzina 
i przyjaciele zorganizowali panu 
Mirosławowi „Benefis” w Poczesnej: - Bo 
tata jest człowiekiem orkiestrą. Mimo, że 
skończył 80-tkę, to nie potrafi usiedzieć 
spokojnie. Cały czas musi działać, coś 
robić: pisać, tworzyć... Ma pasje, które ciąż 
rozwija – tłumaczy Krzysztof Olszewski 
(mieszkaniec gminy Poczesna, syn pana 
Mirosława). - Jego jedną z wielkich pasji 
jest rzeźbienie - zarówno małych form jak 
i wielkich figur. Te ostatnie można oglądać 

Chociaż od blisko 50 lat mieszka w Częstochowie, to sercem i wspomnieniami jest 
w Poczesnej, w miejscowości gdzie się urodził i gdzie upływały jego młode lata.

m.in. w wielu posesjach naszej gminy.
- Bardzo lubiłem rzeźbić karykatury 
znajomych – dodaje Mirosław Olszewski. 
-  Rodzina, przyjaciele, znajomi byli 
modelami. Muszę się jednak przyznać, że 
nigdy nie wyrzeźbiłem swojej żony, ale to 
pewnie dlatego, że jest ona aniołem!
Artystyczne pasje Mirosława Olszewskiego 
przejawiają się nie tylko w rzeźbach. 
Przez wiele lat bawił czytelników gazety 
„Spoiwo” satyrycznymi rysunkami.
- Tata rozkochany jest także w historii, 
szczególnie w historii swojej małej 
ojczyzny, za którą zawsze uważał i uważa 
gminę Poczesna – dodaje Krzysztof 
Olszewski.
- Historyczne teksty też pisałem do 
„Spoiwa” - uściśla Mirosław Olszewski. 
-  Są miejsca bardzo bliskie mojemu 
sercu, o których już niewiele kto pamięta. 
Starsi ludzie poumierali, młodzi mają 
inne zainteresowania, a ja uważam, że są 
pewne sprawy o których trzeba wiedzieć, 

Dzieci łowiły ryby...

To już tradycja, że w okolicach 1 czerwca Koło organizuje 
imprezę dla najmłodszych.Oprócz organizatorów obecni 
na niej byli m.in. przewodnicząca Rady Gminy – Lidia 

Kaźmierczak wraz  z sołtys Nowej Wsi – Danuta Markowską. 
Wójta reprezentowała sekretarz Gminy Poczesna – Renata 
Smędzik. Mali miłośnicy wędkowania, pod opieką rodziców, 
dziadków, cioć i wujków wzięli się z zapałem do pracy. W 
konkursie uczestniczyło 36 zawodników. W  kategorii do 10 lat 
udział wzięły 24 osoby, a w kategorii od 11 do 14 lat – 12 osób. 
Punktualnie o godz. 12 zawody zakończono. Komisja rozpoczęła 
ważenie złowionych ryb i liczenie punktów. W kategorii do 10 lat 
pierwsze miejsce zajął Alan Dziubała, drugie – Kacper Wójcik  
a trzecie - Mikołaj Mielnik. W kategorii 11-14 lat pierwsze miejsce 
wywalczyła Weronika Wąsik, drugie – Martyna Borecka a trzecie 
– Anita Rakowska. Wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek oraz 
upominek.                                                                                   an

W ostatnią niedzielę maja, w lasku Wrzosowkim,  Polski Związek Wędkarski 
Poczesna zorganizował imprezę dla dzieci.

bo to nasze życie, bo to nasza tożsamość. 
I dlatego przekazuję tę wiedzę w swoich 
małych dziełach, przekazuję ją moim 
bliskim. Pamięć nie może odejść...

an
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Na wczasy, tylko w marcu

Jego właściciele uważają, że 15 lat 
temu podjęli właściwą decyzję. Była 
ryzykowna i bardzo spontaniczna.

- …ale teraz po latach, ja i mój mąż, 
widzimy, że była to decyzja dobra i rozsądna 
– stwierdza Beata Stawicka, właścicielka 
„BEATY”.  - Jestem z wykształcenia 
nauczycielką, mój mąż też nie ma 
wykształcenia gastronomicznego. Jest  
dr inż. budownictwa lądowego… W 2000 
roku przyszedł taki moment, że zaczęliśmy 
się zastanawiać co zrobić ze swoim życiem. 
Zaryzykowaliśmy.
„BEATA”, ma doskonałą lokalizację. Dom 
Przyjęć Okolicznościowych widać dobrze z 
trasy DK1. Dobry dojazd, dobra lokalizacja, 
parking…
- Najważniejszą dla nas sprawą było 
wyrobienie dobrej marki:  smaczne 
jedzenie, profesjonalna i kulturalna obsługa. 
Ludzie tego szukają, a w dobie tak dużej 
konkurencji trzeba, trzeba być zawsze 
„krok w przodzie”. Postawiliśmy więc na 
ludzi, a ściśle mówiąc na profesjonalistów. 
I ta decyzja również była trafiona. Mieliśmy 

W tym roku Dom Przyjęć Okolicznościowych „BEATA”  
we Wrzosowej świętować będzie swoje piętnastolecie.

szczęście, trafiliśmy na pracowitych ludzi, 
którym tak samo jak mnie i mojemu mężowi 
zależało, żeby byli goście a firma świetnie 
działała.
W tej chwili we Wrzosowej może się bawić 
jednocześnie 270 gości – w trzech salach. 
Organizowane są bale, wesela, imprezy 
okolicznościowe, bale charytatywne… 
Coraz więcej osób decyduje się aby 
wyprawić urodziny czy imieniny, albo 
zamówić catering.
- Odbywały się u nas też imprezy, na 
których gościli między innymi tacy artyści 
jak Zbigniew Wodecki, Halina Frąckowiak, 
zespół Lombard, Andrzej Rybiński czy 
Ryszard Rynkowski – opowiada Beta 
Stawicka. -  Mamy stałych gości, którzy 
mówią nam, że nie wyobrażają sobie, by 
mogli gdzie indziej witać Nowy Rok. To 
jest bardzo, bardzo miłe i jednocześnie 
motywujące do dalszej pracy i rozwoju.
Właściciele „BEATY” uważają, że rozwój 
jest konieczny. Jeśli człowiek nie inwestuje, 
nie ma wizji rozwoju cofa się, zostaje w 
tyle jest wyprzedzany przez konkurencje  

i w zasadzie nie ma już powrotu na rynek.
- Niedawno otworzyliśmy lokal  
w Częstochowie – mówi właścicielka 
„BEATY”. – Nazywa się „Majówka” 
i znajduje się przy ul. 1-go Maja. W 
„Majówce” serwujemy obiady domowe.  
Sześć dni w tygodniu. Pracy coraz więcej, 
ale jak już powiedziałam – mamy dobry 
zespół.
Pracownicy rozumieją jakie są prawa rynku 
i, że trzeba wiąż więcej pracować? – pytamy.
- Tak i zawierzyli też nam – dodaje Beata 
Stawicka. – Mimo, że urlopy mamy 
zawsze… w marcu! To jedyny miesiąc po i 
przed sezonem. Pozostałe miesiące to praca. 
Dziękuję pracownikom naszej firmy za duże 
zaangażowanie i wyrozumiałość. 
Właściciele „BEATY” jeszcze nie wiedzą 
jak będą obchodzić swoje 15-te urodziny: - 
Ale z pewnością jak będziemy zdmuchiwać 
świeczki z urodzinowego tortu, to będziemy 
myśleć o naszym marzeniu. Oczywiście, 
żeby się spełniło. Aby udała się nasza 
kolejna inwestycja – hotel „BEATA”.

an

Eliminacje Wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
30 maja w Czeladzi  odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach uczestniczyło 6 drużyn ze 
szkół gimnazjalnych oraz 6 ze szkół podstawowych z województwa śląskiego. 

Drużyna gimnazjum im. K. K. 
Baczyńskiego w Poczesnej w 
składzie: Katarzyna Ginał, Dawid 

Mraz i Adrian Droś w eliminacjach 
wojewódzkich zajęła III miejsce. 
Drużyna Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej w składzie: 
Karolina Cierpiał, Nicola Kleszcz, Kacper 
Królak, Jakub Kubicki w eliminacjach 
wojewódzkich zajęła III miejsce.
Turniej składał się z 4 konkurencji: test 
wiedzy –uczniowie Gimnazjum zajęli  
I miejsce, Szkoła Podstawowa – III miejsce, 
jazda rowerem po miasteczku ruchu 
drogowego Gimnazjum - I miejsce, Szkoła 
Podstawowa – III miejsce, udzielanie 

pomocy przedmedycznej  Gimnazjum -I 
miejsce, Szkoła Podstawowa – III miejsce 
i jazdy po torze przeszkód Gimnazjum 
-V miejsce, Szkoła Podstawowa – III 
miejsce. Puchar Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji za najlepsze wyniki 

uzyskane w zakresie wiedzy teoretycznej 
o ruchu drogowym otrzymał Dawid Mraz, 
który uzyskał maksymalną ilość punktów w 
teście i skrzyżowaniach.

Gratulujemy!!!
Urszula Muszalska, Wiesława Leonarcik
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Koncert Rodzinny Wieści z GCKIIR

26 maja w Dniu Matki odbył się Koncert Rodzinny 
przygotowany przez Gminne Centrum Kultury 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Uroczystość 

miała miejsce w sali konferencyjnej przy Hali 
Sportowej. Na występ przybył wójt gminy Poczesna  
z najserdeczniejszymi życzeniami dla wszystkich Mam. 
Na uroczystości nie zabrakło wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Poczesna Eulalii Błaszak, radnych Gminy 
Poczesna: Barbary Wąsińskiej, Teresy Chałupki, 
Ewy Synoradzkiej, Wojciecha Opiłki, sołtysa Kolonii 
Poczesna Jadwigi Strąk oraz dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Poczesnej Jadwigi Knapik. Liczną 
publiczność stanowili mieszkańcy Gminy Poczesna, 
których pociechy prezentowały się na scenie. Koncert 
otworzyły popisy podopiecznych pracowni muzycznej 
prowadzonej przez pana Grzegorza Leonarcika –  
na keyboardzie zagrali: Julia Nocoń, Jakub Kołek oraz 
Eryk Nabiałek. Następnie swój program artystyczny 
zaprezentowały wszystkie zespoły taneczne: Iskierki, 
Błysk, Takt (instruktor pani Paulina Peryga) Tęcza 
(instruktor pani Aliki Pita) oraz Wrzosowianie 
(instruktor pani Justyna Wilk). W przerwach między 
blokami tanecznymi odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom VI Powiatowego Konkursu 
Malarskiego: MOJA MAMA JEST… Wszystkim 
laureatom gratulujemy i zachęcamy do udziału w 
kolejnych konkursach organizowanych przez GCKIiR w 
Poczesnej, a wszystkim Mamom składamy nieustające 
najpiękniejsze życzenia :)
Wystawa pokonkursowa znajduje się w Sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Poczesna.

jk

I kat. wiekowa – dzieci  
z przedszkoli

I miejsce: Ewelina Ociepa, lat: 6, 
PP w Poczesnej
II miejsce: Ewa Wojtala, PP 
 we Wrzosowej
III miejsce: Wiktoria Gerega,  
lat: 6, PP w Poczesnej
Wyróżnienia:
Agata Ślęzak, lat: 4,  
PP we Wrzosowej
Maja Pluta, lat: 4,  
PP we Wrzosowej
Aleksandra Powroźnik, lat: 6, 
Miejskie Przedszkole Nr 14  
w Częstochowie
Emilia Gielec, lat: 6, Artystyczne 
Przedszkole Olka Klepacza  
w Częstochowie

II kat. wiekowa– dzieci z klas  
I – III ze szkół podstawowych

I miejsce: Eliza Musiał, lat: 9,  
SP w Nieradzie
I miejsce: Katarzyna Karpowicz, 
Kl. II, SP w Poczesnej
II miejsce: Lena Pietrzak, lat: 8, 
SP nr 52 w Częstochowie
II miejsce: Laura Brzeska, lat: 9, 
SP w Nieradzie
III miejsce: Marcelina Caban,  
lat: 9, SP w Nieradzie
III miejsce: Barbara Stasiak,  
Kl. I, ZSP w Słowiku
Wyróżnienia:
Bartosz Wylaź, Kl. I,  
SP w Poczesnej

Nadia Macoch, lat: 8
Daria Krakowska, lat: 9, SP nr 52 
w Częstochowie

III kat. wiekowa – dzieci z klas 
IV- VI ze szkół podstawowych

I miejsce: Łukasz Parafiniuk,  
Kl. IV, ZS we Wrzosowej
II miejsce: Natalia Jędryszczak, 
Kl. IV, SP nr 52 w Częstochowie
II miejsce: Maria Korbyla,  
Kl. V, ZS we Wrzosowej
III miejsce: Julia Krawczyk,  
Kl. IV, SP Poczesna
Wyróżnienia:
Wiktoria Kińska, Kl. V, ZS  
we Wrzosowej
Małgorzata Wąsińska, lat 11,  
SP w Kamienicy Polskiej

IV kat. wiekowa  
– młodzież gimnazjalna

I miejsce: Anna Bednarek,  
Kl. III, Gimnazjum w Poczesnej
II miejsce: Katarzyna Boberek, 
Kl. II,
III miejsce: Marlena Godela,  
lat: 16, ZS w Hucie Starej B
Wyróżnienia:
Weronika Płatek, Kl. I, ZS  
w Hucie Starej B
Jolanta Salomon, Kl. II, 
Gimnazjum w Poczesnej
Iga Łanowy, Kl. II, Gimnazjum  
w Poczesnej

Lista laureatów VI POWIATOWEGO  
KONKURSU MALARSKIEGO MOJA MAJA JEST...

I miejsce - Katarzyna Karpowicz I miejsce - Łukasz Parafiniuk I miejsce - Anna Bednarek

I miejsce - Eliza Musiał I miejsce - Ewelina Ociepa
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W Gminnym Centrum 
Kultury Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej 

odbyło się spotkanie pod 
tytułem: „Fotografia od podstaw 
do profesjonalizmu”, które 
prowadził Sławomir Jodłowski, 
członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików oraz 
prezes Jurajskiego Fotoklubu 
RP. W wydarzeniu wzięli udział 

ARCHITEKTURA  
MOJEGO 

Krajobrazu
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter 
otwarty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych województwa 
śląskiego. W kategorii 
- malarstwo obejmuje 
następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III szkoły
podstawowej, II grupa 
– klasy IV-VI szkoły 
podstawowej, III grupa – 
klasy I-III gimnazjum, IV 
grupa – młodzież w wieku 
16-19 lat.
W kategorii - fotografia 
konkurs ma charakter 
otwarty dla wszystkich grup 
wiekowych.

2. Każdy uczestnik może
nadesłać jedną pracę 
fotograficzną lub malarską 
(nie rysunkową) o 
wymiarach do 50 x70 cm. 

3. Wszystkie prace  
na odwrocie powinny być 
opatrzone czytelnym opisem 
zawierającym następujące 
dane: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres zamieszkania, 
dokładny adres szkoły lub 
placówki, którą reprezentuje, 
opis pracy (techniki) oraz 
temat. Prace nieopisane będą 
zdyskwalifikowane.

4. Instytucje nadsyłające 
prace na konkurs proszone są 
o czytelne wypełnienie karty 
zgłoszenia w/g załączonego 
wzoru.

5. Prace należy przesłać  
w opakowaniu 
wykluczającym zniszczenie 
lub dostarczyć osobiście, 
gdyż organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za 
powstałe uszkodzenia.

Termin:
Prace należy przesłać do

30 WRZEŚNIA 2015 r.
(decyduje data stempla
pocztowego) na adres:

Gminne Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji
Ul. Modrzewiowa 3

42-262 Poczesna
Tel.: 034 327 40 78 ;

kom. 666 838 186
Uroczyste otwarcie wystawy, 

ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród nastąpi

w dniu 
8 października 2015 r.  

o godzinie 12.00 w budynku 
głównym Centrum Kultury 
przy ul. Modrzewiowej 3.

Fotografia od podstaw do profesjonalizmu
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Poczesnej. Nie 
zabrakło również wójta Krzysztofa 
Ujmy, który życzył uczestnikom, 
aby skorzystali z praktycznych 
rad doświadczanego fotografika. 
Przybyła młodzież zapoznawała 
się m.in. z opcjami ustawiania 
przesłony, migawki, łapania ostrości 
a także podstaw kompozycji  
i ogólnej budowy aparatu. W trakcie 

spotkania nastąpiło otwarcie 
wystawy fotograficznej artysty 
pod tytułem: „Bruksela” połączone 
z projekcją filmu. Na koniec zajęć 
uczniowie podziękowali artyście 
oklaskami, wręczając kwiaty. 
Mamy nadzieję, że spotkanie to 
stanie się początkiem doskonalenia 
umiejętności fotograficznych  
w naszym Centrum Kultury.       

jk

Na starcie w „Plastyku”

Egzamin odbył się w dniach 
25  i 26 maja i składał 
się z czterech etapów. 

W pierwszym dniu  polegał na 
narysowaniu i namalowaniu w 
ciągu półtorej godziny martwej 
natury. Tu ważna  była  umiejętność 
obserwacji, stosowanie podstawowych 
zasad kompozycyjnych poprzez 
prawidłowe ujęcie kierunków, 
proporcji, relacji światłocieniowych 
i walorowych, wrażliwość w 
posługiwaniu się podstawowymi 
środkami wyrazu plastycznego takimi 
jak linia, kreska, plama. W drugim 
dniu egzaminów Julia zmierzyła 
się z rzeźbą - temat do realizacji: 
”Ptaki w gospodarstwie wiejskim”.  
I tym razem nie stanowiło to dla niej 
problemu, ponieważ jest miłośniczką 
zwierząt. Ostatnim etapem egzaminów 
była rozmowa z zakresu historii 
sztuki. Julia usłyszała pytania: Co 

Julia Zawadzka zdała egzaminy do Gimnazjum Plastycznego  
w Częstochowie z wysokim wynikiem! 

to jest Wawel? Kto i dlaczego jest 
Twoim ulubionym artystą? Co  
i kogo przedstawia wylosowany 
przez komisję egzaminacyjną obraz?
Julia przez ostatni rok ciężko  
i sumiennie pracowała, uczestnicząc w 
zajęciach Koła Plastycznego GCKIiR 
w Poczesnej, zajęciach w Zespole 
Szkół Plastycznych w Częstochowie 

i lekcjach historii sztuki. Z czasem 
„oko widziało więcej a ręka zaczęła 
słuchać”.
Wysiłek się opłacił!. Nagrodą jest 
to, że dostała się do wymarzonego 
gimnazjum plastycznego, w którym  
będzie mogła rozwijać swoje pasje  
i zdolności. 

jk

XIII Wojewódzki
konkurs
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PODSUMOWANIE LIG

W roku szkolnym 20014/2015 uczniowie 
gimnazjów z terenu Gminy Poczesna 
uczestniczyli w VIII edycji Sportowej 

Ligi Gimnazjów. Rywalizowali ze sobą uczniowie 
z czterech gimnazjów: Zespół Szkół we 
Wrzosowej - Gimnazjum im. J. Kochanowskiego, 
Zespół Szkół w Hucie Starej B - Gimnazjum im. J. 
Pawła II, Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w 
Częstochowie oraz uczniowie z Gimnazjum im. 
K. K. Baczyńskiego w Poczesnej. Każda szkoła 
rywalizowała w następujących dyscyplinach 
sportowych: tenis stołowy dziewcząt i chłopców, 
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka 
koszykowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna 
chłopców, badminton dziewcząt i chłopców 
oraz lekkoatletyka dziewcząt i chłopców. W 
generalnej klasyfikacji I miejsce i 42 punkty 

Gimnazja
zdobyli uczniowie z Gimnazjum im. K. K. 
Baczyńskiego w Poczesnej, II miejsce i 34 
punktów zdobyli uczniowie Gimnazjum im. J. 
Kochanowskiego we Wrzosowej, III miejsce  
i 19 punktów zdobyli uczniowie Gimnazjum 
im. J. Pawła II w Hucie Starej B, IV miejsce 
i 15 punktów zdobyli uczniowie z Zespołu 
Szkół im. Polskich Noblistów w Częstochowie. 
Gratuluję hartu sportowego ducha wszystkim 
startującym. Podziękowania składam także  
nauczycielom wychowania fizycznego za wkład 
włożony w przygotowanie uczniów do zawodów 
sportowych. Już teraz życzę powodzenia  
w kolejnej edycji Sportowej Ligi Gimnazjów  
w przyszłym roku szkolnym.

Koordynator SLG Iwona Skorupa

Dyscyplina TENIS STOŁOWY PIŁKA SIATKOWA PIŁKA KOSZYKOWA LEKKOATLETYKA BADMINTON PIŁKA NOŻNA RAZEM

Szkoła dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy chłopcy

HUTA STARA B 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 19

WRZOSOWA 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 34

POCZESNA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 42

BRZEZINY 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 15

TABELA SPORTOWEJ LIGI GIMNAZJÓW 2014/2015

Szkoły Podstawowe
W 2014 - 2015 w rozgrywkach Sportowej 
Ligi Szkół Podstawowych  uczestniczyło pięć 
placówek.  Były to: Szkoła Podstawowa im. G. 
Morcinka w Poczesnej, Szkoła Podstawowa 
w Nieradzie, Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Słowiku, Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego 
w Hucie Starej B oraz Szkoła Podstawowa im. 
M. Kopernika we Wrzosowej.
Rywalizowaliśmy w piłce nożnej halowej, 
minikoszykówce dziewcząt i chłopców,  tenisie 
stołowym, minisiatkówce dziewcząt i chłopców  

W imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Ujmie - wójtowi naszej gminy - za patronat  
nad Sportową Ligą, wsparcie nie tylko finansowe i logistyczne, ale za docenienie wysiłku uczniów oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego. Wspieranie sportu przez Pana Wójta, motywuje nas do jeszcze większego wysiłku i wytężonej pracy, które 
procentują sukcesami uczniów na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.

Uczestnicy Sportowej Ligi Gimnazjów
w roku szkolnym2014/2015

1. Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego  
w Poczesnej – Koordynator Sportowej Ligi 
Gimnazjów mgr Iwona Skorupa.
2. Zespół Szkół - Gimnazjum im.  
J. Kochanowskiego we Wrzosowej  
mgr Katarzyna Ozieriańska-Dorozik /  
mgr Milena Gagla.
3. Zespół Szkół – Gimnazjum im. J.Pawła II  
w Hucie Starej B mgr Jakub Kocieliński.
4. Zespół Szkół – Gimnazjum im.Polskich 
Noblistów w Częstochowie mgr Marcin 
Rybiałek, mgr Dariusz Szynkiel
5. Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego  
w Poczesnej mgr Patryk Kozłowski

Szkoła/miejsce Piłka nożna Koszyk. dz. Koszyk. chł. Tenis stoł. Siatków. dz Siatków. chł. L.A. Razem punktów miejsce

S. P. im. G. Morcinka w Poczesnej II I III I II I I 31  I

S. P. w Nieradzie IV II I II III II III 25 II

S. P. im K. Wielkiego w Hucie Starej B I IV IV V I IV V 18 III

S.P.  w Słowiku V III V III V III II 16 IV

S. P. im. M. Kopernika we Wrzosowej III V II IV IV V IV 15 V

oraz zawodach lekkoatletycznych.
Sportowa rywalizacja i wyniki poszczególnych 
drużyn,  oprócz gry zespołowej,  uzależnione 
są od liderów, którzy mobilizują swoją postawą 
pozostałych. To oni są szczególnie uzdolnieni 
sportowo, przez co mogą przechylić szalę 
zwycięstwa na korzyść swojej szkoły. Do nich 
należą z Poczesnej: Wiktoria Pietrajczuk, Laura 
Dróżdż, Barbara Cichosz, Bartosz Żaczek, 
Kacper Sławiński; z Nierady: Daria Kierasińska, 
Jakub Pyrkosz; z Huty Starej ,,B’’: Klaudia  

TABELA SPORTOWEJ LIGI PODSTAWÓWEK 2014/2015

Myślin, Adam Pytlos; ze Słowika: Emilia 
Brymora, Oskar Wyrwał, Miłosz Gurbała; z 
Wrzosowej: Martyna Nalewajka, Aleksander 
Kołodziej, Stanisław Wojsik.
Nad całością rozgrywek czuwał koordynator 
- nauczyciel Leszek Kownacki. Młodych 
sportowców do rywalizacji w Lidze  
przygotowywali  nauczyciele wychowania 
fizycznego; Dorota Kita, Monika Mercik, Robert 
Markowski, Paweł Tomala, Jakub Kocieliński

sport
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IV MEMORIAŁ
Imprezę otworzył wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 

Przybyli na nią m.in. przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kazimierczak, wiceprzewodnicząca - Eulalia 

Błaszak, radna - Teresa Chałupka, sołtys – Jadwiga Strąk, 
wiceprezes LKS Rady Powiatowej w Kłobucku – 
Grzegorz Garbaciak.
W tym roku w ramach Memoriału odbywały się 
rozgrywki w dwóch konkurencjach: w tenisie 
stołowym pod przewodnictwem zasłużonego 
pingpongisty – Henryka Pałasza (na hali w 
gimnazjum) i warcabach 100 – polowych. 
W turnieju pingpongowym udział 
wzięło 45 zawodników ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z 
Poczesnej, Kłobucka i Krzepic). 
Dorośli brali udział w turnieju 
open. Rozgrywki odbywały się w 
trzech kategoriach wiekowych: do 13 lat 
(chłopcy i dziewczęta), do 16 lat (chłopcy 
i dziewczęta) oraz powyżej lat 16-tu (kobiety 
i mężczyźni). W turnieju warcabowym wzięło 
udział 25 zawodników. Warcabiści przyjechali z 
klubów: Marek, Bielawy, Lututowa.

Na początku maja, w budynku w gimnazjum odbył się  
IV Memoriał im. Stanisława Markowskiego.

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

Sukcesy naszych zawodników w pingpongu: w kategorii do lat 
13 – Rakowska Karolina – I miejsce, Musiał Natalia – II miejsce, 

Sławiński Kacper – I miejsce, w kategorii do lat 16 - Górska 
Ola – I miejsce, Górska Alicja - II miejsce, Jakub Gagat – 

 I miejsce, Dąbek Jakub – II miejsce.
Sukcesy naszych zawodników w warcabach:  

w kategorii do lat 13 - Roksana Pęczek – I miejsce, 
Pietrajczuk Wiktoria – II miejsce, Pietrajczuk 

Natalia – III miejsce, Bartosz Ociepa – II 
miejsce, w kategorii do 16 lat – Maksym 

Puchała – I miejsce, Szymon Polinceusz 
– II miejsce, w kategorii powyżej 16 lat 

Daniel Glin – II miejsce.
Wójt Gminy Poczesna ufundował 
36 pucharów i nagrody dla 

zawodników obu konkurencji,  
a panie z Koła Gospodyń Wiejskich  

z Zawodzia przygotowały smaczny obiad.
Impreza była udana pod każdym względem 

– propagowała sport, zdrową rywalizację  
i rozsławiała naszą gminę wśród innych klubów 

sportowych.
bw
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informator

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
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej;  

ul. Szkolna 3; tel. (0-34) 327 41 93

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.

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
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.

Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej;  
ul. Strażacka 27;

Tel. (0-34) 327 55 78
Lek. med. Elżbieta Sornat-Jabłońska
Poniedziałek-Piątek:8-13;  

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.

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

Pediatrzy
Lek. med Aldona Szymczyk 
Poniedziałek, Piątek: 8-11;
wizyty domowe: 11-12.
Środa: 12-14;
wizyty domowe: 14-15.
Czwartek: 14-17;
wizyty domowe: 17-18.

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85

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