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Wójt Gminy Poczesna  
Krzysztof Ujma

BAL KARNAWAŁOWY  
W GMINIE POCZESNA

Znajdziesz ją w Częstochowie przy ul. Koniecpolskiej 9  
(kameralna sala na 30-40 osób w sezonie letnim również 

ogród z grillem ; druga sala - na 100 osób - w Lgocie, przy ul. 
Częstochowskiej 46)

Firma oferuje: kompleksowe przygotowanie, doradztwo w zakresie 
menu oraz obsługę techniczną imprez. Organizujemy m.in.: 

bankiety, spotkania okolicznościowe, pikniki i imprezy plenerowe, 
przyjęcia integracyjne, przyjęcia domowe.

Kontakt: strona internetowa – www.wilkcatering.pl; tel. 504 218 
767, 607 846 942 oraz mail - przemek.frukacz@gmail.com

Szczegółowe informacje o Karnawałowym Balu w Gminie 
Poczesna – strona 5

Przewodnicząca  Rady Gminy
Lidia Kaźmierczak

Szanowni Państwo
Z okazji Nowego 2016 Roku, życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Poczesna – 
ich Rodzinom i Bliskim – samych szczęśliwych dni. Zdrowia. Aby wszystkie, plany  

i marzenia zostały spełnione, a w każdym domu gościła jedynie radość.

Informacja dla mieszkańców Gminy Poczesna 
dotycząca segregacji odpadów komunalnych

WOLNO WRZUCAĆ do 
worków przeznaczonych               

do segregacji

Do worka                 
na segregację

NIE WOLNO 
WRZUCAĆ do worków 

przeznaczonych            
do segregacji

Papier biurowy, gazety, 
czasopisma, ulotki, 
książki, opakowania 
tekturowe, kartony, 
tektura falista.
Przed wrzuceniem 
należy usunąć metalowe 
i plastikowe części oraz 
zgnieść opakowanie.

PAPIERU                                      

(kolor 

niebieski)

Papier samokopiujący                          
i woskowany, rachunki, 
faktury, kalki, zatłuszczony 
i brudny papier, tapety, 
worki po wapnie, gipsie 
i cemencie, pieluchy 
jednorazowe, inne 
odpady.

Zgniecione i puste butelki 
po napojach  
i chemii gospodarczej 
(bez nakrętek), 
plastikowe nakrętki, 
folie, worki, reklamówki, 
kartony po mleku 
napojach (opakowania 
wielomateriałowe), 
aluminiowe puszki 
po napojach.                
Opakowanie 
należy zgnieść 
przed wrzuceniem.                
Wrzucać czyste 
opakowania.

TWORZYWA 
SZTUCZNEGO                     

I METALU                             
(kolor żółty)

Butelki i pojemniki                             
z zawartością, plastikowe 
zabawki, strzykawki, 
opakowania po lekach, 
olejach silnikowych i 
spożywczych, wyrobach 
garmażeryjnych, 
styropian i inne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, 
części samochodowe, 
meble i ich części, sprzęt 
AGD inne odpady.

Butelki i słoiki 
szklane (bez nakrętek                             
i zacisków).                
Wrzucać czyste 
opakowania.

SZKŁA                                   
(kolor zielony)

Szkło okienne, 
zbrojone, żaroodporne 
i kryształowe, fajans, 
porcelana, ceramika, 
doniczki, lustra, kineskopy, 
świetlówki, żarówki, 
opakowania po lekach, 
termometry i strzykawki, 
inne odpady.

Fusy z herbaty i kawy 
wraz z filtrem, ściętą 
trawę, rośliny, liście, 
grobne gałęzie, resztki 
owoców czy warzyw.

BIOODPADY                        
(kolor 

brązowy)

Odpadów higienicznych 
(pampersy, podpaski 
itp.), resztki żywności 
pochodzenia 
zwierzęcego, leków, 
odchodów zwierzęcych, 
popiołu.

Podziękowanie
Rada Sołecka Huta Stara B – serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Poczesna 

– Krzysztofowi Ujmie oraz pracownikom Urzędu Gminy Poczesna za 
przekazanie działki, na której planujemy stworzenie placu zabaw.

Leon Kuta, sołtys 

organizuje:

Firma Wilkcatering
Powstała w 1998 r
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AKTY NOTARIALNE

25 listopada, w Częstochowie, podpisałem  trzy  Akty Notarialne. 
Wszystkie dotyczyły wykupu mieszkań.
 3 grudnia,   w Opolu podpisałem jeden Akt Notarialny. Dotyczył 
przejęcia działki w Hucie Starej B od Agencji Nieruchomości  Rol-
nych w Opolu.

LISTOPAD
4 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się spotkanie z radnymi, 
sołtysami przedstawicielami  Miejskiego Zarządu  Dróg i Transpor-
tu w Częstochowie. Spotkanie było poświęcone zmianom funkcjo-
nowania linii autobusowych na terenie Gminy Poczesna;
6 – uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Rozmowa dotyczyła  
m. in. przejścia drogowego na DK-1 we Wrzosowej;
9 – w Bargłach odbyło się zebranie z mieszkańcami Sołectwa. 
Omawiana była m.in. inwestycja budowy kanalizacji i możliwości 
podłączania posesji. O podobnej tematyce zebranie odbyło się z 
mieszkańcami sołectw Nierada i Michałów. Miało ono miejsce 17 
listopada;
10 – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poczesnej spotkałem się z 
mieszkańcami miejscowości Nierada – Wandą i Tadeuszem Pijet, na 
okoliczność 60-lecia pożycia małżeńskiego. Gratuluję i życzę sło-
necznych, dobrych dni na dalsze lata;
11 – we Wrzosowej odbyły się  gminne obchody Dnia Niepodle-
głości. W miejscach pamięci na terenie Gminy Poczesna złożono 
wiązanki kwiatów i oddano hołd bohaterom.  Następnie pochód, 
w którym uczestniczyli m.in.: kombatanci, księża, samorządowcy, 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, młodzież ze szkół oraz 
mieszkańcy – przeszedł do kościoła. Tam odbyła się uroczysta Msza 
Święta, podczas której ks. proboszcz otrzymał z rąk ks. generała 
Stanisława Rospondka medal im. św. Stanisława. Po uroczystej 
mszy, odbył się koncert złożony z pieśni i melodii patriotycznych. 
Wszystkim, którzy czynnie wzięli udział w obchodach tej uroczy-
stości oraz mieszkańcom gminy – serdecznie dziękuję;
13 – w Hucie Starej A miała miejsce Rada Sołecka;  
17 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się kolejne posiedzenie 
komisji w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. Z uwagi na brak wymaganej licz-
by kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, 
nie wybrano kandydata.
17 – w Poraju odbyło się zebranie zorganizowane przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Głównym tematem spotkania 
było omówienie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 
na odcinku Zawiercie-Kolonia Poczesna;
18 – w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
odbyło się spotkanie dla beneficjantów i potencjalnych beneficjen-
tów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czasie spotkania 
poruszony był m.in. problem dotyczący wniosku o przyznanie po-
mocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;
18 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej mieszkańcy mogli skorzystać 
z porad w Mobilnym Punkcie Informacyjnym, w którym dyżur peł-
niła Specjalistka ds. Funduszy Europejskich;
19 – w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 
odbyło się uroczyste otwarcie - należącej do Gminy Poczesna - wy-
stawy karykaturzystów satyryków: „Stop zaśmiecaniu lasów”.  Wy-
stawę można było oglądać do połowy grudnia; 
20 – wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Komunalnym Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji;
24 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Omówio-
no m.in. sprawy dotyczące uchwał podatkowych na rok 2016;
28 – w Bargłach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP;

GRUDZIEŃ
1 – odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działa-
nia Bractwo Kuźnic, na którym m.in. została zatwierdzona Lokalna 
Strategia Rozwoju na lata 2014-2020;
4 – w Starostwie Powiatowym uczestniczyłem w spotkaniu dotyczą-
cym prac nad nową perspektywą finansową Regionalnych Inwesty-
cji Terytorialnych na lata: 2014-2020;
5 – na Hali sportowej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wój-

ta Gminy Poczesna, a 6 grudnia  – odbył się Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego;
7 – w Katowicach wziąłem udział w konferencji zorganizowanej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Temat spotkania brzmiał: „Efekty realizacji 
POIiŚ na lata 2007-2013 w Województwie Śląskim”. Na spotkaniu 
uczestniczyli beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko;
8 – w Szkole Podstawowej w Poczesnej odbył się VIII Międzyg-
minny Konkurs Kultury Słowa  „Z polszczyzną za pan brat”; 
14 – w Siewierzu odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Bur-
mistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematy-
ka posiedzenia obejmowała m.in.  zagadnienia związane z polityką 
wsparcie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w małych i 
średnich gminach województwa śląskiego w ramach instrumentów 
pomocowych perspektywy finansowej 2014-2020 oraz kwestie do-
tyczące priorytetów i zasad dofinansowania inwestycji samorządo-
wych w 2016 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
17 – w OSP we Wrzosowej odbyło się spotkanie z okazji wyróżnie-
nia Sołectwa oraz Zespołu „Wrzosowianie” w konkursie „Piękna 
wieś województwa śląskiego”;

TRADYCJE:

24 - listopada, jak co roku, stacja Pogotowia Ratunkowego w Pocze-
snej gościła przedszkolaków. Dzieci, z okazji Święta Pluszowego 
Misia, przyniosły pluszowe zabawki. Są one przekazywane naj-
młodszym ofiarom wypadków;
8 - odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Osiedla  
oraz otwarta prezentacja świetlicy środowiskowej w Hucie Starej B;
9 - grudnia – w przedszkolu w Hucie Starej B wziąłem udział  
w obchodach uroczystości pod nazwą „Dzieci dzieciom” - z serca 
za serce;
12 - grudnia – wziąłem udział w Prezentacji Stołów Wigilijno-Bo-
żonarodzeniowych w Rędzinach. Gminę Poczesna reprezentowało 
Kolo Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. Wszystkim, którzy przy-
czynili się do promocji gminy Poczesna – dziękuję;
18 -  grudnia – w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyła się Wi-
gilia Samorządowa. Oprócz samorządowców przybyli przyjaciele 
Gminy  Poczesna;
- w grudniu, w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach, sołec-
twach – odbywały się spotkania bożonarodzeniowo-mikołajkowe.

 WYDAŁEM n.in. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:

- powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Gminy Poczesna;
- projektu uchwały budżetu gminy na 2016 rok;
- projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Po-
czesna na 2016-2030;
– przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „Burza 
2015” na terenie gminy Poczesna;
– ustalenie dnia wolnego od pracy w 2015 roku dla pracowników sa-
morządowych (24 grudnia - Wigilia);
- zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia 
paliw samochodowych i sprzętu silnikowego eksplatowanych w jed-
nostkach pożarnych Gminy Poczesna.
- wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie 
wprowadzenia instrukcji windykacji należności z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Poczesna.

Z PRAC WÓJTA GMINY I RADY GMINY

Z PRAC WÓJTA GMINY

Sprawozdanie z XIII Sesji Rady  
Gminy Poczesna

W dniu 28 października 2015 roku odbyła się XIII Sesja Rady 
Gminy w Poczesnej.
Po stwierdzeniu prawomocności Sesji, przyjęciu porządku obrad  
i protokołu z XII Sesji Przewodnicząca Rady i Wójt złożyli 
informację o pracy w okresie między sesjami.
Wśród wielu spraw ujętych w porządku obrad głównym punktem 
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Z PRAC RADY GMINY / WYDARZENIA

Sprawozdanie z XIV Sesji Rady Gminy Poczesna
XIV Sesja Rady Gminy odbyła się 26 listopada 2015r. Po otwarciu, 
stwierdzeniu prawomocności sesji i przyjęciu porządku obrad, 
przyjęto protokół z XIII sesji Rady Gminy. Następnie wysłuchano 
informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta o działaniach 
między sesjami.
 W kolejnym punkcie kierownik GOPS-u Elżbieta Różycka 
przekazała informacje o przygotowaniu do sezonu zimowego.
Podjęto następujące uchwały w sprawie:
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, 
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone 
na terenie gminy Poczesna przez osoby prawne i fizyczne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego,
-  podatku od środków transportowych na rok 2016,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 
rok,
- opłaty targowej,
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030,
- ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu,
- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Poczesna  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016,
-  sprzedaży nieruchomości gminnej,
- przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy  Poczesna – strefa V obejmująca zasadniczą 
część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment   sołectwa Huta Stara B,
- nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Poczesna w trybie 
komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa,
Po wysłuchaniu wniosków radnych i sołtysów zakończono obrady  
XIV Sesji Rady Gminy Poczesna.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak

Poczesna godnie reprezentowana w Rędzinach

W X Regionalnej Prezentacji Stołów  Wigilijno-
Bożonarodzeniowych udział wzięły 
dwadzieścia trzy Koła Gospodyń Wiejskich  

z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego  
i lublinieckiego. Zaproszenie na imprezę przyjęli m.in. europosłanka 
- Jadwiga Wiśniewska, posłanka Lidia Burzyńska, Stanisław  
Gmitruk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
radny wojewódzki Stanisław Dzwonnik oraz przewodniczący Rady 
Miasta Częstochowy - Zdzisław Wolski. Gospodarzami imprezy jak 
zwykle byli Bernadetta Niemczyk - przewodnicząca Rady Krajowej 

W tym roku Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych odbyła się w gminie Rędziny. Impreza miała miejsce w sobotę, 12 grudnia.
KGW i prezes KZRKiOR - Władysław Serafin.
Gminę Poczesna, na tej uroczystości reprezentowało Koło 
Gospodyń z Nowej Wsi. Panie przygotowały tradycyjne, wigilijno-
bożonarodzeniowe potrawy: kapustę z grochem, pierogi z kapustą  
i grzybami, karpia, śledzie, kluski z makiem, pasztet, rybę po grecku, 
ciasta i inne smakowitości. Na Prezentacji w Rędzinach obecni byli 
m.in. Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak oraz Wójt 
Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma: - Wszystkim, którzy przyczynili 
się do promocji gminy Poczesna – dziękuję.                              

opr. an

był wybór ławników na kadencję 2016-2019. Na ławnika do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie wybrany został -
Andrzej Markowski, na ławnika do Sądu Rejonowego  
w Częstochowie wybrana została - Barbara Maria Sarnat, na ławnika 
do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy wybrany został - Henryk Józef Lamch.
Ponadto podczas Sesji Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, dokonała zmian 
w budżecie gminy na 2015 rok oraz podjęła uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2015-2030, a także podjęła uchwały  
w sprawach: 
- zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poczesna,

- nabycia nieruchomości,
- odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa do usunięcia 
naruszenia prawa.
Po podjęciu uchwał Rada Gminy dyskutowała na temat 
funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Poczesna – wybór 
wariantu rozwiązania. Podczas dyskusji Radni przedstawili 
Wójtowi propozycje zmian, które zostaną przekazane dyrekcji 
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie,  w celu 
przeanalizowania.
Na zakończenie XIII 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 XIII Sesji Rady Gminy Poczesna.

Przewodnicząca Rady Lidia Kaźmierczak
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… życzyli sobie na Gminnej Wigilii jej uczestnicy.

W tym roku organizowana przez Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmę - odbyła się ona w Szkole Podstawowej w Nieradzie. 
Był występ artystyczny przygotowany przez wychowanków placówki. Były życzenia złożone przez zaproszonych gości oraz Wójta 

Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujmę. Było błogosławieństwo i opłatkowe serdeczności...                                                                                        an

Wszystkiego najpiękniejszego i najszczęśliwszego...

WYDARZENIA
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Kolejnej 60-tki!

Wanda i Tadeusz Pijet z Nierady 
obchodzili 60-tą rocznicę ślubu. 
Z tej okazji, w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Poczesnej, wójt – Krzysztof 
Ujma oraz radny Grzegorz Sikora – złożyli 
jubilatom życzenia i gratulacje. Były kwiaty 
i prezenty. Jubilaci życzą sobie przede 
wszystkim zdrowia – dla siebie i swoich 
bliskich. Twierdzą, że jak jest  zdrowie  
i pogoda ducha, to wszystko się udaje.

Aneta Nawrot: Pamiętacie Państwo, jak 
się poznaliście?
Wanda i Tadeusz Pijet: - Oczywiście.  
I wydaje nam się, że to wcale nie było tak 
dawno. Miałem poznać inną dziewczynę, 
a zobaczyłem tę i bardzo, bardzo mi się 
spodobała. Na tyle, że postanowiłem, że już 
żadnej innej szukać nie będę.
On mi się też spodobał...
I zaczęliście się Państwo spotykać...
- No tak. Najpierw jako para ze sobą 
sympatyzująca a potem już jako narzeczeni. 
Chodziliśmy na spacery, zabawy. Tak 
minęły dwa lata.
Po tych dwóch latach zapadła decyzja  
o małżeństwie.
- No tak. Ja miałam 18 lat. Nie było na co 

Mają czworo dzieci, dziewięcioro wnuków i dwanaścioro prawnuków. Razem przeżyli 60-lat!

czekać. Pobraliśmy się 23 lipca 1955 roku. 
W tym roku minęło sześćdziesiąt lat... 
Bardzo szybko ten czas biegnie.
Bardzo milo na Państwa patrzeć. 
Sześćdziesiąt lat po ślubie, a Wy trzymacie 
się za ręce, uśmiechacie się do siebie... 
Serce rośnie.
- Jesteśmy dobranym małżeństwem. Dobrze 
nam jest ze sobą. Oczywiście jak w każdym 
związku były też gorsze chwile, ale jakoś 
udało nam się wszystko pokonać. Każdy 
problem zawsze staraliśmy się rozwiązać 
razem. Życie nie jest proste. Człowiek 

zmęczony codzienną pracą – w zasadzie od 
rana do wieczora – to czasami mała rzecz 
mogła sprawić, że robiło się nerwowo, 
ale szybko wszystko się wyjaśniało i 
nieporozumienia się kończy.
Macie Państwo czwórkę dzieci, 
dziewięcioro wnuków i 12 prawnuków. 
Gratulacje.
- To wielkie szczęście mieć dużą rodzinę. 
Chociaż przyznać musimy, że trudno nam 
się wszystkim razem pomieścić przy jednym 
stole. Ale zawsze możemy na siebie liczyć i 
to jest najważniejsze!
Dziękuję za rozmowę.

Misie i inne pluszaki
Już po raz jedenasty dzieci z przedszkola w Poczesnej, przekazały w stacji pogotowia ratunkowego,  

pluszowe zabawki dla najmłodszych ofiar wypadków.

Przekazanie odbyło się – jak co roku – z okazji światowego 
Święta Pluszowego Misia.
– Jak po dziecko przyjedzie karetka, to ono bardzo się boi. 

Ale jak dostanie pluszaka, to już się mniej boi – przekonywały 
przedszkolaki.
– Ja kiedyś byłam chora i mama wezwała pogotowie. Też 
dostałam pluszaka – powiedziała Zuzia. - I to był pluszak z naszego 
przedszkola.
W tym roku przedszkolaki przekazały 65 maskotek. Misia przekazała 
też wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Eulalia Błaszak.
Na uroczystości obecni byli również pracownicy pogotowia 
ratunkowego z zastępcą dyrektora – dr Beatą Seweryn.

an

Dzieci - dzieciom
W Przedszkolu w Hucie Starej B odbyła się impreza integracyjna „Dzieci-dzieciom”. Organizowana jest ona od końca lat 90-tych XX 

wieku i trwa do dzisiaj. W imprezie udział biorą przedszkolaki, które przedstawiają program artystyczny. Widownia - to głównie 
dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie. Następnie goście otrzymują paczki od Świętego Mikołaja. Na ostatniej imprezie, która 

odbyła się 9 grudnia, obecny był m.in. Wójt - Krzysztof Ujma (sponsor paczek), Przewodnicząca Rady Gminy - Lidia Kaźmierczak oraz 
radni: Tadeusz Bajdor i Waldemar Kucia. 

an
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Już od wielu lat Towarzystwo 
Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie 
oraz ks. Ryszard Umański organizują 

akcję charytatywną dla Polaków 
mieszkających na Wileńszczyźnie.  
To charytatywna i zarazem patriotyczna 
akcja skierowana do Polaków 
mieszkających na Litwie. Organizatorzy 
chcą wesprzeć  swoją pomocą mieszkańców 
gminy Januszy i Polską Szkołę Podstawową 
w Pakienie oraz  gminę Mickuny i szkołę 
średnią w Ławryszkach.

 W Akcję włącza się coraz więcej 
instytucji, gmin, szkół a nawet osób 
prywatnych. W tym roku dołączyła też  
Gmina Poczesna oraz – znajdująca się 
na jej terenie – Szkoła Podstawowa w 
Nieradzie. Czynnie włączyła się szkolna 
młodzież z rodzicami i z przewodniczącą  
Rady Rodziców – Wiolettą Przybylską oraz 
dzieci z oddziałów przedszkolnych. Nad 
całością czuwały:  dyrektor – Bożena Turek 
oraz opiekun samorządu uczniowskiego  – 
Monika Mercik.

WYDARZENIA

Społeczność szkolna z Nierady przygotowała 
dla rodaków z Wileńszczyzny m.in. przybory 
szkolne oraz  książki. Natomiast wójt gminy 
Poczesna – Krzysztof Ujma – w imieniu 
mieszkańców gminy Poczesna – przekazał  
drukarkę.
W piątkowe przedpołudnie dary odebrał  
współorganizator Akcji, dziennikarz – 
Tomasz Pietrzykowski.
Życzymy dobrych Świat Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku.

opr. an

Łukasz Hutkiewicz, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Poczesnej i OSP Poczesna wygrali 
plebiscyt Dziennika Zachodniego  „Superstrażak” w województwie śląskim.

Najlepsi w województwie! Gratulujemy!

Łukasz Hutkiewicz z OSP jest związany 
od 12 roku życia.  Pracą strażaka był 
zafascynowany od najmłodszych lat. 

Po wstąpieniu do OSP przekonał się, że 
pomoc innym ludziom daje mu satysfakcję. 
Uznał, że w jego życiu nie będzie to jedynie 
przygoda – a zawód.
W 2006 roku rozpoczął pracę w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Świętochłowicach jako kierowca-
ratownik, po okresie 2 lat został przeniesiony 

do Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie.
         W plebiscycie Dziennika Zachodniego 
w kategorii najlepsza jednostka OSP 
zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna  
w Poczesnej. Powstała w 1915 roku, 
jako  jedna z pierwszych w regionie 
częstochowskim.
W tym roku strażacy z Poczesnej, pod 
patronatem Wójta Gminy Poczesna – 
Krzysztofa Ujmy -  świętowali swoje 

100-tne urodziny. Wójtowi (również 
strażak ochotnik) zawsze bliskie są sprawy 
strażaków. W miarę możliwości i potrzeb 
doposaża jednostki, finansuje remonty. I tak 
np. w 2012 roku OSP Poczesna  pozyskała 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
mercedes, który zastąpił wysłużonego Stara.  

Podwójnie gratulujemy.
opr. an

Gmina Poczesna i Szkoła Podstawowa w Nieradzie przyłączyły się do Akcji "Pomagamy polskim  
dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie”.

Z serca...
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11 - listopada...
W tym roku uroczystości gminne z okazji Dnia Niepodległości odbywały się we Wrzosowej.

Część oficjalna rozpoczęła się przy  obelisku, pod którym - m.in. 
Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, przewodnicząca 
Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, delegacje: strażaków, 

stowarzyszeń sołectwa oraz kombatantów – złożyły wiązanki 
kwiatów.
- Cieszę się, że w tym tak ważnym dla każdego Polaka Dniu 
spotykamy się we Wrzosowej  - mówił Krzysztof Ujma. – Bądźmy 
dumni, że nasza ojczyzna, to Polska, że możemy bez obaw mówić, 
że jesteśmy Polakami. 
Po uroczystościach przy obelisku, pochód biorących udział  
w obchodach 11 Listopada, przeszedł do kościoła parafialnego 
na uroczystą mszę świętą, którą koncelebrowali: ks. proboszcz  
z parafii Wrzosowa – Zygmunt Jurczyk, ks. Prałat parafii z Poczesnej 

– Jarosław Sroka, ks. emeryt – Stanisław Szafraniec oraz gość  
ks. generał Stanisław Cezary Rospondek.
W czasie uroczystości w kościele ks. generał odznaczył  
ks. Zygmunta Jurczyka krzyżem św. Stanisława.
- Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim księżom  
i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości,  
a w szczególności wójtowi – Krzysztofowi Ujmie. Takie spotkania, 
to również lekcja patriotyzmu. Pamiętajmy o tym – powiedział ks. 
generał na zakończenie.
Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni, mogli posłuchać koncertu, 
na który składały się pieśni i melodie patriotyczne. Wystąpili: 
„Wrzosowanianie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespół El Sol, 
który w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni o Mojej 
Ojczyźnie Przedbórz-Góry Mokre 2015, zajął drugie miejsce.

an

Małysz "wpadał” na golonkę, więc to co robimy ma sens 

Bar Przy Trasie” (lokal znajduje się przy DK-1, nitka w stronę 
Katowic) - to biznes rodzinny. Jest to firma, którą założyli 
rodzice Wojciecha Wałęgi.

- A teraz zakład prowadzimy w trójkę: moja mama, żona no i ja - 
mówi Wojciech Wałęga. - Mama od zawsze nadzorowała kuchnię. 
Dzięki temu smak potraw nie zmienia się od 40 lat. Klienci  
to doceniają.
Zaczynali w trudnych czasach. Od głębokiego PRL-u, poprzez 
stan wojenny, aż po obecny wolny rynek. Musieli się zmagać  
z czasami reglamentacji towarów, różnego rodzaju rozdzielnikami 
państwowymi i nieprzychylnością wobec prywatnych 
przedsiębiorstw. Na szczęście ten okres mają już za sobą.
Dzisiaj firma musi radzić sobie z dużą konkurencją i nową 
rzeczywistością. Rynek gastronomiczny jest teraz trudną branżą, ale 
„Bar” konsekwentnie realizuje swoją tradycyjną działalność. Żeby 
sprostać nowym wyzwaniom rozszerzył swoją ofertę o catering 
i przyjęcia okolicznościowe. Praca rozpoczyna się w nim jeszcze 

przed 6 rano. Wszystko po to, by zrobić świeże zakupy i od podstaw 
ugotować większość potraw. Tak napięty grafik jest możliwy dzięki 
współpracy sprawdzonych, doświadczonych ludzi, którzy zajmują 
się tym nieprzerwanie od wielu lat.
- Wszystko jest poukładane, każdy wie, co ma robić, za co odpowiada. 
Nie ma przypadkowości i bylejakości. Nasza firma nie jest duża, 
ale solidna i szanująca każdego klienta - mówi współwłaściciel - 
Serwujemy dania polskiej kuchni - sprawdzone i smaczne. Goście 
to doceniają.
Wśród nich znajduje się wiele znanych osób. Nieraz zdarzało się, 
że Adam Małysz ,,wpadał” specjalnie na golonkę. W ,,Barze” 
gościli też: Blue Cafe, Jan Nowicki czy Ryszard Szurkowski. 
Kabaret Moralnego Niepokoju wyróżnił go nawet na swojej stronie 
internetowej.
- To wszystko oznacza, że ludziom smakują nasze potrawy - 
stwierdza właściciel - że to, co robimy, ma sens!

an

2 grudnia "Bar Przy Trasie” obchodził swoje 40-te urodziny.

„
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Dnia 17 listopada 2015 roku, w Urzędzie Gminy w Poczesnej 
odbyło się posiedzenie Komisji rozstrzygającej Konkurs 
Fotograficzny zorganizowany przez wójta gminy Poczesna 

- Krzysztofa Ujmę.
Komisji przewodniczył  – artysta fotografik Aleksander Żakowicz.

Satyrycznie, ale na poważnie

Po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, Komisja przyznała trzy 
równorzędne  wyróżnienia. Otrzymali je:
•	 Emilia Michalczyk
•	 Anita Krzyczmonik
•	 Jakub Michalczyk.

opr. an

WYDARZENIA

19 listopada, w Ośrodku Promocji "Gaude Mater” w Częstochowie  została otwarta wystawa
 "Stop zaśmiecaniu lasów” .

Stop zaśmiecaniu lasów”, to pomysł karykaturzysty-
rysownika (a z zawodu leśnika) Jacka Frankowskiego, 
który wraz z kolegami-artystami -  „ołówkiem” - podjął 

walkę o ochronę środowiska.
Wystawa składa się ze 100 prac i jest własnością Gminy 
Poczesna. Była eksponowana w ubiegłym roku w Gminnym 
Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Do połowy 
grudnia wystawa gościła w Ośrodku Kultury „Gaude Mater”. 
Na uroczyste otwarcie wystawy przyjechał pomysłodawca – 
Jacek Frankowski. Podkreślił, że Gmina Poczesna zawsze jest 
otwarta na pomysły,  jest życzliwa artystom i chętnie pomaga 
w realizacji ich propozycji.
- Cieszę się, że także częstochowskie „Gaude Mater”, miejsce 
z klimatem, życzliwym dyrektorem i personelem pozwoliło 
zaistnieć naszej wystawie – dodał Jacek Frankowski.

an

Foto-jesień

Anita Krzyczmonik

Anita Krzyczmonik

Jakub Michalczyk

Eliza Michalczyk

„
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Zgodnie z tradycją

I miejsce - I miejsce -  Kinga RomańskaI miejsce -  Natalia Nejman I miejsce -  Łukasz Parafiniuk

I miejsce -  Laura Brzeska i Filip Brzeski I miejsce -  Julia Kotula i Paweł Kotula I miejsce -  Mateusz Nowak

10 grudnia 2015r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie  
XI Konkursu Plastycznego „Szopka 

Bożonarodzeniowa” oraz XIV Jurajskiego 
Konkursu Plastycznego „Tradycyjne 
Ozdoby Choinkowe„ których organizatorem 
było Gminne Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej pod patronatami 
Starosty Powiatu Częstochowskiego oraz 
Wójta Gminy Poczesna. Celami konkursu były: 
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. 
W konkursach wzięło udział 245 dzieci 
z całej Polski m. in. Jastrzębia Zdroju, 
Marklowic, Łękna, Częstochowy, Siemiatycz, 
Aleksandrowa Łódzkiego, Bielska – 
Białej, Piły i Mstowa. Dopisały również 
dzieci i młodzież ze wszystkich sołectw 
Gminy Poczesna. Prace były wykonane 
z różnorodnych technik plastycznych  
m. in.: z makaronu, papieru, piernika, 
masy solnej, drewna, nasion, owoców, 
plasteliny, waty, pudełek, mchu i innych 
materiałów naturalnych. Nagrodzone prace 
można oglądać na wystawie pokonkursowej  
w sali głównej Gminnego Centrum Kultury  
w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i zachęcamy  
do udziału w kolejnych konkursach. 
Jury w składzie:
Janusz Koniecki – instruktor GCKIiR w Poczesnej
Elżbieta Okularczyk – instruktor GCKIiR  
w Poczesnej
Grzegorz Leonarcik – instruktor GCKIiR  
w Poczesnej
przyznało następujące nagrody  
w poszczególnych kategoriach:

XI Konkurs Plastyczny „Szopka 
Bożonarodzeniowa”

I. kat. wiekowa - Przedszkolaki do 5 lat
Wyróżnienia:
Amelia Łagodzińska - PP Wrzosowa

II. kat. wiekowa - klasy 0-III
I miejsce – Natalia Nejman - SP Poczesna

I miejsce – Kinga Romańska - SP Nierada
II miejsce – Nadia Macoch - SP Poczesna
III miejsce – Maja Szyja i Maria Pielka -  
SP Nierada
III miejsce – Tymoteusz Kołaczyk  
- ZSP Słowik
III miejsce – Zofia Warwas - SP Poczesna

III. kat. wiekowa - klasy IV-VI
I miejsce – Łukasz Parafiniuk - SP Wrzosowa
I miejsce – Laura Brzeska i Filip Brzeski - SP 
Nierada 
I miejsce – Julia Kotula i Paweł Kotula - SP  
nr 1 Marklowice
II miejsce – Julia Kurzacz i Martyna Pińkocz 
- SP nr 52 Częstochowa
II miejsce – Jakub Służałek - SP Nierada
III miejsce – Oskar Cierpiał - SP Nierada
Wyróżnienia:
Julia Ujma - SP Poczesna
Mikołaj Jarosz - ZSP Łękno
Piotr Andryszczak - SP im. św. Jana de La 
Salle Częstochowa
Joanna Konieczko i Piotr Konieczko -  
ZSP Słowik
Diuna Dąbkowska - SP nr 1 Marklowice
IV. kat. wiekowa - Młodzież Gimnazjalna

I miejsce – Mateusz Nowak - Gim. Mstów
II miejsce – Karolina Bąbińska - ZS nr 2 Piła
Wyróżnienia:
Sylwia Caputa - Gim. Integracyjne  
nr 9 Bielsko - Biała
Bartosz Ujma - Gim. Poczesna

V. kat. wiekowa - Młodzież 
Ponadgimnazjalna

I miejsce – Marlena Godela - ZS im. Jana 
Kochanowskiego Częstochowa
I miejsce – Anna Bednarek - LO  
im. M. Kopernika Częstochowa 
II miejsce – Monika Frymus i Krzysztof 
Frymus - Technikum Gastronomiczne 
Częstochowa
Wyróżnienie:
Monika Kukuryk - IX LO Częstochowa

XIV Jurajski Konkurs Plastyczny 
„Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”

I. kat. wiekowa – Przedszkola
I miejsce – Karolina Radwan - MP  
nr 16 Cz-wa
II miejsce – Lena Ciura - PP Wrzosowa
III miejsce – Oliwia Szymczyk - ZSP Słowik

Wyróżnienia:
Nikola Kaim - PP Hura Stara B
Amelia Łagodzińska - PP Wrzosowa
Antonina Wiśniewska - PP Wrzosowa

II. kat. wiekowa - klasy 0-III
I miejsce – Katarzyna Karpowicz - SP 
Poczesna
II miejsce – Eliza Musiał - SP Nierada
III miejsce – Iga Kocot - SP Poczesna
Oliwia Ujma - SP Poczesna
Wyróżnienia:
Jagoda Choma - SP Wrzosowa
Sandra Juszczyk - ZSP Słowik
Kinga Juszczyk - ZSP Słowik

III. kat. wiekowa - klasy IV-VI
I miejsce – Joachim Siejak - ZS Wrzosowa
II miejsce – Martyna Krok - ZSP Słowik
II miejsce – Emilia Woźniak ZSP Słowik
III miejsce – Daria Sitek - ZSP Słowik
Wyróżnienia:
Mateusz Puchała - ZSP Słowik
Patryk Piasecki - SP Nierada
Oliwier Werner - ZSP Słowik
Łukasz Parafiniuk - SP Wrzosowa
Oskar Wyrwał - ZSP Słowik
IV. kat. wiekowa - Młodzież Gimnazjalna

I miejsce – Radosław Rudkowski -  
Gim. Poczesna
II miejsce – Martyna Nalewajka -  
ZS Wrzosowa
III miejsce – Mateusz Kopaczewski -  
Gim. Poczesna
III miejsce – Weronika Płatek -  
Gim. Huta Stara B
Wyróżnienia:
Aleksandra Górska - Gim. Poczesna
Wanessa Janik - Gim. Poczesna
Kacper Brożek - Gim. Huta Stara B
Igor Sprawka - Gim. Katolickie Częstochowa

V. kat. wiekowa - Młodzież 
Ponadgimnazjalna

I miejsce – Anna Bednarek - LO  
im. M. Kopernika Częstochowa 
II miejsce – Klaudia Gajecka -  
ZST Częstochowa
II miejsce – Karolina Mróz - ZST 
Częstochowa
II miejsce – Wiktoria Kulak -  
ZST Częstochowa
II miejsce – Krzysztof Maciejewski -  
ZST Częstochowa

/ WIEŚCI Z GCKIIR
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Świąteczne warsztaty plastyczne – Czyli jak zdobić bombkę

I miejsce -  Marlena Godela I miejsce - Anna  Bednarek 

I miejsce -  Karolina Radwan I miejsce -  Katarzyna Karpowicz

I miejsce -  Anna Bednarek I miejsce -  Anna Bednarek I miejsce -  Radosław Rudkowski I miejsce -  Joachim Siejak

Każdy z uczestników miał okazję pomalować świąteczną 
bombkę. Ozdabianie dużej bombki nie jest proste.  
Na początku trzeba ją zaprojektować, ustalić, w których 

miejscach umieścić wzory. Następnie za pomocą np. pędzelków 
trzeba nałożyć klej i posypać brokatem, który sprawia, że bombka 
staje się jeszcze piękniejsza. Tak wykonane ozdoby dzieci wraz  
z rodzicami zabrały do domu, gdzie na pewno staną się główną 
ozdobą świątecznych choinek.

JK

We wtorek 15 grudnia odbyły się świąteczne warsztaty plastyczne poświęcone sztuce zdobienia bombek.  
Zajęcia poprowadziła Ewelina Walczyna-Starczewska (pracownia: Wiktorio).

WIEŚCI Z GCKIIR /
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Festiwale, turnieje, przeglądy…
Tegoroczny listopad był czasem szczególnej aktywności 

naszych zespołów a to za sprawą organizowanych właśnie 
w tym miesiącu artystycznych  spotkań. 3 i 4 listopada w 

Myszkowie odbył się XX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej. 
Na scenie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy KWIATY JESIENI 
pod kierunkiem Grzegorza Leonarcika oraz Zespół Folklorystyczny 
WRZOSOWIANIE (instruktor Paulina Zarzycka), który wystąpił 
aż w kilku kategoriach m.in. zespoły wokalne i soliści (Natalia 
Choła i Zuzanna Struzik). Na scenie myszkowskiego Domu Kultury 
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – po raz pierwszy w historii 
WRZOSOWIAN publiczności zaprezentowała się grupa seniorów. 
Sześcioosobowy skład (cztery panie i dwóch panów) zaśpiewał 
„Ostatniego mazura” i „Rozkwitały pąki białych róż”. 

14 listopada Zespół Tańca Estradowego TAKT (instruktor Paulina 
Peryga) wziął udział w XIV Tanecznych Wiktoriach – Ogólnopolskim 
Przeglądzie Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w Głownie 
(woj. łódzkie). W tegorocznej edycji przeglądu swe taneczne talenty 
i umiejętności zaprezentowało ponad 500 tancerzy z 50 zespołów z 
całej Polski m.in.: z Warszawy, Bydgoszczy, Skierniewic, Poznania, 

"Czytam Sobie w Bibliotece”
Czytam Sobie w Bibliotece” to nazwa ogólnopolskiego projektu realizowanego 

przez dwie pocześniańskie instytucje tj. Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji. Twórcą projektu jest Centrum Edukacji 

Obywatelskiej we współpracy z Wydawnictwem Egmont przy wsparciu finansowym 
Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”. W zajęciach biorą udział 
dzieci z terenu Gminy Poczesna. Pierwszym etapem było czytanie książki z serii „Czytam 
Sobie” pt. „Apollo 11” Ewy Nowak – opowieści o pierwszym lądowaniu człowieka na 
księżycu. Dzieci miały również okazję m. in. obejrzeć oryginalne zdjęcia z programu 
Apollo 11, wysłuchać fragmentów dźwięku startu rakiety Saturn V oraz odgłosów kosmosu 
zarejestrowanych przez NASA. Kolejnym etapem zajęć było wykonanie wspólnej pracy 
plastycznej polegającej na namalowaniu dużej ilustracji przedstawiającej uczestników 
zajęć wraz z misją „Apollo 11” podczas podróży na księżyc. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymały teczkę „Czytam sobie w bibliotece” z ciekawymi gadżetami.                                                                                   

JK

Pułtuska, Jędrzejowa, Kutna, Domaniewic, Szadka, Łodzi, Zgierza, 
Strykowa. Zespół został wyróżniony pamiątkowym medalem  
i dyplomami. 

22  listopada w Opatowie (woj. świętokrzyskie) odbyły się 19. 
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  Wystąpiło kilkanaście grup z Polski 
południowo-wschodniej. Województwo śląskie reprezentował 
Zespół Folklorystyczny WRZOSOWIANIE, który ujął w sposób 
szczególny jurorów i opatowską publiczność suitą łowicką. Barwne 
stroje, żywiołowy oberek i tęskne kujawiaki zostały nagrodzone 
rzęsistymi brawami. (instruktorzy: Justyna Wilk, Katarzyna 
Nowicka, Paulina Zarzycka i Aleksandra Szymczyk)
Korowód artystycznych wydarzeń zamyka 24 Jurajski Festiwal 
Tańca FREESTYLE, który został zorganizowany w Kłobucku 22 
listopada. Zespół TAKT zaprezentował się w dwóch układach tańca 
współczesnego i tańca nowoczesnego. W przeglądzie wzięło udział 
29 zespołów z Łodzi, Rudy Śląskiej, Częstochowy, Kielc, Piekar 
Śląskich, Kłobucka, Konopisk, Byczyny.

ai

Wszystkim zespołom i kadrze instruktorskiej dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

/ WIEŚCI Z GCKIIR
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Drużynowe Mistrzostwa PZ LZS w tenisie stołowym

Organizatorami było Powiatowe Zrzeszenie LZS w 
Częstochowie, dofinansowanie - Starostwo Powiatowe w 
Częstochowie ,współorganizator Urząd Gminy Poczesna, 

Gimnazjum w Poczesnej. Turniej rozpoczął się o godz.10.00 i 
trwał do godziny 13.30.Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał 
Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma ,wiceprzewodniczący PZ 
LZS w Częstochowie Wiesław Matyga oraz dyrektor Gimnazjum 
w Poczesnej  .Paweł Wiśniewski. Do rywalizacji stanęło ponad 
70 zawodników z następujących gmin naszego powiatu: Dąbrowa 
Zielona, Konopiska, Rędziny, Mstów ,Mykanów oraz gospodarze 
Poczesna. Zawody były rozegrane w pięciu kategoriach wiekowych, 
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: żacy, młodzicy , kadeci , 
juniorzy , seniorzy .W każdej kategorii gmina mogła wystawić max 
po dwóch zawodników (np. dwie juniorki i dwóch juniorów). Gminę 
Poczesna reprezentowali zawodnicy LZS Grom „Złota Dama”. 
W kategorii żacy: Dominik Wąsiński ( III miejsce) i Krzysztof 

W dniu 7 listopada 2015 roku w Hali Sportowej w Poczesnej odbyły się Drużynowe Mistrzostwa PZ LZS w Częstochowie w 
tenisie stołowym. Głównym celem zawodów była popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim oraz przegląd i 

podnoszenie poziomu gry zawodników w tenisie stołowym
Grochowina- IV miejsce w swojej kategorii. W kategorii żaczki: 
Marcelina Caban, która zajęła I miejsce oraz Natalia Petrajczuk (II 
miejsce). W kategorii młodzicy grał: Kacper Sławiński ( I miejsce) 
oraz Sebastian Pietrajczuk (III miejsce) ,w kategorii młodziczki 
grały: Julia Sikora - I miejsce i Julia Nocoń ,która zajęła III miejsce. 
W kategorii kadetów gminę reprezentowali: Jakub Gutkowski( I 
miejsce) i Dominik Pietrajczuk (IV miejsce).W kategorii kadetek: 
Natalia Musiał( I miejsce), Alicja Górska II miejsce. W kategorii 
juniorzy :Michał Skorupa ( II miejsce) i Jakub Gagat ( I miejsce). 
W kategorii juniorki grała: Aleksandra Górska I miejsce. W 
kategorii seniorów gminę reprezentowali: Kamil Sitek (III miejsce) 
,Mariusz Sikora ( IV miejsce). W kategorii seniorek grała Katarzyna 
Grochowina (V miejsce) oraz Teresa Sikora (VII miejsce). Trenerem 
wszystkich zawodników LZS Grom „Złota Dama” jest oczywiście 
Henryk Pałasz. Łącznie wszyscy zawodnicy zdobyli 147 punktów , 
tym samym zdobywając I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie w tenisie stołowym.

is

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O spotkaniu z Mikołajem marzą wszystkie dzieci. W niedzielę 6 

grudnia 2015 w Hali Sportowej w Poczesnej, odbył 
 się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.

Jak co roku chętnych nie brakowało, a Mikołaja można 
było spotkać tego dnia na każdym kroku. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli Dyrektor Hipermarketu Auchan Jerzy 

Jagusiak, Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz LKS Grom 
„Złota Dama” Poczesna Henryk Pałasz. Zawodnicy podzieleni byli 
na poszczególne kategorie wiekowe: młodsze dziewczęta do klasy 
III SP ,młodsi chłopcy do klasy III SP, Młodziczki klasy IV-VI oraz 
Młodzicy klasy IV-VI.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe   i dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy turnieju świąteczne paczki i dyplomy. 

Wyniki poszczególnych kategorii;
młodsze dziewczęta do klasy III SP 

1. MAJA BLADOCHA; 2. MARCELINA CABAN(NIERADA);  
3. ZOFIA FIKIER; 4. ZUZANNA PAWEŁCZAK;  
5. MARTA MAŁOLEPSZA (BRZEZINY); 6. LAURA 
BRZESKA(NIERADA); 7. ELIZA MUSIAŁ (NIERADA);

młodsi chłopcy do klasy III SP,
1. KRZYSZTOF GROCHOWINA( POCZESNA); 2. JAKUB 
SALIŃSKI; 3. JAKUB BLADOCHA; 4. KAROL ŚWIĄĆ;  
5. FRANCISZEK CHWAŁA (BRZEZINY)

 Młodziczki klasy IV-VI
1. JULIA SIKORA(SŁOWIK); 2. HANNA MARTYNOWICZ;  
3. JULIA NOCOŃ (POCZESNA); 4. KAROLINA 
KRAWCZYŃSKA; 5. ALICJA GRUCA; 6. OLIWIA 
NATURALNA; 7. NATALIA PIETRAJCZUK (POCZESNA);  
8. WIKTORIA PEŁKA; 9. AGNIESZKA KUDROŃ; 10. JULIA 
KILAN

 Młodzicy klasy IV-VI.
1.    KACPER SŁAWIŃSKI (POCZESNA); 2. WIKTOR 
SKWARCZYŃSKI; 3. MACIEJ PIETRZAK; 4. KOWALIK 
BARTOSZ; 5. KITA BARTŁOMIEJ; 6.  SEBASTIAN 
PIETRAJCZUK (POCZESNA)                                 Iwona Skorupa

Gminne Turnieje w tenisie stołowym z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości 

WYNIKI:
1. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Poczesnej 
(18.11.2015r.)
Miejsca:
I – Jakub Gutkowski
II – Dominik Pietrajczuk
III – Sebastian Pietrajczuk
2. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych (21.11.2015r.)
Miejsca:
I – Filip Chwała
II Maksymilian Sałata
III – Kacper Woźniak
3. Wiejsckie Centrum Kultury w Bargłach (21.11.2015r.)
Miejsca:
I – Jakub Klar
II – Piotra Cierniak
III – Krzysztof Grochowina
W zawodach wzięło udział 30 dzieci z terenu gminy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki i słodycze.
Zawody zorganizował instruktor tenisa stołowego Henryk Pałasz 
przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Poczesnej.

hp

SPORT
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Turniej o Puchar Wójta
5 grudnia br. w Hali Sportowej w Poczesnej odbyła się czwarta edycja Halowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Poczesna. 

Głównym organizatorem była KS Olimpia Huta Stara. W imprezie wystąpiło sześć zespołów. Nie było zwycięzców ani 
przegranych. Pamiątkowe statuetki otrzymała każda drużyna.

12 listopada odbyły się pierwsze zawody w ramach Sportowej 
Ligi Podstawówek rozgrywanych o Puchar Wójta Gminy 
Poczesna. Uroczystego otwarcia rozgrywek w imieniu władz 

gminy dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej Jadwiga Knapik.
Wyniki po turnieju piłki nożnej halowej przedstawiają się 
następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, 
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie 
Starej B, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Słowiku, IV miejsce - 

IX EDYCJA - SPORTOWEJ LIGI PODSTAWÓWEK  
GMINY POCZESNA 2014/2015

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, V  miejsce  - Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.
Plan rozgrywek zakłada przeprowadzenie jeszcze turnieju w tenisa 
stołowego, piłkę koszykową i siatkową dziewcząt i chłopców 
oraz zawodów lekkoatletycznych. W tym roku na wniosek szkoły 
z Nierady do rozgrywek Sportowej Ligi Podstawówek wróci 
rywalizacja klas I-III w grach i zabawach.
Gmina Poczesna dba o aktywność fizyczną młodego pokolenia.

Leszek Kownacki - Koordynator SPORTOWEJ LIGI 
PODSTAWÓWEK GMINY POCZESNA

Uczestnicy:
• KS Ruch Chorzów
• TS Gwarek Tarnowskie Góry
• LKS Płomień Kuźnica Marianowa
• LKS Orlik Blachownia
• UKS MOSiR Myszków
• KS Olimpia Huta Stara

Turniej - w piłce nożnej - w tym roku organizowany był 
dla najmłodszych zawodników urodzonych w rocznikach 
2008/09/10. Organizatorzy osiągnęli swój cel tego dnia, jakim 

na pewno była na pierwszym miejscu dobra zabawa, wyniki zeszły na 
dalszy plan. Nie prowadzono klasyfikacji miejsc - najistotniejszym 
było, aby każdy uczestnik wracał do domu z szerokim uśmiechem 
na twarzy!!!
Na dzieciaki czekał pyszny poczęstunek, a dla dopingujących - 
kawiarenka, w której można było nabyć słodkości przygotowane 
przez Mamy. Na zakończenie rozgrywek pamiątkowe puchary oraz 
medale wręczał wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz proboszcz 
parafii w Poczesnej Jarosław Sroka w obecności Świętego Mikołaja.
Na koniec warto dodać, że zespół Olimpii świetnie zaprezentował 
się w przekroju całego turnieju grając widowiskowo biorąc pod 
uwagę tak młody wiek! Już teraz organizatorzy zapraszają na turniej 
charytatywny, który odbędzie się na tej samej hali 16 stycznia 2016.

Wyniki meczów:
RUCH Chorzów - ORLIK Blachownia 2:4
UKS MOSiR Myszków - OLIMPIA Huta Stara 0:1
GWAREK Tarnowskie Góry - PŁOMIEŃ Kuźnica Marianowa 2:0
ORLIK Blachownia - UKS MOSiR Myszków 2:2
RUCH Chorzów - GWAREK Tarnowskie Góry 5:1
PŁOMIEŃ Kuźnica Marianowa - OLIMPIA Huta Stara 0:6
GWAREK Tarnowskie Góry - ORLIK Blachownia 0:2
PŁOMIEŃ Kuźnica Marianowa - UKS MOSiR Myszków 0:2
RUCH Chorzów - OLIMPIA Huta Stara 2:1
ORLIK Blachownia - PŁOMIEŃ Kuźnica Marianowa 6:0
RUCH Chorzów - UKS MOSiR Myszków 0:2
OLIMPIA Huta Stara - GWAREK Tarnowskie Góry 2:1
RUCH Chorzów - PŁOMIEŃ Kuźnica Marianowa 8:0
OLIMPIA Huta Stara - ORLIK Blachownia 1:1
UKS MOSiR Myszków - GWAREK Tarnowskie Góry 3:0
„ Organizacja takiego turnieju pokazuje wielkie zapotrzebowanie 
na piłkę nożną dla najmłodszych, nie tylko w Hucie Starej ale w 
całej Gminie Poczesna ( w drużynie Olimpii wystąpił tylko jeden 
zawodnik z Huty Starej, reszta zamieszkuje........) dlatego też od lat 
stawiamy na młodzież a to jaką bazą młodzieży dysponuje teraz 
Olimpia Huta Stara to ogromna praca ostatnich czterech lat Łukasza 
i wielu... wielu osób które pomagają miedzy innymi w organizacji 
takich imprez jak ta dzisiejsza, tego nie da się zrobić z dnia na dzień. 
I trzeba to dalej pielęgnować..” - Tak po turnieju wypowiadał się 
V-ce Prezes Jarosław Wlazło’’                                                       łw

fot. Marta Siewior

SPORT
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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.

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

Gmina  Poczesna z Certyfikatem

Raport z pomiaru absorpcji innowacji JST  przeprowadzony i opracowany został 
przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W raporcie czytamy m.in:
”Przedmiotowa ocena została przeprowadzona w oparciu o ujednoliconą metodykę, 

umożliwiającą uwzględnienie zarówno silnych jak i słabych stron kształtowania 
systemowego podejścia do innowacji. W szczególności ocenie poddane zostały te 
komponenty funkcjonowania gminy i trwałe mechanizmy wspomagające rozwój 
innowacyjności i przedsiębiorczości, które są fundamentami budowy lokalnego systemu 
innowacji.”
 W złożonym raporcie inspektorzy podkreślili, że gmina Poczesna – dla lepszego 
rozwoju – doskonale wykorzystuje swoje położenie i płynące z niego atuty, a wprowadzone 
innowacje organizacyjne ułatwiają mieszkańcom dostęp do dóbr kultury. Władze gminne 
dbają również o stały przepływ informacji dotyczący planów rozwojowych.

opr. an   

Urząd Gminy w Poczesnej otrzymał tytuł: Jednostki Samorządu 
Terytorialnego Aktywnej w Regionalnym Ekosystemie Innowacji.



16 www.poczesna.pl

Zatrzymane w kadrze
Wigilia samorządowa


