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GODZNY PRACY URZĘDU 
GMINY POCZESNA

Poniedziałek         7.00 - 15.00
Wtorek                  8.00 - 16.00
Środa                   7.00 - 15.00
Czwartek              7.00 - 15.00
Piątek                    7.00 - 15.00

DYŻUR  
PRZEWODNICZĄCEJ RADY

Czwartek            9.00 - 12.00
Urząd Gminy, pok. 30

DYŻUR REDAKCJI SPOIWA
Wtorek   8.00 - 16.00
Urząd Gminy, pok. 11

STOPKA REDAKCYJNA

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
- w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz.16.00- 16.45 w Przedszkolu Publicznym w Hucie Starej A. 

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

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.

w sprawie: stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych 
wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z  dnia  8  marca  
1990r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446) w związku  
z art. 8, art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2014r., poz.150) oraz  Uchwały  nr  209/XXIII/12  Rady Gminy 
Poczesna dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012 – 2017.
zarządzam:

§ 1
Ustalić z dniem 1 grudnia 2016r. stawkę bazową do wyliczenia czynszu  
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poczesna w wysokości 3,71 zł. 

§ 2
Stawka bazowa określona w § 1 zarządzenia ulega zróżnicowaniu  
w zależności od czynników podwyższających lub obniżających wartość 
użytkową lokalu mieszkalnego.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy nieruchomościami 
gminnymi.

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  
od 01 grudnia 2016r.  i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w siedzibie Zarządcy oraz prasie lokalnej. 

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

Zarządzenie nr URO.0050.176.2016.AW
Wójta Gminy w Poczesnejz dnia 02.08.2016r.

Podziękowania dla Wójta Gminy Poczesna...
...za pomoc w zorganizowaniu  

wycieczki do Sandomierza -
- składa Stowarzyszenie Kobiet  
Aktywnych „Feniks” w Słowiku.
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
Z prac wÓJTA gMINY -

AKTY NOTARIALNE

Podpisałem dwa akty notarialne, które dotyczyły wykupu mieszkań 
w miejscowości Huta Stara B;

CZERWIEC
25 - w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano na nim nowe władze na kolejną, 
pięcioletnią kadencję;

LIPIEC
3 - na wzgórzu „Kamionka” we Wrzosowej rozegrano III edycję 
wyścigu rowerowego MTB Poczesna;
4 – odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej w Hucie Starej 
A. Omawiano głównie sprawy dotyczące dróg powiatowych 
oraz inwestycji, które wpłynęłyby na podniesienie standardu 
bezpieczeństwa m.in. na ulicach: Lipowej, Tkackiej i Pszennej;
7 – wziąłem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej, która odbyła się 
w Nowej Wsi. Rozmowy dotyczyły bieżących spraw sołectwa;
8 – uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami, które dotyczyło 
realizacji umów w ramach funduszu sołeckiego oraz oceny 
ściągalności podatku za pierwszą połowę 2016 roku;
8 – odbyło się zebranie z przewodniczącymi Kół Gospodyń 
Wiejskich;
8 – wziąłem udział w posiedzeniu Prezydium nowego Zarządu OSP;  
12 – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej  w Bargłach. 
Omawiano tematy dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju sołectwa;
15 – w Częstochowie, w Komendzie Miejskiej Policji, odbyły się 
uroczystości z okazji Święta Policji;
16 – zostałem zaproszony na XVI Międzynarodowy Turniej Policji 
Konnej. Odbył się on w Ośrodku TKKF Pegaz w Częstochowie;
20-22 – odbywały się spotkania z pracownikami Urzędu Gminy 
Poczesna, kierownikami jednostek organizacyjnych, komendantem 
Policji, naczelnikami, prezesami OSP w sprawie Zarządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z 19 lipca 2016 roku dotyczącego wprowadzenia 
stopni alarmowych z tytułu przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży 2016;
25 – w  Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Uczestniczyłem 
w tym spotkaniu;
28 – mieszkańcy Gminy Poczesna witali, będącego w podróży  
z Krakowa do Częstochowy,  Papieża Franciszka;

SIERPIEŃ
1 – podkomisarz Radosław Włodarek objął funkcję komendanta  
w Komisariacie Policji w Poczesnej;
5 – miało miejsce zebranie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju 
Huty Starej A”. Omawiano  m.in. projekt chodnika oraz inne 
rozwiązania w zakresie ruchu drogowego;
5 – w Poczesnej odbyła się Rada Sołecka, podczas której m.in. 
rozmawiano o rozwoju Poczesnej;
14 – w Mykanowie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. 
Wzięła w nich udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poczesnej;
21 – uczestniczyłem w XVII Dożynkach Województwa Śląskiego, 
które odbyły się w tym roku w Dankowie, Gmina Lipie. Gminę 
Poczesna reprezentował radny – Przemysław Zawadzki, sołtys 
Bargłów – Grażyna Nowak oraz Koło Gospodyń Wiejskich Bargły  
z przewodniczącą Koła - Mirosławą Sławińską. Uczestnicy Dożynek 
podziwiali nasze stoisko oraz wieniec dożynkowy. Promującym 
Gminę Poczesna – serdecznie dziękuję;
23 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyła się narada z dyrektorami 
szkół, na której m.in. miała miejsce uroczystość nadania stopnia 
awansu zawodowego;
23 – miał miejsce Zarząd nowego Stowarzyszenia „Wspólnie dla 
rozwoju Sołectwa Zawodzie”;
24 – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie;
26 – w Starostwie Powiatowym wziąłem udział w spotkaniu  
z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego – Stanisławem 
Dąbrową. Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu 
było planowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach 
wojewódzkich na terenie powiatu częstochowskiego do roku 2020;

27 – w sołectwie Wrzosowa odbyły się Gminne Dożynki. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Zaszczycili nas swoją 
obecnością: mieszkańcy Gminy Poczesna, Jadwiga Wiśniewska – 
poseł do Europarlamentu, poseł Szymon Giżyński i wicewojewoda 
Śląski – Mariusz Trepka. Dziękuję: księżom, Kołom Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeniom, Ochotniczym Strażom Pożarnym, 
sołectwu Wrzosowa – wraz z sołtysem Robertem Gajeckim oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych 
Dożynek w Gminie Poczesna;
28 – na stadionie Olimpia, w Hucie Starej B, odbyły się zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Do zmagań przystąpili zawodnicy z Jednostek 
OSP, z terenu Gminy Poczesna;
28 - Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” koncertował  
i promował Gminę Poczesna w Brzeźnicy Nowej w woj. łódzkim;
28 – w Przyrowie miały miejsce XVII Dożynki Powiatowe. 
Gminę Poczesna reprezentował zastępca wójta – Andrzej Lech, 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Eulalia Błaszak oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Zawodzia z przewodniczącą Koła 
- Anną Rak. Obecne były również panie z KGW Huta Stara A. 
Wszystkim serdecznie dziękuję;
28 – w lasku „wrzosowkim” odbyły się zawody wędkarskie  
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom i pasjonatom tej dyscypliny sportu;
30 – w miejscowości Zawada w Gminie Popów, miało miejsce 
spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia ds. Rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego”. Celem 
Stowarzyszenia będzie nadzór Subregionu Północnego nad 
dostępem do sieci światłowodowej;

WRZESIEŃ
2 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie 
obchodów 90-lecia OSP Huta Stara A;
2 – z okazji Narodowego Czytania Henryka Sienkiewicza - akcji 
pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, w galerii rzeźb 
Jerzego Kędziory odbyło się wspólne czytanie „Quo vadis”. 
Wszystkim, którzy wzięli w nim udział – składam najserdeczniejsze 
podziękowania;
2 – w Częstochowie uczestniczyłem w walnym posiedzeniu Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji;
3 – wziąłem udział w XXV Jubileuszowej Krajowej Wystawie 
Rolniczej oraz XVII Dniach Europejskiej Kultury Ludowej – 
imprezy odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W ramach obchodów 
odbyła się konferencja  pt: „Innowacje w PROW 2014-2020 
szansą na rozwój polskiego rolnictwa”. Na tych uroczystościach 
zaznaczyliśmy naszą obecność. Przed publicznością w Częstochowie 
wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”;
4 – z okazji 20-tej rocznicy odprawienia pierwszej Myszy Świętej, 
70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich, 90-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w Kaplicy pw. św. Marii Magdaleny w Hucie Starej A 
odbyła się uroczysta msza święta, którą celebrował  ksiądz senior - 
Stanisław Szafraniec;
7 – spotkałem się z Robertem Kalinowskim, Prezesem Zarządu 
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Główny 
tematem spotkania było omówienie likwidacji uciążliwości 
spowodowanych działaniem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego; 
9 – uczestniczyłem w Radzie Sołeckiej w miejscowości Zawodzie;
9-11 – w miejscowości Konopiska odbyła się Spartakiada 
Sportowa Społeczności Terapeutycznej. Wraz z Wójtem Gminy 
Konopiska – Jerzym Żurkiem uczestniczyłem w otwarciu sportowej 
imprezy. Głównym organizatorem  było Stowarzyszenie MONAR  
z Dębowca. W Spartakiadzie udział wzięli  m.in. podopieczni GOPS 
oraz GKRPA w Poczesnej;
10 – w Hucie Starej A odbyły się obchody 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Podczas uroczystości m.in.  przypomniano historię 
Jednostki  oraz przyznano honorowe odznaczenia zasłużonym 
druhom. Ponadto przed zawodami odbyły się biegi zorganizowane 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
15 – uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Brzeziny 
Kolonia, na którym rozmawiano m.in. o sprawach bieżących 
sołectwa i budżecie z tytułu funduszu sołeckiego na 2017 rok;
15 – wziąłem udział w uroczystym otwarciu Hali Sportowej  
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- Z PRAC rADY gMINY / WYDARZENIA

W dniu 13 września 2016 roku odbyła się XXI Sesja Rady Gminy 
Poczesna. Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocności i przyjęciu 
porządku obrad, radni przyjęli protokół z XX sesji Rady Gminy.
Następnie, obecni na sali, wysłuchali informacji Przewodniczącej 
Rady i Wójta o działaniach między sesjami. Kolejne punkty sesji 
dotyczyły oceny stanu przygotowań placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2016/2017 ,  wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2016 roku oraz informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych 
zaplanowanych na 2016 rok oraz zadań inwestycyjnych na lata 
2016-2018.
Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016-2030,
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 
S w km 0+050-0+880 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna”  

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Poczesna

Gratulacje dla nowego Zarządu
 Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poczesnej  

został dh Krzysztof Ujma - Wójt Gminy Poczesna.  
Natomiast Komendantem Gminnym został – dh Marian Kołodziej.

Zjazd odbył się pod koniec czerwca w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Poczesnej. Oprócz delegatów przybyli również 
goście. Wśród nich m.in. zastępca komendanta  Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – Janusz 
Benduch, wiceprezes Zarządu Powiatowego, członek Zarządu 
Wojewódzkiego – Przemysław Zieliński. Przewodnicząca Rady 
Gminy – Lidia Kaźmierczak, zastępca Wójta Gminy Poczesna 
– Andrzej Lech, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony 
Środowiska – dh (z OSP Brzeziny-Częstochowa) Ewa Synoradzka.
Na Zjeździe podsumowano pięcioletnią działalność Ochotniczych 
Straży działających na terenie Gminy Poczesna, a następnie w 
głosowaniu delegaci Zjazdu  wybrali nowe władze na kolejną 
pięcioletnią kadencję. Prezesem został – Krzysztof Ujma - Wójt 
Gminy Poczesna. Jego zastępcami są: Zygmunt Szczechla   
i Łukasz Hutkiewicz. Na Komendanta Gminnego wybrano Mariana 
Kołodzieja. Sekretarzem został Radosław Ciekot, a skarbnikiem 
Adam Morzyk. Na członka Prezydium powołano – Sławomira 
Minkinę, a członkami Zarządu zostali: Włodzimierz Cierpiał, 
Marcin Markowski, Andrzej Minkina, Wiesław Czerwik, Marcin 
Jabłoński, Marian Cierpiał, Wojciech Minkina, Bartosz Hutkiewicz, 
Łukasz Palimąka, Kazimierz Gładys, Michał Skiba, Emil Sośnica  
i Andrzej Lech.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy przez najbliższe pięć lat.
an

w ramach projektu pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu 
Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg 
powiatowych w ciągu DK1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-
DW 908”,
- w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności studium i 
planów miejscowych”,
- w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia 
do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego.
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Częstochowy 
z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów 
w Częstochowie.
Po wnioskach i zapytaniach radnych i sołtysów, Przewodnicząca 
Rady Gminy Poczesna zakończyła obrady XXI Sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Poczesnej
Eulalia Błaszak

w Mykanowie;
16 – Rada Sołecka z Poczesnej obradowała nad rozwojem sołectwa;
17 – w Konopiskach kibicowałem drużynom strażackim, które 
wzięły udział w Powiatowych Zawodach Strażackich o Puchar 
Starosty Częstochowskiego;

TRADYCJE
Z okazji 1 września brałem udział w uroczystych otwarciach roku 
szkolnego w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Poczesna;

WYDAŁEM M.IN. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:
– odwołania (na wniosek samej zainteresowanej)  ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej, w związku z objęciem 
przez Alicję Janowską stanowiska dyrektora Kuratorium Oświaty  
w Katowicach – Delegatura w Częstochowie;
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół we 
Wrzosowej;
– przyjęcia regulaminu gospodarowania Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych;
– upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwienia spraw  
z zakresu administracji publicznej;
– ustania terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych;
– wprowadzenia w Zespole Szkół we Wrzosowej dziennika zajęć 
wyłącznie w formie elektronicznej;
– składek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poczesna;
– określenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz refundacji jej kosztów w lokalach mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Poczesna;
– sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu 
działalności lobbingu;
– powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
– upoważnienia dla zastępcy Wójta.                                              opr. an
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OSK „Lider” – najlepszy!
Firma Lider – Ośrodek Szkolenia Kierowców z Huty Starej B w rankingu przeprowadzonym 

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, opublikowanym przez Dziennik 
Zachodni, zajęła pierwsze miejsce w 2015 roku.

Jest to firma rodzinna prowadzona przez ojca – Janusza Lubasa 
i jego syna Jarosława. Panowie – jak przyznają – od zawsze 
interesowali się samochodami.

- 10 lat temu postanowiłem założyć działalność gospodarczą. 
Wynajmowałem się jako instruktor – wspomina Janusz Lubas. 
- Ale z czasem dojrzała we mnie myśl, żeby mieć swoja firmę.  
Co postanowiłem – zostało zrealizowane i była to bardzo dobra 
decyzja.
Właścicielem LIDERa jest Janusz Lubas, ale w firmie pracuje jego 
syn Jarek.
- Ja zajmuje się praktyką, a Jarek głównie teorią – tłumaczy Janusz 
Lubas. - Uznaliśmy, że aby firma dobrze prosperowała, to każdy 
w niej musi wykonywać to, co robi najlepiej. Jarek jest świetny w 
teorii, ja natomiast uwielbiam szkolić praktycznie. Tylko wtedy, 
kiedy robi się to co się lubi, to robi się to najlepiej.
Jak pokazują statystyki LIDER jest Ośrodkiem, który najlepiej 
szkoli przyszłych kierowców. Rankingi nie kłamią. Już po raz drugi 

WYDARZENIA -

OSK LIDER zdobył pierwsze miejsce.
- Pod uwagę bierze się przede wszystkim zdawalność uczniów – 
wyjaśniają Janusz i Jarek Lubas. - Bardzo jesteśmy dumni z takiego 
wyniku. Przede wszystkim dlatego, że utwierdzamy się, że to co 
robimy ma sens.
Panowie Lubas przyznają, że teraz nauka jazdy jest zdecydowanie 
przyjemniejsza niż kilkadziesiąt lat temu:
- Może i wymagania, poszerzone o plac manewrowy są większe, ale 
za to samochody na których szkolimy są mniej zawodne i bardziej 
komfortowe – wyjaśnia Janusz Lubas.
Właściciele LIDERA obalają mit, że kobieta za kierownicą – a 
szczególnie blondynka – to katastrofa: - Kobiety zawsze bardziej 
przykładają się zarówno do jazd jak i do teorii – mówią Janusz  
i Jarosław Lubas. - Są pilniejsze, bardziej systematyczne. W nauce 
– nie tylko jeśli chodzi o naukę prowadzenia samochodu – taka 
pokora bardzo się przydaje, bo potem to owocuje w praktyce.

an
foto: Janusz Lubas

Są miejsca i wydarzenia, które łączą...
W niedzielę - 4 września - z okazji 20-tej rocznicy odprawienia 

pierwszej Myszy Świętej, 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich  
w Hucie Starej A oraz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Hucie starej A, w Kaplicy pw. św. Marii Magdaleny odbyła się uroczysta 
msza święta, którą celebrował ks. proboszcz Stanisław Szafraniec,  
a słowo Boże wygłosił - ks. Prałat Jarosław Sroka.
Podczas uroczystości m.in. miały miejsce wspomnienia, 
nawiązanie do historii powstania Kaplicy, a także podziękowania 
wszystkim tym, którzy ogromnym zaangażowaniem przyczynili 
się do założenie OSP, Koła Gospodyń Wiejskich i stworzenia tego 

sakralnego miejsca.
W niedzielnej uroczystości udział wzięli: mieszkańcy Huty Starej 
A, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, dzieci 
i młodzież. Samorząd lokalny reprezentowali: Wójt Gminy 
Poczesna – Krzysztof Ujma, sekretarz Gminy – Renata Smędzik, 
Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Lidia Kaźmierczak, jej 
zastępczyni – Eulalia Błaszak oraz radni: Teresa Chałupka, Barbara 
Wąsińska, Bożena Dobosz i Tadeusz Bajdor. Nie zabrakło sołtysów: 
Agnieszki Pidzik i Leona Kuty.                                                        

rs
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W piątek, 22 lipca, przybyło ponad 5 tysięcy 
pielgrzymów. Gośćmi gminy Poczesna byli 
pątnicy z 32 krajów. W Polsce, opiekunem tej 

grupy jest diecezja sosnowiecka. Sekretarz gminy – Renata 
Smędzik, zastępca wójta – Andrzej Lech oraz radny – 
Marian Kołodziej powitali pielgrzymów, którzy przybyli  
m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Boliwii, oraz 
Europy. Na placu kościelnym we Wrzosowej powitał także 
ks. biskup diecezji sosnowieckiej – Grzegorz Kaszak. 
Życzył im wytrwałości i pogody ducha na dalszą drogę.  
Ks. biskup, Grzegorz Kaszak, pozdrowił również 
mieszkańców gminy Poczesna i podziękował za okazane 
serce.
 Gmina Poczesna była przygotowana na Światowe 
Dni Młodzieży, które w tym roku odbyły się w Krakowie. 
Do 25 lipca w Nieradzie, Poczesnej, Wrzosowej gościli 
pielgrzymi z Francji i Belgii. Zostali oni zakwaterowani 
m.in. w domach mieszkańców gminy Poczesna oraz 
w Domu Kultury, przy ul. Strażackiej  we Wrzosowej. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do duchownych, 
służb porządkowych, mieszkańców oraz wszystkich, którzy 
bezinteresownie przyczynili się do pomocy pielgrzymom  
i do zapewnienia im jak najlepszych warunków.

an

Światowe Dni Młodzieży...

- WYDARZENIA

Kolumna, w której jechał Papież, zwalniała  
w Poczesnej, Kol. Poczesnej i we Wrzosowej   
- Usłyszeliśmy w telewizji, że nie będzie leciał, 

tylko jedzie samochodem - mówili ludzie, którzy już 
kilkanaście minut po godz. 8 ustawiali się przy trasie. - 
Chcieliśmy Go powitać. To wielkie przeżycie.
- Nie spodziewałam się, że On tak nas zaszczyci - 
mówiła jedna z mieszkanek gminy Poczesna.
W czwartkowy poranek Papież wyjechał z Krakowa 
do Częstochowy. Planowo w jasnogórskim klasztorze 
miał zostać powitany o godz. 9.50. Następnie, zgodnie 
z planem, na jasnogórskich błoniach odbywała się 
msza święta poświęcona 1050-leciu Chrztu Polski.
Nad bezpieczeństwem na trasie czuwali policjanci – 
profesjonalnie i z kulturą.

an

Papież Franciszek w Poczesnej!
28 lipca, dokładnie o godz. 9.21 Ojciec Święty Franciszek, w drodze  

z Krakowa do Częstochowy, przejechał przez gminę Poczesna.

… w gminie Poczesna – radosne, piękne i rozśpiewane.
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WYWIAD / PRZEPISY -

Eskalopki z polędwicy wieprzowej w sosie kurkowym

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  Pio-Mar S.C 
mieści się w Zawodziu przy  ul. Długiej. Pomysłodawcą założenia 
firmy był nestor – Stanisław Łukasiewicz. Wkrótce dołączyła żona 
Barbara, a potem syn Mariusz również z żoną – Niną.
Aneta Nawrot: Skąd nazwa firmy?
Barbara Łukasiewicz: - Mamy dwóch synów: jeden ma na imię 
Piotr drugi Mariusz. Kiedy zakładaliśmy firmę, to chcieliśmy ich w 
pewien sposób uhonorować. I tak właśnie powstała nazwa.
A skąd w ogóle zrodził się pomysł, aby zacząć tego typu 
działalność?
BŁ, SŁ: - Można powiedzieć, że szukaliśmy „pomysłu” na 
działalność. Pewnego dnia przeczytałem w gazecie ogłoszenie. 
Sprzedam zgrzewarki do produkcji worków foliowych. Zakupiłem 
dwie zgrzewarki, ponieważ przyszło mi do głowy, że taką „rynkową 
luką” mogą być opakowania foliowe, bo przecież potrzebne są 
wszędzie: w domu, biurze przemyśle... do pakowania wszelkiego 
rodzaju towarów. No i można powiedzieć, że tak to właśnie się 
zaczęło.
Na początku lat 90-tych XX wieku łatwo nie było. Szczególnie 
ze sprzętem. Jak  Państwo zdobywaliście maszyny, wiedzę, żeby 
prowadzić tego typu działalność?
BŁ, SŁ - Początkowo, to było jedynie zgrzewanie worków. Potem 
zaczęliśmy rozszerzać działalność do produkcji. Wszystkiego 
uczyłem się z literatury fachowej oraz z wyciągania wniosków 
z popełnionych błędów. Ze sprzętem rzeczywiście było trudno, 
dlatego pierwszą maszynę do produkcji zrobiłem wraz ze swoim 
synem – Piotrem. Po latach została wymieniona na nową.
Jak już wspomnieliście, prowadzicie Państwo firmę wraz  
z synem Mariuszem i jego żoną – Niną. A drugi z synów?
BŁ, SŁ – Ma samodzielna firmę, ale można powiedzieć, że jest w 
branży. Otóż mieszka w Krakowie i produkuje... najogólniej mówiąc 
maszyny do wyrobów folii i plastików.
Czy w Waszej branży są jakieś mody?

Jedno, małe ogłoszenie...
Na rynku działają od 25 lat. Wprowadzają nowości. Pio-Mar S.C to nie tylko firma rodzinna,  

ale firma, w której panuje rodzinna atmosfera.

- polędwica wieprzowa ok 1kg
- sól, pieprz
- mąka pszenna
- smalec 2-3 łyżki
Polędwicę kroimy na plastry ok. 1cm
delikatnie rozbijamy tłuczkiem do mięsa, 
doprawiamy solom i pieprzem
smalec rozpuszczamy na patelni
polędwicę oprószamy w mące i smażymy do 
lekkiego zrumienienia z obu stron

sos z  kurek :
- ok 500g świeżych kurek

BŁ, SŁ: - Mody to może nie, ale są nowości, za którymi trzeba 
nadążyć. Mamy bardzo szeroką ofertę. Na przykład produkujemy 
worki do artykułów spożywczych. Na te produkcje musieliśmy 
otrzymać specjalne pozwolenia. A co cztery lata odnawiamy atest. 
Produkujemy też worki z filtrem UV. Produkujemy reklamówki 
jak również worki na śmieci. Z tym, że te ostatnie wytwarzane są 
z tak zwanych „odzyskanych” materiałów. To w trosce o ekologię. 
Popieramy recykling.
Różnie się mówi o rodzinnych interesach. Są osoby, które 
uważają, że pracować się powinno osobno, a nie w pracy razem, 
w domu razem...
BŁ, SŁ – My do takich osób nie należymy. Doskonale rozumiemy 
się jako rodzina i doskonale odnajdujemy się we wspólnej  pracy. 
Tutaj każdy ma swoje miejsce, działkę za którą odpowiada. Synowa 
zajmuje się księgowością, syn – logistyką i marketingiem, mąż 
– jest od doglądania wszystkiego  na produkcji, a ja do kontaktu 
z klientami. A wszyscy razem dbamy o to, aby firma działała jak 
najlepiej. Bo przecież z tej firmy żyjemy, bo przecież zaufali nam 
nasi klienci. Nie możemy ich zawieść, bo przecież dajemy pracę 
ludziom i jesteśmy za nich odpowiedzialni.
Pani Barbara jest z wykształcenia analitykiem medycznym. 
Odeszła z pracy po 23 latach i zajęła się firmą. Czy teraz też by 
tak zrobiła?
BŁ: - Bardzo lubiłam swoją pracę, bo ja w ogóle lubię kontakt  
z ludźmi. I zawsze cieszyłam się kiedy wyniki badań były 
dobre, kiedy widziałam na twarzach ludzi ulgę i zadowolenie. 
Ale coś trzeba było wybrać. Firma się rozwijała. Poszerzyliśmy 
asortyment. Mężowi ktoś musiał pomóc. Oczywiście w przychodni 
odpracowałam 8 godzin i byłam wolna, a we własnej firmie pracuje 
się dużo dłużej, a w gotowości trzeba być przez 24 godziny. Ale 
mnie to odpowiada. Nasza rodzinna firma się rozrasta... Czy to nie 
jest powód nie tylko do zadowolenia, ale tez do dumy i uśmiechu? 
Nie żałuję tego co zrobiłam i ponownie postąpiłabym tak samo.
Dziękuję za rozmowę.

- masło 2-3 łyżki
- śmietanka 30% ok 400ml
- cebula 1 średnia
- natka pietruszki
- sól i pieprz
Grzyby dokładnie myjemy, większe sztuki 
rozdrabniamy. Rozpuszczamy masło na 
patelni dodajemy pokrojoną w kostkę 
cebulę - lekko rumienimy, dodajemy kurki  
i smażymy do momentu aż puszczą sok.
Następnie dodajemy śmietankę i gotujemy 
na wolnym ogniu aż sos zgęstniej, 
przyprawiamy pieprzem i solą - dodajemy 

posiekaną natkę. Sos jest również  
doskonałym dodatkiem do makaronów  
i kasz.

Przemek Frukacz
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- WYDARZENIA

… w tym roku odbyły się we Wrzosowej. Było uroczyście i radośnie!

Uroczystości Święta Chleba rozpoczęły się mszą świętą  
w kościele we Wrzosowej, której przewodniczył ks. generał 
Stanisław Cezary Rospondek. Kapłan poświęcił dożynkowe 

wieńce i przyjął chleb od Starostów Dożynek: Marii Ślęzak  
i Andrzeja Szewczyka oraz wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa 
Ujmy. W czasie kazania, ks. generał niejednokrotnie podkreślał jak 
ważną rolę pełni chleb. Jak ważny jest on dla człowieka, rodziny, 
ojczyzny. Wspominał o szacunku dla chleba: - Za czasów mojej 
młodości nikt nie miał śmiałości zacząć kroić chleb zanim gospodyni 
czy gospodarz nie zrobili na nim znaku krzyża – mówił ks. generał. 
- Chleb to symbol. Dlatego, tę mszę zakończę pobłogosławieniem 
wszystkich tym właśnie przekazanym mi bochnem chleba 
wypieczonym z tegorocznego zboża.
Po uroczystościach w kościele uczestnicy mszy przemaszerowali 
na plac OSP we Wrzosowej. Tam zaczęły się gminne uroczystości.  
Na dożynkach we Wrzosowej nie zabrakło gości. Gminne uroczystości 
zaszczycili m.in.: Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Szymon Giżyński – poseł RP, Mariusz Trepka – 
wicewojewoda Śląski oraz Stanisław Gmitruk - wiceprzewodniczący 
Sejmiku Śląskiego. Nie zabrakło też zastępcy częstochowskiego 
oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Roberta 
Magdziarza, Bernadetty Niemczyk – przewodniczącej Rady 
Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, radnych powiatowych:Andrzeja 
Cupiała i Adma Morzyka oraz Przewodniczącej Rady Gminy 

Poczesna – Lidii Kaźmierczak, jej zastępczyni – Eulalii Błaszak, 
radnych i sołtysów. Posła Konrada Głębockiego reprezentował 
jego asystent, a prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk 
przysłał list gratulacyjny. Na uroczystość przybyli też dyrektorzy 
placówek oświatowych, młodzież, przedsiębiorcy, Koła Gospodyń 
Wiejskich delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
mieszkańcy Gminy Poczesna. Zgodnie z tradycją, po części 
oficjalnej – powitaniach i przemówieniach – Wójt Krzysztof Ujma, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak oraz Starostowie 
Dożynek – częstowali wszystkich chlebem wypieczonym  
z tegorocznej mąki. Podczas gminnych dożynek zostały wręczone 
podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i dla 
Starostów Dożynek oraz rozdano nagrody w konkursie Ekologiczna 
Zagroda 2016.
Po części oficjalnej – wystąpili młodzi artyści z gminy Poczesna, 
m.in. przedszkolaki z Wrzosowej oraz Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie”.
Stoiska  przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Stowarzyszenia były nie tylko piękne, ale przede wszystkim 
smaczne. Dziękujemy za współpracę, kultywowanie tradycji i więź 
z gminą Poczesna. Pomysłowość, kreatywność i oddanie własnego 
czasu na rzecz Gminy Poczesna jest nieodłącznym atutem Kół 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. To dzięki tym paniom i ich 
rodzinom możemy być weseli i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

an, rs

Dożynki Gminne w          gminie Poczesna...

Dożynki Powiatowe
28 sierpnia w Przyrowie odbyły się 
Dożynki Powiatu Częstochowskiego. 
Pięknie zaprezentowało się KGW Zawodzie 
Kolonia Borek. Paniom towarzyszyły 
koleżanki z KGW Huta Stara A.  
W uroczystości uczestniczyli: zastępca 
wójta gminy Poczesna Andrzej Lech oraz 
wiceprzewodnicząca rady gminy Eulalia 
Błaszak.                                                     ai
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Dożynki Gminne w          gminie Poczesna...

Dożynki Wojewódzkie
XVII Dożynki Województwa Śląskiego za nami. Z przyjemnością informujemy, iż stoisko 
naszej gminy wzbudzało zainteresowanie i jednocześnie inspirowało - byliśmy bowiem 
jedyną gminą, która w ten sposób zaistniała na tym Święcie Chleba. Szczery podziw 
wzbudził wieniec dożynkowy, przygotowany przez panie z KGW Bargły. Natomiast 
serwowane przez panie przysmaki (ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem, pasztet, rogaliki) 
spowodowały żywe zainteresowanie uczestników i gości imprezy, Na uroczystości obecni 
byli Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz Radny Przemysław Zawadzki.

ai
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Lalki naszej artystki...
...Mirosławy Truchy-Nowickiej - odniosły wielki sukces na Festiwalu Teatrów Lalkowych  
i Ulicznych „Calineczka” w Płońsku. Jedna z nich, była „twarzą” całego przedsięwzięcia.

- WYDARZENIA

Festiwal, który cieszy się popularnością nie tylko wśród dzieci 
odbywał się w dniach 13-14 sierpnia w Płońsku. Rozpoczęła 
go uroczysta parada Lalek i Żonglerów. Imprezą towarzyszącą 

była wystawa prac mieszkającej w Bargłach artystki – Mirosławy 
Truchty-Nowickiej. Dzieła – około 30-tu lalek - pani Mirosławy 
można było podziwiać do końca sierpnia.
- Piękne, niepowtarzalne wydarzenie! Wspaniali ludzie! Pogoda 
dopisała – podsumowała Mirosława Truchta-Nowicka. - A ja 
ogromnie się cieszę, że mogłam być częścią tego wspaniałego święta 
teatru i lalki i zaprezentować swoje Lalki-rzeźby z papieru, jako formę  
„cichego teatru”.

opr. an
Zdjęcia: Julian Nowicki

MIROSŁAWA TRUCHTA-NOWICKA
Absolwentka Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie 
(obecnie Akademia Jana Długosza), dyplom w 1994 r. na kierunku 
Projektowanie Plastyczne u prof. Jerzego F. Sztuki i prof. Wernera 
Lubosa. Od momentu pojawienia się Lalki w obszarze twórczych 
poszukiwań, nastąpiła bardzo wyraźna zmiana w proporcjach mojej 
aktywności artystycznej. Dzisiaj LALKA-RZEŹBA Z PAPIERU 
naznacza swoją obecnością niemal każdy przejaw artystycznej 
kreacji. Papierowe, antropomorficzne kształty stały się dla mnie 
idealną odpowiedzią na poszukiwania naturalnej delikatności formy 
ulotnej, kruchej, a jednocześnie o dużej dozie wyrazu, dramatyzmu, 
niekiedy groteski, ale też pełnej lirycznego piękna i ciepła. Lalki-
Rzeźby „opisują”, „opowiadają”, „przedstawiają” w sposób 
całkowicie naturalny

(informacje pochodzą ze strony internetowej artystki: 
www.miroslawatruchtanowicka.com

Wręczono akty nadania...
...stopnia awansu zawodowego oraz przedłużenia funkcji dyrektora.  
Uroczystość odbyła się 23 sierpnia w Urzędzie Gminy, w Poczesnej.

Awans zawodowy otrzymali: Magdalena Mościńska-Ciejpa 
– nauczyciel Przedszkola Publicznego we Wrzosowej 
oraz Kornel Mielczarek – nauczyciel Szkoły Podstawowej  

w Nieradzie.
Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma wręczył również akty 
przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora na kolejną kadencję. 
Otrzymali je: Marzanna Banasiak – dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Hucie Starej A, Małgorzata Nowak – dyrektor 
Przedszkola Publicznego we Wrzosowej oraz Paweł Wiśniewski – 
dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej.

gr, an

Dla rozwoju sołectwa
Nowe Stowarzyszenie na terenie Gminy Poczesna powstało 7 lipca 2016 roku. Obejmuje ono 

sołectwo Zawodzie, w skład  którego  wchodzą miejscowości Dębowiec, Zawodzie i Kolonia Borek. 
Nowe Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”.

Powstało ono z inicjatywy radnej i jednocześnie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Eulalii Błaszak. W tej chwili zrzesza 
ono 16 osób. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Barbara Łukasiewicz, mieszkanka sołectwa Zawodzie.
Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa m.in. 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.
an
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WYDARZENIA -

Gmina Poczesna rozpoczęła...
… Narodowe Czytanie „Quo vadis”.

Odpowiadając na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Jego 
Małżonki – Agaty Kornhauser-Dudy, gmina Poczesna przystąpiła 
do Narodowego Czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Ogólnopolska Akcja, której patronuje para prezydencka, 
zaplanowana została na 3 września. My zorganizowaliśmy ją 
dzień wcześniej i tym samym zapowiedzieliśmy sobotnie czytanie, 
w którym czynny udział brać będzie prezydent Andrzej Duda  
z małżonką.Czytanie fragmentu książki naszego noblisty odbyło 
się w Galerii światowej sławy rzeźbiarza - Jerzego Kędziory 
(mieszkańca Gminy Poczesna). Na spotkanie i słuchanie przybyła 
m.in. Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, radni. Była 
młodzież trzecich klas gimnazjów z terenu Gminy Poczesna. Nie 
zabrakło, dyrektorów szkół i przedszkoli, placówek kulturalnych, 
nauczycieli, pedagogów oraz mieszkańców.
- Podobało mi się bardzo. Nawet nie wiedziałam, że „Quo vadis” 
jest takie ciekawe – powiedziała jedna z uczennic.
Na zakończenie czytania, każdy z gości otrzymał egzemplarz 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza z pamiątkowymi wpisami  
i pieczątkami.

an
Serdecznie dziękujemy czynnie włączającym się w Akcję. „Quo 
vadis” czytali:
Ks. Prałat – Jarosław Sroka
Jerzy Kędziora

Stanisław Kaźmierczak
Artur Nowicki
Andrzej Cupiał
Paweł Wiśniewski
oraz Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.

90-lat...
Uroczystość z tej okazji odbyła się 10 
września w Hucie Starej A. Przewodniczył 
jej m.in. Prezes Zarządu Oddziału ZOSP 
RP – Wójt Gminy Poczesna – dh Krzysztof 
Ujma i Komendant Gminny – dh Marian 
Kołodziej.
 W godzinach dopołudniowych, 
przed oficjalnymi obchodami odbył się „Bieg 
na Piątkę” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik, 
wręczała zawodnikom pamiątkowe koszulki 
z logo Gminy Poczesna,
 OSP w Hucie Starej A powstało 
w 1926 roku. W sześć lat po wielkim 
pożarze, który wybuchł 1 listopada 1920 
roku, i w którym spłonęło około 80 procent 
zabudowań. Powoli kupowano wyposażenie 
Jednostki. Mimo wojny OSP w Hucie Starej 
A nie przerywało swojej działalności. W 

…upłynęło od założenia w Hucie Starej A, Jednostki OSP.
czerwcu 1946 roku, z inicjatywy Koła 
Gospodyń Wiejskich został ufundowany 
sztandar dla Jednostki, a 50 lat później w 
1996 roku OSP Huta Stara A otrzymała 
nowy sztandar. Został on ufundowany przez 
Jednostkę oraz przez mieszkańców. Jego 
rodzicami chrzestnymi byli: Irena Minkina 
i Krzysztof Ujma (obecny Wójt i Prezes 
OSP).
Na sobotnich uroczystościach, m.in., 
przypomniano historię OSP Huta Stara A. 
Odznaczono najbardziej zasłużonych.
Na strażackiej uroczystości obecni 
byli m.in. przedstawiciele KMPSP 
Częstochowa: mł.bryg. Piotr Mróz oraz st. 
kpt. Artur Ankowski. Obecny byli radni 
powiatowi: Andrzej Cupiał i Adam Morzyk. 
Przybyła również przewodnicząca Rady 
Gminy Poczesna – Lidia Kaźmierczak, 

radni: Eulalia Błaszak,  Piotr Brzozowski, 
Tadeusz Bajdor. Zastępca Wójta – Andrzej 
Lech, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń  
i Stowarzyszeń.
Szacownemu Jubilatowi życzymy kolejnych 
90 lat!
Obecne władze OSP Huta Stara A:
Prezes - Minkina Andrzej
Naczelnik I V-ce Prezes - Minkina Sławomir
II V-ce Prezes Opiekun MDP - Chądzyński 
Robert
Z-ca Naczelnika - Brzozowski Krzysztof
Skarbnik - Czerwik Wiesław
Sekretarz -  Resler Erwin
Gospodarz - Mesjasz Henryk
Kronikarz - Knop Marcin
Członek zarządu  - Jędryka Krzysztof

opr. an
na podstawie materiałów 

ze strony internetowej: www.osphutastara.pl



12 www.poczesna.pl

- Wieści z GCKIIR 

Wakacje i… po wakacjach
Tegoroczne wakacje za nami. Gminne 

Centrum Kultury przygotowało dla 
dzieci i młodzieży bogatą ofertę zajęć 

o różnym charakterze. Uczestnicy pod 
kierunkiem fachowców śpiewali, tańczyli, 
malowali, grali na instrumentach, tworzyli 
grę planszową, gotowali, zgłębiali wiedzę  
o polskim folklorze, uczestniczyli  
w turniejach tenisowych, wycieczkach 
rowerowych i autobusowych, ogniskach. 
Nie zabrakło wyjazdów do kina. Wszystkim 
uczestnikom zajęć w GCK oraz w świetlicach 
w Bargłach, Brzezinach Nowych, Słowiku 
i Hucie Starej B serdecznie dziękujemy za  
aktywny udział.                                                               ai

Sierpniowe i wrześniowe granie, tańczenie, śpiewanie
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna uczestniczyła 
w I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się  
w Mykanowie 14 sierpnia. W spotkaniu, które nie miało 
konkursowego charakteru, wzięło udział osiem zespołów. Festiwal 
rozpoczął się przemarszem orkiestr od remizy OSP pod scenę 
umieszczoną na targowisku gdzie otwarcia imprezy dokonał 
wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura Po krótkim powitaniu 
połączone orkiestry zagrały utwory „Happy Marching Band”  
i „Orkiestry Dęte” W kolejnej części festiwalu publiczność mogła 
wysłuchać przygotowanego przez orkiestry repertuaru. Każda  
z orkiestr po swoim występnie otrzymała pamiątkową statuetkę 
oraz nagrodę finansową starosty częstochowskiego. 

• Zespół Wrzosowianie koncertował w Brzeźnicy Nowej (woj. 
łódzkie). W koncercie dla mieszkańców zaprezentowały się 
wszystkie grupy wiekowe. Organizatorem imprezy był proboszcz 
parafii Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy Nowej – ks. Wiesław 
Sochański

• Pierwszy weekend września to tradycyjnie już czas Dożynek 
Jasnogórskich. Towarzyszą im dwie imprezy: Krajowa Wystawa 
Rolnicza i Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Do udziału  
w koncertach na głównym placu Częstochowy zapraszane są 
przez organizatorów - Regionalny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater” - najlepsze zespoły folklorystyczne 
z regionu. Miło nam, że kolejny raz WRZOSOWIANIE byli 
wizytówką naszej gminy, prezentując przed publicznością z różnych 
stron Polski ciekawy program taneczno - wokalny.Organizatorzy 
złożyli podziękowanie dla Zespołu za piękny koncert na ręce wójta 
Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujmy. 

ai
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Wieści z GCKIIR  -

Letnie Warsztaty Artystyczne we Władysławowie 
W tym roku Gminne 

Centrum Kultury 
zorganizowało dwa 

turnusy Letnich Warsztatów 
Artystycznych. Wzięły  
w nich udział łącznie 95 osoby 
– były to dzieci i młodzież, 
które na co dzień działają 
w sekcjach, zespołach, 
kołach prowadzonych przez 
GCK. Program Warsztatów 
obejmował nie tylko działania 
artystyczne – był bogaty 
w propozycje rekreacyjne, 
sportowe i turystyczne. 
Uczestnicy szczególnie 
zapamiętają wizytę na 
gdańskim Stadionie Energa, 
Jarmark Dominikański, rejs 
z Gdyni do Sopotu, lekcję 
historii w Muzeum Marynarki 
Wojennej w Helu, zwiedzanie 
Zamku Krzyżackiego  
w Malborku oraz wiele innych 
atrakcji. Żal było wracać do 
domu… A co w przyszłym 
roku? Zobaczymy…

ai

GMINNE CENTRUM  
KULTURY ZAPRASZA

Zespół „ISKIERKI”
Środy i piątki - godz.:  
15.00 - 16.00 - GCKIiR  
w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3
Zespół „BŁYSK”
Środy i piątki - godz.:  
16.00 - 18.00 - GCKIiR  
w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3

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 x 70 cm. 

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

4. Instytucje i osoby prywatne 
nadsyłające prace na konkurs 
proszone są o czytelne  wypełnienie 
karty zgłoszenia w/g wzoru  pkt 3. 
Nadesłane prace przechodzą  na 
własność organizatora. Organizator 
 zastrzega sobie prawo do powielania, 
publikacji prac oraz wizerunku 
autorów.

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

Termin:
Prace należy składać/nadsyłać  do  
20 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Gminne Centrum Kultury, 
 Informacji i Rekreacji,  
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna, Tel.: 34 327 40 78;
kom. 666 838 186

Uroczyste otwarcie wystawy, 
ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród  nastąpi w dniu 27 października 
2016 r.  o godzinie 14.00 w budynku 
głównym  Centrum Kultury przy  
ul. Modrzewiowej 3

jk

MOJEGO KRAJOBRAZU

10 września w Sali Widowiskowo 
- Koncertowej „Muza”  
w Sosnowcu podczas uroczystej 
gali odebraliśmy wyróżnienie 
w kategorii: sztuki wizualne za 
najlepszą inicjatywę dla dzieci 
na Śląsku. Wszystkim, którzy  
w internetowym głosowaniu 
oddali na nas głos oraz 
szanownemu jury dziękujemy!

 jk

Zespół „TAKT”
Środy i piątki - godz.:  
18.00 - 18.00 - GCKIiR  
w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3
Zespół „TĘCZA”
Czwartki - godz.: 16.00 - 18.00 - 
Świetlica Środowiskowa  
w Hucie Starej B, ul. Czysta 1
Zajęcia MUZYCZNE
Wtorki - godz.: 13.30 - 18.00 
Czwartki - godz.: 13.00 - 18.00 
Piątki - godz.: 16.00 - 20.00  
GCKIiR w Poczesnej,  
ul. Modrzewiowa 3 
Zajęcia PLASTYCZNE
Poniedziałki i wtorki 
grupa młodsza -  
godz.: 15.30 - 16.30
grupa starsza -  
godz.: 16.30 - 18.00
Zajęcia TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Wtorki - godz.: 15.30 -16.30 - 
sala gim. SP w Poczesnej,  
ul. Szkolna 1
Środy - godz.: 16.30 - 17.45 - 
Świetlica Środowiskowa  
w Hucie Starej B, Czysta 1
Soboty - od godz. 9.00 - 
GCKIiR w Poczesnej, ul. 
Modrzewiowa 3
Zajęcia ORKIESTRY DĘTEJ
Piątki - godz.: 15.30 - 20.30
Soboty - godz.: 9.00 - 13.00
Wiejskie Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bargłach,  
ul. Śląska 84
Zajęcia Zespołu 
Folklorystycznego 
WRZOSOWIANIE
Wtorki i Piątki - od godz.:  
16.00 - 20.45 - „Dom Dziecka”  
i Remiza OSP we Wzrosowej,  
ul. Strażacka 27

ai



14 www.poczesna.pl

- SPORT

…odbyły się w niedzielę 28 sierpnia na stadionie Olimpia w Hucie Starej B.
Zawody Sportowo-Pożarnicze...

Sędzią głównym zawodów był młodszy 
kapitan Rafał Czerwiński z Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie. 

Pozostali członkowie komisji, to: starszy 
kapitan Dorota Machura, kapitan Tomasz 
Bąk, młodszy kapitan Paweł Zawiślak.  
Na zawodach obecni byli też Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – 
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz 
Komendant Gminny  ZOSP RP – Marian 
Kołodziej.
Wszyscy zawodnicy, mimo wielkiego upału, 
radzili sobie doskonale. Widać było, że  

w każdym z nich jest ogromna wola walki.
Wyniki:

SENIORZY MĘŻCZYŹNI GRUPA A:
I miejsce – OSP Nierada
II miejsce – OSP Słowik
III miejsce – OSP Huta Stara A
IV miejsce – OSP Bargły
V miejsce - OSP Poczesna
VI miejsce - OSP Wrzosowa

SENIORKI KOBIETY GRUPA C:
I miejsce – OSP Huta Stara A
II miejsce – OSP Nierada

W grupie młodzieży żeńskiej,  
wg regulaminu CTIF:
 I miejsce – OSP Huta Stara A - grupa B
II miejsce – OSP Huta Stara A – grupa A

W grupie młodzieży męskiej  
według regulaminu CTIF:
I miejsce – OSP Wrzosowa
II miejsce – OSP Huta Stara A.

opr. an, mt

… naszego zawodnika.
Debiut...

W lipcu, w Markach koło Warszawy odbyły się II Mistrzostwa Polski Dzieci w Warcabach 100 – polowych. Zadebiutował w nich 
najmłodszy zawodnik LZS „Grom Złota Dama „ Poczesna - siedmioletni Jolan Pałasz. Nasz zawodnik zajął 25 miejsce wśród 50 
uczestników z całej Polski. Gratulujemy debiutu i czekamy na dalsze sukcesy. Po zawodach był wyjazd do stolicy i zwiedzanie 

Warszawy.
bw



Relacja z III wyścigu MTB Poczesna
3 lipca na wzgórzu „Kamionka”  
we Wrzosowej rozegrano III edycję wyścigu 
rowerowego MTB Poczesna. 

Kategoria Junior Mężczyzn:
1. Kamil Wójcik (UKS Katolik 
Częstochowa)
2. Jakub Obzejta (UKS Katolik 
Częstochowa)
3. Jakub Żyto (UKS Katolik Częstochowa)
4. Dominik Gondro
5. Patryk Janas
6. Kacper Kaczmarzyk (UKS Katolik 
Częstochowa)
7. Mateusz Szymonik
8. Damian Ciura
9. Kamil Kaczmarek

Kategoria Junior Kobiet:
1. Karolina Kasprzyk (UKS Katolik 
Częstochowa)
2. Wiktoria Wiewiór (UKS Katolik 
Częstochowa)

Kategoria Open Mężczyzn:
1. Piotr Karoń (UKS Katolik Częstochowa)
2. Mateusz Ułamek  
(Mitutoyo AZS Wratislavia)
3. Łukasz Hyrchel (Start with SA)
4. Tomasz Helman (Helman Sport Team)
5. Sylwester Jański
6. Tomasz Jaworski
7. Patryk Piekacz
8. Dawid Pawlik

Kategoria Open Kobiet:
1. Anna Wajzer (Sengam Racing Team)

Kategoria Masters Mężczyzn:
1. Adam Dziuk (Sengam Racing Team)
2. Aleksander Mieszczak (Bikehead)
3. Marcin Rasztabiga  
(Sengam Racing Team)
4. Piotr Ścigała
5. Piotr Palka (Track Team)
6. Marcin Felski (M1NT Team)
7. Krzysztof Rabenda
8. Tomasz Adamus
9. Marcin Nikonowicz  
(UKS Katolik Częstochowa)
10. Mariusz Grzesiak
11. Maciej Pułkownik
12. Grzegorz Malec

Kategoria Masters Kobiet:
1. Anna Marciniak (CKP Pirania 
Częstochowa)
2. Jolanta Adamus                               opr. dk

Sukcesy

Do zmagań sportowych, które 
odbywały się na terenie Kompleksu 
Rekreacyjno-Sportowego PAJĄK 

przystąpiło około 700 osób z terenu całej 
Polski.
-  To było pierwsze, tak duże przedsięwzięcie 
– mówi Paweł Matusik, terapeuta  
z MONARu, pomysłodawca i współtwórca 
Igrzysk. - Wcześniej były organizowane 
imprezy sportowe dla tego środowiska, ale 
nigdy na taką skalę.
W imprezie udział brali m.in. podopieczni 
GOPS oraz GKRPA w Poczesnej. Do zmagań 
sportowych przystąpiły osoby, będące 
uczestnikami w programie terapii oraz kadra.
- Podsumowując, impreza się udała – dodaje 
Paweł Matusik. - W imieniu własnym, 

pozostałych organizatorów i uczestników 
chciałbym też podziękować Wójtowi 
Krzysztofowi Ujmie, za zasponsorowanie 
większości nagród.

opr. an,
foto: z archiwum Pawła Matusika
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SPORT -

W drugiej kolejce klasy Okręgowej Olimpia zainaugurowała rozgrywki ligowe  
na własnym obiekcie gdzie niezwykła tracić punktów.

Gratulacje

Do Huty Starej zawitała drużyna Liswarty Lisów która musiała 
uznać tego dnia wyższość gospodarzy przegrywając 3:1,bramki 
dla zespołu Olimpii zdobywali, dwukrotnie P. Kowalczyk oraz 

Maciej Bilski,podsumowując spotkanie gracze z Huty Starej zagrali 
przeciętne zawody jak na swoje możliwości jednak najważniejsze są 
3 punkty zdobyte w sobotnie popołudnie.

łw

Odbyły się zawody wędkarskie
W ostatni weekend wakacji, 

w „lasku wrzosowskim” 
odbyły się zawody o Puchar 

Przewodniczącej Rady Gminy 
Poczesna – Lidii Kaźmierczak.  
W ogromnym upale do walki przystąpiło 
dwudziestu trzech zawodników. 
Zawody - wagą 5775 g - wygrał Paweł 
Świącik, drugie miejsce zajął Sławomir 
Wawrzyńczak (2695 g), trzecie miejsce 
przypadło Jerzemy Nowakowi (1995 g).

Paweł Świącik
Foto: Klub Wędkarski

Od 9-11 w Konopiskach odbywały się Igrzyska Społeczności Terapeutycznej.  
Głównym organizatorem było Stowarzyszenie MONAR z Dębowca.
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Zatrzymane w kadrze...
Narodowe Czytanie „Quo vadis”


