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życzymy Wam wspaniałych, pełnych słońca i radosnych wakacji. Odpoczywajcie, nabierajcie 
sił przed kolejnym rokiem szkolnym. Życzymy Wam szczęśliwych przygód i wspaniałych 

wakacyjnych przyjaźni.

Szanowni Pedagodzy, Drodzy Uczniowie

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna
Lidia Kaźmierczak

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

Wykaz dyżurów w przedszkolach na  
terenie Gminy Poczesna  

w okresie wakacji w 2016r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2016r. poz. 191 ) oraz art. 15 ust. 1  
i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (Dz.U. z 2015r. poz. 909 ze zm.) przypominam wszystkim 
właścicielom nieruchomości o obowiązku zapobiegania degradacji 
gruntów rolnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykaszanie 
co najmniej raz w roku traw i zarośli, które stwarzają poważane 
zagrożenie pożarowe i degradację gruntów rolnych! Jednocześnie 
przypominam o bezwzględnym zakazie wypalania traw! 
        
Za wykroczenie tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 § 4 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r.Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 
ze zm.) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5 000 zł.  
Ponadto informuję, że w wyniku zaniedbań związanych  
z niewykaszaniem traw rozrasta się również roślina nazywana 
Barszczem „Sosnowskiego”.
Przypominam i apeluję o niezaniedbywanie swoich posesji, rowów, 
chodników przyległych do posesji, pól, gruntów, użytków rolnych.

Wójt Gminy Poczesna 
Krzysztof Ujma

APEL  DO MIESZKAŃCÓW GMINY POCZESNA!

• Oddział Przedszkolny w Nieradzie  
– od  01.07.   –  08.07.2016r.

• Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B  
– od  11.07. –  22.07.2016r.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku   
– od  25.07.   –   05.08.2016r.

• Przedszkole Publiczne w Poczesnej  
– od  25.07  – 05.08.2016r.

• Przedszkole Publiczne we Wrzosowej 
 – od  08.08. – 19.08.2016r.

• Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A  
–  od  22.08. –  31.08.2016r.

PREZES KASY ROLNICZEGO  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jacek Dubiński
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

 za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez 
dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy 
rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w 
gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo 
pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.
 Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa  
z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych.  
- „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe 
dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod 
hasłem
„ Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje
 Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, 
zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujecie im miejsce do zabawy, 
najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed 
rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, czy w pobliżu maszyn i urządzeń 
rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami 
gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, 
paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed 
ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi 
przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach 
publicznych.
 W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, 
ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i 
możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi 
maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na 
ładunkach podczas transportu, wykonania oprysków, obsługi dużych 
zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, 
przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu.
 Drogie Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak 
zamierzacie się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zabawa.
 Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji,  
a Rolnikom - dobrych plonów, sprzyjającej pogody podczas zbiorów  
i bezwypadkowej pracy.

Warszawa, czerwiec 2016 roku
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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 trzy akty notarialne. Dwa dotyczyły sprzedaży mieszkań. 
Jeden – sprzedaży działki w Kolonii Poczesna.

MAJ
5 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się zebranie z Kołami 
Gospodyń Wiejskich. Dotyczyło ono organizacji uroczystości 
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, którego obchody zaplanowane 
zostały na 18 czerwca 2016 w Bargłach;
5 – w Zespole Szkół we Wrzosowej  miało miejsce  spotkanie w sprawie 
uciążliwości trasy DK1. Wydarzenie to  było „na żywo” transmitowane 
w telewizji Katowice. Jest to jeden z elementów walki z hałasem  
w ramach realizowanego przez Zespół Szkół we Wrzosowej projektu 
pod nazwą: „Trasa daje nam w kość - już dość”;
11 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej miało miejsce szkolenie na 
temat informacji niejawnych. Wziąłem w nim udział;
11 – uczestniczyłem w „Wieczornicy Historycznej” zorganizowanej 
przez Zespół Szkół we Wrzosowej;
13 – w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyła się II edycja 
Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnej „Idziemy z Tobą Matko”. 
Finał miał miejsce dwa dni później w kościele parafialnym;
16 – odbyło się spotkanie Radą Sołecką oraz organizacjami 
działającymi na terenie sołectwa Wrzosowa. Rozmawiano  
o organizacji Dnia Dziecka oraz o planowanych pracach remontowych 
związanych m.in. z przebudową  ul. Długiej przez wykonanie dwóch 
rond;
16 - wziąłem udział w konsultacjach dotyczących budowy chodnika  
w Hucie Starej A;
17 – w Nieradzie odbyła się Rada Sołecka, podczas której m.in. 
rozmawiano o budowie chodnika, kanalizacji i innych priorytetowych 
inwestycjach;
20 - 22 – byłem organizatorem wyjazdowego szkolenia dla 
samorządowców – radnych i sołtysów. Tematami wykładów było m.in.: 
omówienie Ustawy o Samorządzie Gminy dotyczącej zadań własnych 
gminy; Ustawy o Finansach Publicznych; Funduszu Sołeckim  
w kontekście Budżetu Gminy. Zainteresowanie wzbudziły prezentacje 
poszczególnych sołectw z Gminy Poczesna – tzw. dobrych praktyk, 
których inicjatorami są radni, sołtysi oraz mieszkańcy;
23 – w Częstochowie odbyło się spotkanie ze Stanisławem Szwedem 
– wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomaszem 
Bratkiem – zastępcą Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, Dyrektorem programu Erasmus+. Tematami 
spotkania były: program Rodzina 500+; zmiany na rynku pracy, 
zmiany w umowach cywilno-prawnych. Gościem Honorowym była 
poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwiga Wiśniewska;
23-24  –  w Huciskach odbyło się spotkanie w sprawie powołania 
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Z uwagi na 
zakończenie realizacji Projektu „Budowa infrastruktury  informatycznej 
dla Subregiony Północnego e-Region częstochowski”, gdzie 
liderem projektu było miasto Częstochowa, postanowiono powołać 
Stowarzyszenie zajmujące się m.in. eksploatacją, utrzymaniem  
i rozbudową istniejącej infrastruktury;
24 – wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji;
24 – w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla sprzedawców alkoholi 
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego 
celem była aktualizacja  prawa i obowiązków spoczywających na 
właścicielach sklepów mających pozwolenie na sprzedaż alkoholu;
31 – z okazji Dnia Dziecka w Hali Sportowej w Poczesnej odbył 
się spektakl Teatru „Małe Mi”, pt. „Tuwim Julek – para buch, frazy  
w ruch”;

CZERWIEC
2 – wziąłem udział w zorganizowanym w z Urzędzie Gminy 
szkoleniu poświęconym podatkowi VAT;
3 – w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu 
oraz Jednostek Organizacyjnych  na temat m.in. dyscypliny finansów 
publicznych oraz wydatków strukturalnych;
4 – w Bargłach odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia Straży 
Pożarnej. Przypomniano historię jednostki oraz wręczono  
odznaczenia i złożono podziękowania najbardziej zasłużonym 
druhnom i druhom oraz osobom współpracującym z OSP. Punktem 
kulminacyjnym było przekazanie jednostce samochodu;

5 –  tradycyjnie już, pocześniańskie Koło Wędkarskie zorganizowało 
w lasku wrzosowskim Dzień Dziecka. Wraz z przewodniczącą Rady 
Gminy – Lidią Kaźmierczak uczestniczyłem w tej uroczystości – 
gratulowaliśmy zwycięzcom, wręczaliśmy puchary i nagrody;
5 – w Niegowej odbył się Jura Rok Festiwal. Gminę Poczesna 
reprezentował Zespół Folklorystyczny  „Wrzosowianie” oraz KGW 
Zawodzie;
6 – w przedszkolu we Wrzosowej odbyły się zajęcia  integracyjne 
przeprowadzone  przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Celem 
było zwrócenie uwagi zdrowych dzieci na osoby, które poruszają się 
na wózkach inwalidzkich;
9 - 11 –  obchodziliśmy Dni Gminy Poczesna. Podczas tych uroczystości 
m.in. odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Samorządowców  
w Badmintonie. W meczu udział wzięli samorządowcy, politycy  
i dziennikarze. Wśród zawodników byli  m.in. Andrzej Dera 
– sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, senator RP – 
Artur Warzocha, poseł na Sejm – Zbigniew Dolata. W ramach 
Dni Poczesnej odbyło się podsumowanie Sportowej Ligi 
Gimnazjów i Szkół Podstawowych  oraz Turnieju Sołectw  
w Piłkę Nożną. W tym samym dniu w Konopiskach odbywała 
się powiatowa Spartakiada. Nasza siedmioosobowa ekipa zajęła 
10 miejsce (na 15) i przyjechała z dwoma złotymi medalami  
w rzucie do kosza. Gratuluję i dziękuje za sportową postawę  
i promocję Gminy Poczesna;
12 – w Lelowie uczestniczyłem w obchodach Powiatowego Dnia 
Strażaka;
15 – wraz z panią kierownik GOPS-u wziąłem udział w wizycie 
studyjnej – „Szlakiem Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionu 
Łódzkiego”. Jednym z tematów była m.in.  wymiana doświadczeń  
w tworzeniu i funkcjonowaniu Spółdzielni Socjalnych. Wizyta 
odbywała się w Brzezinach k. Łodzi oraz w Rawie Mazowieckiej;
18 – w przedszkolu we Wrzosowej odbyła się zabawa charytatywna 
„Dla Franka”. Wziąłem w niej udział;
18 – w Bargłach odbyły się gminne uroczystości z okazji 150-lecia 
powstania w Polsce Kół Gospodyń Wiejskich;
21 – w Zespole Szkół we Wrzosowej odbyło się spotkanie 
podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu „Trasa 
daje nam w kość - już dość!”. Wykład na temat wpływu hałasu 
na nasze zdrowie wygłosili: prof. dr hab. Piotr Lis oraz dr inż. 
Agnieszka Jachura. Po wykładzie odbyła się  dyskusja z udziałem 
władz i organizacji lokalnych na temat możliwości ograniczenia 
negatywnego wpływu trasy szybkiego ruchu na jakość życia 
mieszkańców i środowiska Wrzosowej;
22 – wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji;
23 - odbyła się Sesja Rady Gminy, na której m.in. udzielono 
absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna oraz nagrodzono najlepszych 
tegorocznych absolwentów gimnazjów;
25 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej;

TRADYCJE
W szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz w Stowarzyszeniach 
odbywały się spotkania i festyny z okazji Dnia Matki, Dziecka, 
Rodzin, powitania lata.... W większości  z nich uczestniczyłem;
Ponadto: w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Poczesna 
odbywały się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2015/2016. 
Zgodnie z tradycją ostatni tydzień roku szkolnego obfitował  
w nagrody i wyróżnienia dla uczniów;

WYDAŁEM M.IN. ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:
– zgody na fizyczną likwidację środków trwałych;
– ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej;
– przygotowania do udziału UG Poczesna oraz podległych  
i nadzorowanych Jednostek Organizacyjnych w regionalnym 
ćwiczeniu obronnym  - „RĆO – 2016”;
– przeprowadzenia konkursu na ekologiczne zagospodarowanie 
zagrody wiejskiej;
– konsultacji społecznych projektów „Założenia do planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, gazową dla Gminy 
Poczesna do 2030 roku oraz do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Poczesna”;
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poczesnej.
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- Z PRAC rADY gMINY / WYDARZENIA

SPRAWOZDANIE Z XIX NADZWYCZAJNEJ 
 SESJI RADY GMINY POCZESNA

             13 maja 2016 roku odbyła się XIX nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Poczesna. Po otwarciu, przywitaniu uczestników 
posiedzenia i przyjęciu porządku obrad Rada podjęła dwie uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

- w sprawie zaopiniowania ceny wywoławczej w przetargu na zbycie 
nieruchomości gminnych. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Rady
Lidia Kaźmierczak

Jubileusz 90 lat...
...Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłach, odbył się w sobotę, 4 czerwca.

Przypomniano historię OSP Barły, wręczono podziękowania  
i medale. Podczas uroczystości przekazano jednostce nowy wóz 
strażacki. Oprócz części oficjalnej była też część artystyczna. 

Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespoły z GCKiR  
w Poczesnej. Na uroczystościach w OSP Bargły obecni byli m.in. 
członek Prezydium Zarządu Wojwódzkiego ZOSP RP - Przemysław 
Zieliński,  Zastępca Komendanta Miejskiego - Janusz Benduch,  
Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy - Lidia Kaźmierczak.                                                                                      an

SPRAWOZDANIE Z XX SESJI RADY GMINY POCZESNA
W dniu 23 czerwca 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy.
Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy wręczył 
nagrody dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. Byli to:
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej – Weronika 
Pentak
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Marta Sosna 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Aleksandra 
Błaszak
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Maciej Rataj
Gratulacje uczniom i ich rodzicom złożyła także Przewodnicząca 
Rady, Lidia Kaźmierczak oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona Choła.
Po uroczystej chwili Rada przyjęła protokoły z XVIII i XIX sesji 
Rady Gminy oraz wysłuchała informacji Przewodniczącej oraz 
Wójta o pracy w okresie między sesjami, informacji o organizacji 
roku szkolnego 2016/2017oraz sprawozdania z działalności 
Zarządcy nieruchomościami gminnymi.
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwałę w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. Podjęcie tej 
uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania 
budżetu i zadań inwestycyjnych w 2015 roku, odczytaniem dwóch 
pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej tj.: 
1. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Poczesna,
2. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poczesna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego, oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie budżetu gminy na 2016 rok,
- 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 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020,
- w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu zaopatrzenia w energię 
elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2032r.”,
- w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Poczesna”,
- w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Poczesna,
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna” na lata 2016r.
- w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności studium  
i planów miejscowych”,
- w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna,
- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa IX 
obejmująca sołectwa Bargły,
- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa X 
obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment 
sołectwa Poczesna,
- w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Na zakończenie XX sesji radni i sołtysi przystąpili do składania 
wniosków i zapytań. Przewodnicząca Rady omówiła korespondencję, 
która wpłynęła do biura Rady w  okresie międzysesyjnym.
       Kończąc podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, 
życzyła udanych i szczęśliwych wakacji, a następnie zamknęła 
obrady XX sesji Rady Gminy Poczesna.

Przewodnicząca Rady
Lidia Kaźmierczak
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Ekologiczna zagroda wybrana
Zagroda, która spełniła najwięcej regulaminowych punktów należy  

do Urszuli Knop z Huty Starej B. Gratulujemy.

W tym roku Wójt Gminy Poczesnej 
zadecydował, że wraz z innymi 
gminami Poczesna przystąpi do 

ogłoszonego przez Powiat Częstochowski 
konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”. 
Opracowany regulamin postawił bardzo 
wysokie wymagania.

 Po zakończeniu etapu gminnego 
komisja, której przewodniczyła Anita 
Imiołek przyznała:
Pierwsze miejsce – Urszuli Knop z Huty 
Starej B – jej zagroda spełniła najwięcej 
określonych w regulaminie punktów.
Drugie miejsce przypadło – Marcinowi 

Hurasowi z Korwinowa, trzecie 
miejsce zajęła  Anita Go również  
z Korwinowa.
Jednocześnie zagroda Urszuli Knop została 
zgłoszona do Etapu Powiatowego.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia na szczeblu 
powiatowym.                                  an, ai

150-lecie...
… Kół Gospodyń Wiejskich obchodzono również w Gminie Poczesna.  

Uroczystości miały miejsce w sobotę – 18 czerwca w Bargłach.

Gospodarzami spotkania były członkinie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Poczesna. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: Poseł na Sejm RP – Lidia Burzyńska, 

Katarzyna Porębińska – reprezentująca europoseł Jadwigę 
Wiśniewską, Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady 
Krajowej KGW, Piotr Dobosz – dyrektor częstochowskiego 
oddziału KRUS wraz z zastępczynią Magorzatą Niemczyk oraz 
proboszcz parafii w Brzezinach – Paweł Marzec. Obecny był Wójt 
Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy – Lidia Kaźmierczak. Nie zabrakło wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy - Eulalii Błaszak, sekretarz - Renaty Smędzik  
i zastępcy Wójta - Andrzeja Lecha. Uroczystość prowadziły trzy 
przewodniczące Kół: Bargły – Mirosława Sławińska, Brzezin – 
Ewa Synoradzka i Zawodzia – Anna Rak. Powitały zaproszonych 
a następnie wraz z pozostałymi przewodniczącymi przedstawiły 
historię Kół Gospodyń Wiejskich.
- Dziękuję za zaproszenie i chciałam powiedzieć, że dawniej 
KGW spełniały rolę dzisiejszych google – stwierdziła poseł Lidia 
Burzyńska. - Teraz jak coś chcemy upiec czy ugotować, szukamy 
tego w Internecie, a dawniej wszystko to przekazywały wiejskie 

gospodynie...
Gratulacje złożył Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy: - Jestem 
bardzo dumny, że na naszym terenie tak prężnie działają Koła  
i zawsze gdzie reprezentują naszą gminę na terenie całego kraju – 
mówił Wójt Krzysztof Ujma. - Z okazji tej uroczystości chciałbym 
wręczyć pamiątkowe notesy.
Po części oficjalnej panie zaprosiły gości do krojenia pięknego, 
okolicznościowego tortu – m.in. prezentu Wójta.                           an

Kultywowanie tradycji jest jednym z elementów profilaktyki.

Dość hałasu!
W Zespole Szkół we Wrzosowej odbyło się spotkanie 

podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu 
„Trasa daje nam w kość - już dość!”.

Wykład na temat wpływu hałasu na nasze zdrowie wygłosili: prof. dr hab. Piotr 
Lis oraz dr inż. Agnieszka Jachura. Była też dyskusja z udziałem władz  
i organizacji lokalnych na temat możliwości ograniczenia negatywnego wpływu 

trasy szybkiego ruchu na jakość życia mieszkańców i środowiska Wrzosowej.              opr. an 

I miejsce

III miejsce II miejsce
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Bazę (czyli ciasto) - używamy niemal 
przez cały sezon, zaczynając od rabarbaru  
w maju a kończąc na śliwkach i jabłkach  
w październiku. Wymieniamy tylko owoce 
w zależności od sezonu...
Ciasto z rabarbarem
Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 185 g masła, zimnego
• 3 duże żółtka
• 1 łyżka gęstej kwaśnej śmietany
• 1 kg rabarbaru lub innych owoców 
sezonowych
• 6 łyżek cukru
• 1/2 szklanki dżemu najlepiej - 
śliwkowy, jabłkowy lub czarna porzeczka
Kruszonka:
• 185 g mąki pszennej
• 100 g cukru
• 125 g masła
• cukier wanilinowy (1 opakowanie 
16 g)
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, 
dodać pokrojone na kawałki zimne masło i 
dokładnie posiekać. Dodać żółtka, cukier i 
śmietanę, zagnieść szybko ciasto (świetnie 
do tego nadaje się malakser), uformować 
na kształt kuli, zawinąć w folię spożywczą 
i schłodzić w lodówce przez co najmniej 30 
minut.

Przepisy na lato 
Ciasto z kruszonką  - ogórki. Podaje Przemysław Frukacz z Firmy Wilkatering.

- Raporty / Przepisy

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180ºC. 
Ciasto zetrzeć na grubej tarce na blaszkę o 
wymiarach 33 x 23 cm (wyłożoną papierem 
do pieczenia) i dokładnie wylepić nim dno. 
Podpiec w piekarniku, aż będzie lekko 
złociste, przez około 15 - 20 minut, lekko 
wystudzić.
Rabarbar umyć, osuszyć i pokroić na 1 cm 
kawałki. Rozgrzać suchą, dużą patelnię, 
wrzucić do niej rabarbar i posypać cukrem. 
Podgrzać na ostrym ogniu mieszając, aż 
rabarbar puści sok - około 2 - 3 minut. 
Przełożyć rabarbar na durszlak i odsączyć z 
nadmiaru soku*.
Przygotować kruszonkę: mąkę wymieszać 
z cukrem i cukrem wanilinowym. Masło 
roztopić w małym rondelku i bardzo mocno 
podgrzać i takim gorącym zalać suche 
składniki. Dobrze wymieszać.
Przestudzone ciasto posmarować cienko 
dżemem, wyłożyć na nie odsączony rabarbar 
i posypać kruszonką. Piec około 30 - 40 
minut w temperaturze 180ºC. Przestudzić i 
posypać cukrem pudrem.

Nieodzownym przepisem sezonowym są 
ogórki małosolne, ja osobiście czekam na 
nie cały sezon zimowo wiosenny
Domowe ogórki małosolne 
• 1 kg małych ogórków gruntowych 
• 4 ząbki czosnku 
• 1 pęczek koperku 

• 2 litry wody 
• 2 łyżki soli 
• kawałek chrzanu
• liść winogronu 
Ogórki umyj i obetnij końcówki, koper 
opłucz pod bieżącą wodą. Wodę zagotuj i 
przelej do słoja, dodaj sól, wymieszaj – sól 
ma się rozpuścić. Odstaw do przestygnięcia 
– woda powinna mieć ok. 40 st. C. Gdy 
woda przestygnie do słoja wkładaj na 
przemian ogórki, koper, liście winogrona  
i ząbki czosnku z chrzanem. Przyciśnij 
całość małym talerzykiem – aby ogórki były 
całkowicie pod wodą. Możesz przykryć 
całość nakrętką od słoja, ale nie zakręcaj. 
Odstaw na minimum 2 dni.
Życzę smacznego,

Przemek Frukacz 

Rejon działania Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie obejmuje swoim zasięgiem 
zarówno powiat ziemski jak i grodzki.  
Na obszarach tych usytuowanych jest 11 
Komisariatów Policji z czego 5 realizujących 
czynności na obszarze ziemskim.
 W roku 2015 w rejonie KMP 
w Częstochowie stwierdzono 7322 
przestępstwa, co stanowi dynamikę na 
poziomie 98,2 % ( w roku 2014 stwierdzono 
7454 przestępstw). W analizowanym 
okresie czasu wszczęto 6625 postępowań 
przygotowawczych , co stanowi dynamikę 
na poziomie 92,2 % (w 2014 roku -  7186 
wszczęć postępowań przygotowawczych).
W omawianym okresie czasu uzyskano 
wskaźnik wykrycia przestępstw na 
poziomie 72,1 % co stanowi spadek o 0,4 
%  w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego, gdzie wskaźnik wykrycia 
przestępstw wyniósł 72,5 %.
          Jedną z jednostek realizujących 
zadania na obszarze powiatu ziemskiego jest 
Komisariat Policji w Poczesnej, który swym 
działaniem obejmuje 3 gminy tj. Gmina 
Poczesna , Gmina Kamienica Polska oraz 
Gmina Starcza .
 Komisariat Policji w Poczesnej 
liczy etatowo -  30 funkcjonariuszy z tego:
• Kierownictwo – 3 funkcjonariuszy
• Zespół dyżurnych - 5 funkcjonariuszy
• Zespół dzielnicowych – 4 funkcjonariuszy

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE DZIAŁANIA
KOMISARIATU POLICJI W POCZESNEJ - NA TERENIE GMINY POCZESNA W 2015 ROKU.

• Zespół kryminalny – 5 funkcjonariuszy
• Zespół ds. wykroczeń – 2 funkcjonariuszy
• Zespół patrolowy – 11 funkcjonariuszy.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że 
niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca 
się nadal wysoka ilość ujawnionych w roku 
2015 nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi, które to czyny  stanowią 
przestępstwa określone w art. 178 a § 1 
kk . W kierunku eliminacji tych zdarzeń 
podejmowany jest szereg działań zarówno 
przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji 
w Poczesnej, jak i pełniących służbę  na 
terenie gminy Poczesna, funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP  
w Częstochowie. Nie bez znaczenia jest 
również fakt zakupu przez Urząd Gminy  
w Poczesnej urządzenia typu ALCO – 
BLOW, do szybkiej weryfikacji stanu 
trzeźwości kierujących pojazdami. 
Odnotowano także duży ilościowo wzrost 
interwencji w miejscowości Nowa Wieś, 
który został wygenerowany przez zdarzenia 
z rejonu CH AUCHAN.
                  W dalszym ciągu kontynuowana 
jest natomiast, postawa otwarcia się 
Policji na społeczeństwo i poszczególnych 
obywateli. Przykładem tego są prowadzone 
spotkania – konsultacje społeczne  
w ramach tworzonych Map Zagrożeń na 
terenie całego kraju, ponieważ Policja bez 
pomocy mieszkańców jest pozbawiona 

najważniejszego elementu jaką jest wiedza  
o poszczególnych zdarzeniach  
i potencjalnych sprawcach tych przestępstw 
, natomiast wiele choćby drobnych 
spostrzeżeń - z pozoru nieistotnych, może 
okazać się bardzo ważna dla procesu 
wykrywania.  
 Należy również zwrócić uwagę 
na fakt , że współczesna technika rozwoju 
komunikacji, mediów elektronicznych, 
telekomunikacji, jak również nowe 
zakresy przestępczości , takie jak piractwo 
komputerowe, oszustwa internetowe, 
wyłudzanie danych osobowych, służą 
do popełniania przestępstw na szkodę 
nieświadomych niczego osób. Te wszystkie 
elementy wymagają od funkcjonariuszy 
z Komisariatu Policji w Poczesnej 
ciągłego samodoskonalenia i rozwoju 
w zakresie podniesienia efektywności  
i skuteczności w prowadzeniu postępowań 
przygotowawczych.
 Biorąc pod uwagę powyższe 
ustalenia oraz analizę osiągniętych 
wyników w 2015 roku należy stwierdzić, 
iż stan bezpieczeństwa w rejonie całego 
Komisariatu Policji w Poczesnej jak i na 
terenie Gminy w Poczesnej , utrzymuje się 
na wysokim – dobrym poziomie.

Opracowanie Komisariat Policji w Poczesnej
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Pieśń Maryjna w Nieradzie

Pracę na terenie gminy Poczesna 
rozpoczął w 1981 roku w Ośrodku 
Zdrowia w Nieradzie, gdzie pracuje 

nadal  łącząc od maja bieżącego roku 
obowiązki praktykującego lekarza i szefa 
samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. 

A – aktualna wiedza. Skuteczne 
rozwiązywanie problemów wymaga bycia 
na bieżąco.
B – bezkompromisowość. Zdrowie nie 
chadza na kompromisy.
C – człowiek. Zawsze w centrum 
zainteresowania.
D – działanie. Bezczynność to strata energii.
E – efektywność. Praca bez efektów nie 
przedstawia żadnej wartości.
F – fantazja. Niezbędna, by znaleźć wyjście 
z sytuacji beznadziejnych.
G – „gorzki lek najlepiej leczy”. Tak 
powiadają.
H – hałas. Im go mniej, tym lepiej. Skupienie 
wymaga ciszy.

Alfabet  lekarza...
Janusz Opara od 1 maja 2016 roku sprawuje funkcję Dyrektora  

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

W piątek 13 maja w Szkole Podstawowej w 
Nieradzie odbyła się II edycja Powiatowego 
Przeglądu Pieśni Maryjnej „Idziemy z Tobą 
Matko.
Dwa dni później - 15 maja w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nieradzie odbył się Koncert 
Galowy, podczas którego Wójt Krzysztof 
Ujma, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Nieradzie oraz ks. Marek Włoch uroczyście 
wręczyli nagrody i dyplomy laureatom oraz 
podziękowania opiekunom wykonawców.

WYNIKI KONKURSU:
II Powiatowego Przeglądu Pieśni 

Maryjnej „Idziemy z Tobą Matko” 
Nierada 2016

Komisja konkursowa w składzie Iwona 
Kołodziejczak – mgr sztuki śpiewu, 
logopeda, dyrektor placówki oświatowej,dr 
Przemysław Jeziorowski - muzyk, pedagog, 
wykładowca, dyrygent, oraz Dariusz Pikor 
– muzyk orkiestry wojskowej w Krakowie 
, tamburmajor, dyrygent orkiestr dętych, 
instruktor gry na rogach łowieckich na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie po 
przesłuchaniu 44 wykonawców w trzech 
kategoriach wiekowych postanowiła 
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I- III
I miejsce : Marcelina Caban – Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie
II miejsce: Natalia Froch – Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie
III miejsce: Zuzanna Stolarczyk – Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie, Wiktoria Sikora 
ZSP w Przyrowie
Wyróżnienia:
Laura Bryłka – Szkoła Podstawowa  
w Poczesnej
Jagoda Choma – ZS we Wrzosowej
Weronika Aksman – ZS we Wrzosowej

Zespoły wokalne klas I - III
I miejsce: Zespół wokalny Zespołu – 
Szkolno – Przedszkolnego w Lubojnej
II miejsce: Zespół wokalny „Limonki” 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie
III miejsce: Zespół dzieci „Boże owieczki” 
Szkoła Podstawowa w Jamkach -
Korzonku

W kategorii klas IV- VI
I miejsce: Nikola Cuber – SP w Jamkach – 
Korzonku, Julia Soboniak - ZSP w Lubojnej
II miejsce: Aleksandra Grzyb – Szkoła 
Podstawowa w Nieradzie, Weronika 
Dereweńko – SP nr 19 w ZS nr 15  
w Częstochowie

III miejsce: Joanna Migalska – ZSP  
w Przyrowie, Zuzanna Karpińska – Parafia 
pw. Bożego Ciała we Wrzosowej
Wyróżnienia:
Klaudia Ujma – ZS we Wrzosowej
Julia Błaszak – Szkoła Podstawowa  
w Nieradzie

Zespoły wokalne IV – VI:
I miejsce: Zespół wokalny „Niezapominajki” 
SP w Nieradzie
II miejsce: Zespół wokalny „Młode Wino” 
SP w Jamki – Korzonek
III miejsce: Schola „Srebrne aniołki  
z parafialnej scholki” – Parafia św. Jana 
Chrzciciela w Poczesnej

Kategoria klas I- III Gimnazjum
I miejsce: Aleksandra Błaszak – Gimnazjum 
w Poczesnej
II miejsce: Jakub Kołek – Gimnazjum  
w Poczesnej , Dominika Słocińska – ZS  
we Wrzosowej
III miejsce: Julia Lach – Publiczne 
Gimnazjum Sióstr Zmarchwywstanek 
w Częstochowie, Małgorzata Jasińka – 
Gimnazjum Poczesna.
Wyróżnień nie przyznano.

ms
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Nieradzie

I – infekcja, igła, iniekcja. Problem i 
rozwiązanie.
J – jestem, więc myślę.
K – kompetencja. Lekarz niekompetentny to 
żaden lekarz.
L – lekarz. Nie można nim bywać; trzeba 
nim być.
M – „myślę, więc jestem”.  
N – nieomylność. Cecha wybitnie pożądana.
O – odpowiedzialność. Kluczowa w życiu 
zawodowym i prywatnym.
P – przyzwoitość. Profesor Bartoszewski 
twierdził, że „warto być uczciwym, choć 
nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być 
nieuczciwym, ale nie warto”. Wiedział, co 
mówi.
R – rzetelność. Nieodzowna, gdy traktuje się 
innych równie serio, jak samego siebie.
S – sumienie. Czyste czyni życie prostszym.
T – troska. O życie. W każdym jego aspekcie. 
Beztrosko = bez sensu.
U – upór. Proszę zauważyć, że wystarczy 
dodać jedną literę i powstaje… upiór.
W – wiara. W sens, w drugiego człowieka, 

w celowość podejmowanych działań. Wiara 
definiuje życie.
Y – Yeti. Nikt nie widział, a i tak wielu 
wierzy, że może istnieć. Tak samo jest z 
prężnie działającą służbą zdrowia. Jestem 
w gronie tych, którzy nie widzieli, a wierzą.
Z – zadania. Człowiek zadaniowy nie lęka 
się żadnego wyzwania.                       opr. an
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… zakończyły się w sobotę 11 czerwca. W tym roku odbywały się w kilku miejscowościach.

Rozpoczęły się w czwartek – 9 czerwca – występami 
artystycznymi  podopiecznych pracowni muzycznej 
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji. W piątek 

– odbyły się warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów ze znaną  
i uznaną plastyczką, mieszkanką Gminy Poczesna – Anną Żakowicz. 
W sobotę – było głównie na sportowo.
 11 czerwca rozpoczął się od Poczesna Jura Cup - III 
Otwartych Mistrzostw Poczesnej Samorządowców w Badmintonie o 
Puchar Wójta Gminy Poczesna. Impreza ta gromadzi wielu zacnych 
gości. I w tym roku nie było inaczej. Na rozgrywki, które odbyły 
się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Poczesnej, przybyli: 
minister Andrzej Dera (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP), Artur Warzocha (senator RP), Zbigniew Dolata (poseł RP), 
Włodzimierz Tutaj (Urząd Miasta Częstochowa), Bogdan Rajek 
(Urząd Miasta Częstochowa), Tadeusz Piersiak (Dyr. Gaude Mater 
Częstochowa), Artur Bramora (były poseł RP), Adam Sikorski 
(Starostwo Powiatowe), Paweł Hałubek (Wodociągi Częstochowa) 
oraz Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, sekretarz Gminy 
Poczesna – Renata Smędzik, radny – Grzegorz Sikora,  pracownicy 
UG: Ewelina Nowak, Natalia Wieczorek, Hubert Obodecki, Bartosz 
Tomecki  i prowadzący turniej dyrektor Gimnazjum w Poczesnej – 
Paweł Wiśniewski.
 W miejscowości Bargły, miało miejsce  uroczyste 
otwarcie toru speedrowerowego oraz odbył się mecz o Drużynowe 

Mistrzostwo I Ligi w Speedrowerze PKS Victoria Poczesna vs. SPR 
RK Rybnik.
- Bardzo się cieszę, że w naszej Gminie jest grupa młodych 
ludzi, którzy interesują się tą dyscypliną sportu – mówił podczas 
uroczystego otwarcia Wójt Krzysztof  Ujma. – Życzę samych 
sukcesów. Poświęcenia toru dokonał ks. Grzegorz Paszke, który 
zapewnił o duchowej opiece nad zawodnikami. Natomiast w Hucie 
Starej B, na stadionie „Olimpia” na scenie prezentowały się dzieci 
oraz młodzi artyści z gminnych zespołów. Przed publicznością 
zaprezentowali się m.in. Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie, 
Iskierki, Takt, Tęcza i Błysk.  Były też występy dzieci z przedszkola 
i uczniów Zespołu Szkół z Huty Starej B. Tradycyjnie już odbyło się 
podsumowanie Sportowej Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
oraz Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną. Były gratulacje, puchary oraz 
nagrody pieniężne dla szkół podstawowych i gimnazjów. Nie byłoby 
tych sukcesów bez nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy 
profesjonalnie przygotowali młodzież do rozgrywek. Wójt Gminy 
Poczesna – Krzysztof Ujma wraz z posłem – Szymonem Giżyńskim, 
podziękował pedagogom i wręczył im nagrody pieniężne.
Niespodzianką był pokaz szermierki w wykonaniu Marcina  
i Mateusza Puchałów, którym sędziował Mikołaj Puchała. Wieczór 
zakończył się zabawą taneczną - grał zespół Black & White. Takie 
wydarzenia jak Dni Gminy – łączą społeczność naszej Małej 
Ojczyzny                                                                                         an
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- Wieści z GCKIIR 

Podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Malarskiego 
“MOJA MAMA JEST…”

31 maja 2016 r. w Hali Sportowej 
w Poczesnej odbyło się uroczyste 
podsumowanie VII Powiatowego Konkursu 
Malarskiego „MOJA MAMA JEST…”, 
którego organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej pod patronatem Wójta 
Gminy Poczesna. Celami konkursu były 
m. in.: uwrażliwianie dzieci i młodzieży 
na odbiór sztuki malarskiej, pobudzenie 
wyobraźni młodych ludzi oraz rozwijanie 
umiejętności obserwacji osób. Na konkurs 
wpłynęło 213 prac ze szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Poczesna, Częstochowy, 
Brzyszowa, Konopisk, Kamienicy Polskiej 
i Koniecpola. Jury, oceniając prace 
plastyczne, brało pod uwagę zgodność 
z tematem, samodzielność wykonania 
pracy i estetykę wykonania. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i zachęcamy  
do udziału w kolejnych konkursach.

WYNIKI:
I kat. wiekowa – dzieci z przedszkoli

I miejsce: Kacper Sobala, 6 lat, ZSP Nierada
II miejsce: Maja Chłąd, 6 lat, PP nr 37, Cz-
wa

II miejsce: Klara Głonza, 6 lat, PP Wrzosowa
II miejsce: Lena Wiecha, 6 lat, GCKiR 
Konopiska
II miejsce: Aleksandra Lesińska, 6 lat, SP 
Nierada
II kat. wiekowa – dzieci z klas I – III ze 

szkół podstawowych
I miejsce: Hania Wiśniewska, kl. II, GCKiR 
Konopiska
I miejsce: Marcelina Caban, kl. III, SP 
Nierada
II miejsce: Laura Brzeska, kl. III, SP Nierada
III miejsce: Alicja Chłąd, 10 lat, SP nr 53, 
Cz-wa
III miejsce: Mateusz Czuber, 9 lat, SP nr 2, 
Koniecpol
III miejsce: Kinga Juszczyk, kl. II, ZSP 
Słowik
III Miejsce: Barbara Górecka, kl. II, SP 
Poczesna
Wyróżnienie: Piotr Chądzyński, kl. II, SP 
Poczesna
Wyróżnienie: Filip Gałecki, kl. II, Polsko-
Angielska SP Akademia Soward, Cz-wa
Wyróżnienie: Nicola Kurowska, 8 lat, SP nr 
53, Cz-wa

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

I miejsce: Małgorzata Wąsińska, 12 lat, SP 
Kamienica Polska
III miejsce: Wiktoria Pijet, kl. VI, SP 
Poczesna
III miejsce: Przemysław Borecki, kl. V, SP 
Wrzosowa
III miejsce: Agnieszka Podolak, kl. IV, SP 
Brzyszów
III miejsce: Filip Brzeski, kl. VI, SP Nierada
IV kat. wiekowa – młodzież gimnazjalna
I miejsce: Weronika Płatek, Gim. HSB
I miejsce: Julian Nowicki, kl. I, Gim. 
Poczesna

V kat. wiekowa – młodzież 
ponadgimnazjalna

Wyróżnienie: Mateusz Mazur, 18 lat, ZS 
Zawodowych Specjalnych, Cz-wa
Wyróżnienie: Mikołaj Wolniak, 19 lat, ZS 
Zawodowych Specjalnych, Cz-wa
Wyróżnienie: Jarosław Kalinowski, 18 lat, 
ZS Zawodowych Specjalnych, Cz-wa
Wyróżnienie: Kamil Witczyk, 17 lat, ZS 
Zawodowych Specjalnych, Cz-wa

jk

Wrzosowianie w Krynicy Zdroju
W dniach 18 – 19 czerwca 2016 

roku, Zespół Folklorystyczny 
„Wrzosowianie” koncertował 

na XIX Ogólnopolskich Spotkaniach 
Zespołów Artystycznych Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Krynicy Zdrój.  
W przeglądzie wzięło udział 18 zespołów 
tanecznych, śpiewaczych, teatralnych  
i kapel z całej Polski, które zostały wyłonione 
podczas przeglądów regionalnych.
„Wrzosowianie” reprezentowali 
województwo śląskie. Zostali bardzo 
ciepło przyjęci i podczas swojego koncertu 
zgromadzili pod sceną w Pijalni Wód 
ogromną publiczność, która wraz z zespołem 
śpiewała i bawiła się w rytm muzyki. Na 
scenie prezentowały się najstarsze trzy 
grupy wiekowe i siedmioletnia Zuzanna 

Stempel, tancerka grupy dziecięcej, która 
odśpiewała „Łowiczankę”. Bogaty program 
zespołu, wysoka jakość tańca i śpiewu 
zostały nagrodzone przez jury. Zespół 
zdobył statuetkę za „Najlepszy taniec  
i barwne widowisko”.
Dziękujemy wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do sukcesu zespołu, a dodam 

że 18 czerwca 2016 
roku, zespół obchodził 
swoje 18-naste urodziny! 
Dziękujemy Kochani, 
że przez tyle lat jesteście 
z nami i nas wspieracie.

jw

Hania Wiśniewska Julian Nowicki Małgorzata Wąsińska

Kacper SobalaMarcelina CabanWeronika Płatek
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Wieści z GCKIIR  -

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w organizowanych przez  
Gminne Centrum Kultury zajęciach wakacyjnych. Będą to:

LATO’ 2016 Z GMINNYM CENTRUM KULTURY W POCZESNEJ
•  warsztaty plastyczne od 4 do 7 lipca (dla 
dzieci od 4 roku życia); zapisy i pierwsze 
zajęcia w dniu 4 lipca o godz. 10.00;
•  warsztaty tańca współczesnego od 11 
do 14 lipca (dla dzieci od 12 roku życia); 
zapisy i pierwsze zajęcia w dniu 11 lipca  
o godz. 10.00;
•  warsztaty wokalno muzyczne od 18  
do 21 lipca (dla dzieci od 4 roku życia); 
zapisy i pierwsze zajęcia w dniu 18 lipca  
o godz. 10.00;
•  warsztaty z tańca towarzyskiego od 25  
do 28 lipca (dla dzieci od 4 roku życia); 
zapisy i pierwsze zajęcia w dniu 25 lipca  
o godz. 10.00;
•  warsztaty folklorystyczne od 8 do 11 
sierpnia (dla dzieci od 4 roku życia); zapisy i 
pierwsze zajęcia w dniu 8 sierpnia o godz. 10.00;

•  tydzień smakowitości – szkoła gotowania 
dla najmłodszych od 1 do 4 sierpnia  
(zapisy 1 sierpnia o godz. 10.00)

Najmłodszych zapraszamy na spotkania 
z bohaterami ulubionych kreskówek  
w piątki o godz. 10.00. Udział we wszystkich 
zajęciach jest bezpłatny. 
Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany 
podczas pierwszych spotkań. Zajęcia 
odbywać się będą w Gminnym Centrum 
Kultury w Poczesnej

Zajęcia w świetlicach środowiskowych  
w Słowiku, Brzezinach Nowych, Bargłach, 
Wrzosowej i Hucie Starej B będą odbywać 
się w stałych godzinach i będą dopasowane 
do propozycji i potrzeb uczestników. 

Przewidziane są m.in. rozgrywki w tenisa 
stołowego, zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu, wyjazdy do kina i na basen 
w Hucie Starej B, konkursy plastyczne, 
wycieczki rowerowe, ogniska, zajęcia 
kulinarne, turnieje w gry stolikowe, 
wycieczki do Częstochowy. Za organizację 
zajęć odpowiadają administratorzy świetlic.

Zapraszamy do korzystania z kortów 
tenisowych w Hucie Starej B i Słowiku oraz 
basenu kąpielowego w Hucie Starej B 

(dokładny termin uruchomienia zostanie 
podany na stronach www.poczesna.pl, 

www.kulturapoczesna.pl)

JURA ROK FESTIWAL
5 czerwca w Niegowie odbyła się II edycja 
projektu JURA ROK FESTIWAL, którego 
organizatorem był Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie a partnerami 
gminy: Olsztyn, Niegowa, Kłobuck, 
Kłomnice i Poczesna. Wizytówką naszej 
gminy było stoisko, na którym m.in. można 
było skosztować wypieków przygotowanych 
przez panie z KGW Zawodzie – Kolonia 
Borek. Artystycznie reprezentował nas 
Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie.

Spotkanie z Tuwimem
Z okazji Dnia Dziecka wójt Krzysztof Ujma zaprosił młodszych mieszkańców gminy na przedstawienie przygotowane przez Wędrowny 
Teatr Małe Mi. Spektakl miał miejsce w Hali Sportowej 30 maja i nosił tytuł Para Buch – Frazy w Ruch.

Indywidualne Mistrzostwa Śląska LZS w tenisie stołowym – Łaziska Górne, 28.05.2016 r.

Miło nam poinformować że Pan 
Henryk Pałasz – instruktor 
tenisa stołowego LKS GROM 

„Złota Dama” Poczesna w uznaniu zasług  
za upowszechnianie sportu został 
uhonorowany odznaką przez Prezesa 
Śląskiego Wojewódzkiego zrzeszenia LZS 
Tomasza Czerwieckiego. Uroczystość odbyła 
się 28 maja 2016 r. podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Śląska LZS w tenisie stołowym 
w Łaziskach Górnych. I tym razem można 
było liczyć na popis zawodników „Złotej 
Damy”, którzy zajęli wysokie miejsca  
w klasyfikacji końcowej:

WYNIKI
MŁODZICZKI ur. 2003 i mł.
5. SIKORA Julia
8. NOCOŃ Julia 
10. PIETRAJCZUK Natalia
MŁODZICY ur. 2003 i mł.

1. SŁAWIŃSKI Kacper 
7. KAŹMIERCZAK Szymon 
8. PIETRAJCZUK Sebastian 
KADETKI ur. 2001 – 2003
2. KOWALCZYK Zuzanna 
7. MUSIAŁ Natalia 
8. GÓRSKA Alicja
KADECI ur. 2001 – 2003
9. GUTKOWSKI Jakub
JUNIORKI ur. 1998 – 2000
2. GÓRSKA Aleksandra
JUNIORZY ur. 1998 – 2000
3. GAGAT Jakub



Informacja dla mieszkańców Gminy Poczesna
1. Niezależnie od ilości zgromadzonych odpadów i częstotliwości ich wystawiania przez mieszkańców 
Gminy Poczesna – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest comiesięczne uiszczanie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest od ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, nie od wielkości czy ilości pojemników i częstotliwości ich wystawiania.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłoszenia jakiejkolwiek zmiany w ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość (zgon, narodziny, zamieszkanie/wyprowadzka - a nie zameldowanie)  
w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
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- Nasze firmy / informacje

Z trasy DK 1 na wysokości napisu Nowa 
Wieś widać reklamę marki Citroen. Teraz 
dołączyła Mazda.
Aneta Nawrot: Jakiej marki był Pana 
pierwszy samochód?
Marek Klimczak: - To była Zastawa
Aneta Nawrot: A teraz czym Pan jeździ?
Marek Klimczak: - Nie mam prywatnego 
samochodu. Moja własność, jeśli chodzi 
o urządzenia mechaniczne, to  spalinowa 
kosiarka oraz rower.
Jaki kolor auta Pan preferuje?
- Wszystko zależy od marki i modelu. I tak 
na przykład Mazda 6 najpiękniejsza jest 
w kolorze czerwonym, ale każda decyzja 
klienta jest najlepsza, bo jesteśmy różni i to 
bardzo dobrze.
Trochę historii. Jak zaczęła się Pana 
praca w branży samochodowej?
- Może to zabrzmi banalnie, ale od dziecka 
kochałem samochody. Kiedy ukończyłem 
Łódzką Politechnikę w 1980 roku , to już 
jako magister inżynier zrobiłem papiery 
mistrzowskie, żebym mógł prowadzić 
warsztat samochodowy.  Przez 12 lat 
pracowałem w swoim zakładzie jako 
mechanik.
Czyli historia zupełnie jak  
u amerykańskiego milionera: od 

Całe życie nie pracuję - mówi Marek Klimczak, Prezes Zarządu, właściciel salonu Citroena  
i Mazdy w Nowej Wsi - bo realizuję swoje hobby.

czyścibuta do właściciela największego 
koncernu past do butów...
- No, aż tak to może nie... Ale rzeczywiście 
na początku lat 90-tych minionego stulecia 
uznałem, że trzeba iść do przodu. W 1992 
roku zostałem właścicielem autoryzowanego 
salonu Mazdy. Znajdował się on niedaleko 
stąd, też przy ul Katowickiej ale 42. Po 
trzech latach przyszedł czas na KIA, a w 
1996 – na Suzuki. No a od 2003 roku – już 
przy ul. Katowickiej 75 – istnieje Citroen.
Nie taki zwykły salon Citroena... Trzeba 
powiedzieć, że Pan i pańska firma macie 
tytuł Złotego Dealera Roku...
- Trudno się samemu chwalić, ale 
rzeczywiście taki tytuł mamy. A na 
około 14 tysięcy salonów Citroena w 
Europie jesteśmy wśród  6  nagrodzonych   
z  wynikiem  satysfakcji  klienta  100%. W 
Polsce na pierwszym  miejscu od  kilku lat.
No to po co teraz jeszcze ta Mazda?
- Jak już wcześniej powiedziałem 
auta, motoryzacja to moja pasja. Lubię 
nowe wyzwania. Lubię coś budować, 
tworzyć, modernizować... A dodatkowo 
Mazda  była pierwszą firmą, której byłem 
autoryzowanym przedstawicielem. To 
jak z pierwsza miłość, do której wraca się  
z sentymentem i... nie zapomina.

W Polsce na pierwszym miejscu...

Czy można powiedzieć, że Citroen  
i Mazda, to firmy rodzinne?
- Mam trzy córki – trojaczki! Jedna  
z nich – Edyta, ukończyła bankowość – 
rzeczywiście pomaga w prowadzeniu firmy. 
Agnieszka – architekt i Magda – po Handlu 
Zagranicznym – która   obecnie  prowadzi 
dział  handlowy.
Daję pracę 20 osobom – z satysfakcją 
mówię  o ich kompetencjach. Staram się, 
aby w naszej firmie panowała rodzinna 
atmosfera... Myślę, że się to udaje
Przyznał Pan, że w zasadzie od 7 rano do 
20 jest Pan w pracy. A istnieje życie poza 
autami?
- Moja żona mówi mi, że powinienem 
zwolnić. Ale mnie praca nie męczy. Ja w 
pracy odnajduję bardzo wiele przyjemności.  
Poza tym ja nie potrafię wypoczywać 
biernie. Nawet jak mam wolny czas to koszę 
trawę. To też mi sprawia przyjemność, bo 
widzę jak wokół robi się coraz piękniej. 
Codziennie też staram się przejeżdżać około 
20 kilometrów na rowerze. Jak tylko jest 
możliwość to  uprawiam  windserfing  oraz   
tenis. Ale zawsze, bez względu na wszystko, 
znajduję czas dla moich ukochanych 
wnuczek: Zosi i Dominiki. Są jak moja 
żona i córki – wspaniałe i cudowne!
Dziękuję za rozmowę.
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...działające przy Zespole Szkół we Wrzosowej   otrzymało 
dofinansowanie na realizację projektu  pod nazwą „Sparta to 
miejsce dla Ciebie”. Czas realizacji projektu  od  1 kwietnia do 20 
maja 2016r. Kwota dofinansowania 5000,00 zł
W ramach realizacji projektu:
1. utworzono sekcję taneczno-rytmiczną i koło szachowe
2. wyposażono  i zagospodarowano pomieszczenie przeznaczone  
na potrzeby stowarzyszenia i jego partnerów
3. poszerzono ofertę sportowo- rekreacyjną dla mieszkańców 
powiatu częstochowskiego
4. przeprowadzono badania przesiewowe dla  dzieci należących  
do sekcji Taekwon-do i sekcji taneczno-rytmicznej oraz dla chętnych 
uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola  we Wrzosowej

4 czerwca 2016r na placu OSP Wrzosowa odbył się festyn 
środowiskowy, podczas którego sekcja Tekwon-do i sekcja taneczno 
- rytmiczna  zaprezentowały swój program sportowo-artystyczny.

 Maciej Janowski

Stowarzyszenie „SPARTA”...

WYDARZENIA / sport -

Nasza super-drużyna
Mała ekipa, ale najlepsza  ekipa! W sobotę 11 czerwca w Konopiskach odbywała się powiatowa Spartakiada. Wzięły  

w niej udział prawie wszystkie gminy powiatu częstochowskiego. Gminę Poczesna reprezentowało zaledwie siedmiu 
zawodników, ale najlepszych. Zajęliśmy I miejsce w rzucie do kosza. Były złote medale i puchar  dla Gminy Poczesna.

Ekipa pocześniańska nie była liczna,  
a spowodowane było to Dniami Gminy 
Poczesna, które odbywały się w tym samym 

czasie. Bardzo godnie reprezentowali oni nasze barwy  
i bronili honoru Gminy.
Na Spartakiadę do Konopisk pojechali: Aleksandra 
Przygódzka, Agnieszka Lenarczyk, Piotr Lenarczyk, sołtys 
– Leon Kuta, radny – Waldemar Kucia oraz Artur Miszczak  
i Wojtek Markowski.
Samorządowcy brali udział w konkurencji – strzałów do 
bramki. Artur Miszczak i Wojciech Markowski rzucali 
do kosza. Byli najlepsi. Dla gminy zdobyli I miejsce w tej 
konkurecji i wrócili z dwoma złotymi medalami.
Piotrek Lenarczyk wziął udział w biegu na 1000 metrów. 
Najwięcej napracowała się reprezentacja pań.
- Chciałyśmy zdobyć dla Gminy jak najwięcej punktów. 
Dlatego wystartowałyśmy w rzucie wałkiem, w podnoszeniu 
ciężarów, jeździe na nartach a ja dodatkowo w biegu na 
100 metrów. Było nam bardzo miło, jak współprowadzący 
pan Karol Ostalski podkreślał, że nasza Gmina licznej 
reprezentacji nie ma, ale za to dobrą i waleczną.
Wszystkim osobom, które tak godnie  reprezentowały Gminę 
Poczesna na Spartakiadzie - bardzo dziękujemy! Dzięki Wam 
zajęliśmy 10 (na 15) miejsce.

an
foto. Starostwo Powiatrowe

Nagrody dla najlepszych
Jak co roku, podczas ostatniej przed wakacjami, sesji Rady Gminy wręczane są nagrody dla najlepszych  

absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Poczesna. W tym roku otrzymali je:

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej
Aleksandra Błaszak – średnia ocen :5,83

Zespół Szkół w Hucie Starej B
Maciej Rataj – średnia ocen: 5,44

Zespół Szkół we Wrzosowej
Weronika Pentak  -  średnia ocen: 5,22

Zespół Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie
Marta  Sosna  – średnia ocen:  5,11.

gr, an



Uczestnicy Sportowej Ligi Gimnazjów
w roku szkolnym 2015/2016

1. Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej – Koordynator Sportowej 
Ligi Gimnazjów -nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Skorupa.
2. Zespół Szkół - Gimnazjum im. J.Kochanowskiego we Wrzosowej - 
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Aleksandra Przygódzka
3. Zespół Szkół –Gimnazjum im.J.Pawła II w Hucie Starej B- nauczyciel 
wychowania fizycznego mgr Jakub Kocieliński.
4. Zespół Szkół – Gimnazjum im.Polskich Noblistów  
w Częstochowie-nauczyciel wychowania fizycznego mgr Marcin Rybiałek / 
mgr Urszula Szynkiel
5. Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Poczesnej – nauczyciel wychowania 
fizycznego mgr Patryk Kozłowski

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1.WRZOSOWA-37 pkt
2.POCZESNA - 37 pkt
3.HUTA STARA B-23 pkt
4.BRZEZINY-11 pkt

Iwona Skorupa

TABELA SPORTOWEJ LIGI GIMNAZJÓW 2015/2016
Dyscyplina TENIS STOŁOWY PIŁKA SIATKOWA PIŁKA 

KOSZYKOWA LEKKOATLETYKA BADMINTON PIŁKA NOŻNA

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

POCZESNA 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4

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

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

BRZEZINY 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Sprawozdanie
SPORTOWA LIGA PODSTAWÓWEK GMINY POCZESNA 2015/2016

Zawody lekkoatletyczne  wygrała   Szkoła Podstawowa w 
Słowiku z  449 p. w składzie; Wiktoria Kucharska, Emilia 
Brymora, Oliwia Bolek, Aleksandra Rak, Oskar Wyrwał, 

Marcin Pluta, Maciej Kisiel, Miłosz Gurbała, opiekun Patryk 
Kozłowski.
 Drugie miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej z 428 p.  w  składzie; Martyna Borecka, Julia 
Wrzosowska, Oliwia Wolska, Alicja Tomala, Sebastian Pierajczuk, 
Jakub Szczechla, Bartłomiej Kita, Jakub Lip, opiekun Dorota Kita 
,Robert Markowski.  
Trzecie miejsce. Szkoła Podstawowa w Nieradzie 427 p. w składzie 
Weronika Przybylska, Klaudia Kocot, Alicja Kędzia, Kinga Małek, 
Jakub Szymczyk, Filip Brzeski, Wiktor Kołodziej, Dominik Trojak, 
opiekun Konrad Grzyb.
Czwarte miejsce Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w 
Hucie Starej B 423p. w składzie; Wiktoria Borgmans, Makowska 
Patrycja, Weronika Organa, Oliwia Szejn, Jan Ujma, Szymon 
Nowak, Daniel Nagiel, Kacper Banasiak opiekun Jakub Kocieliński.
Piąte miejsce Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we 
Wrzosowej 409p. w składzie; Martyna Bala, Julia Kołodziej, 
Paulina Machniak, Magdalena Golsztajn, Kewin Kuziorowicz, Filip 
Skowron, Adrian Krawczyk, opiekun Paweł Tomala.

Najlepszym lekkoatletą w zawodach okazał się uczeń ze Słowika 
Oskar Wyrwał, który osiągnął najlepszy wyniki w rzucie piłeczką 
palantową 41m. i w skoku w dal 4,10m. Najdalej rzuciła piłeczką 
palantową uczennica z Wrzosowej Martyna Bala 38m. a skoczyła w 
dal dziewczynka z Nierady Alicja Kędzia.
 Oprócz lekkiej atletyki w ramach  Sportowej Ligi 
Podstawówek  rywalizowaliśmy   w piłce nożnej halowej , 
minikoszykówce  dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym, 
minisiatkówce dziewcząt i chłopców,  grach i zabawach klas I-III.
    
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w 
Poczesnej   z 35 punktami  i ona wygrała  nagrodę główną PUCHAR 
WÓJTA GMINY POCZESNA.
Kolejne miejsca:
II-   Szkoła Podstawowa w Słowiku  26 p.
III- Szkoła Podstawowa w Nieradzie  21 p.
IV- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej 
B 19 p.          
V- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowe 19 p.
(Wynik IV i V miejsca ustalony zgodnie z regulaminem rozgrywek)

Koordynator Leszek Kownacki

Wędkarze - dzieciom
5 czerwca 2016 odbyły się zawody wędkarskie w Kole Poczesna z okazji Dnia Dziecka.

Liczba dzieci które przybyły na zawody bardzo miło nas 
zaskoczyła, bawiło się aż 48 dzieci co bardzo nas cieszy gdyż 
widać, że zainteresowanie wędkarstwem sportowym wśród 

młodzieży rośnie. Dzięki dofinansowaniu z Gminy Poczesna oraz 
licznym sponsorom jak i wkładem finansowym z naszego koła 
wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych 
nagród, medale oraz puchary. Dzieci które potrafiły samodzielnie 
wędkować rywalizowały o trzy puchary. Zwycięzcą okazał się Kamil 
Helt, który zdobył 2260 pkt, drugi miejsce zajęła Nikola Piasecka 
840 pkt, trzecie miejsce Julia Schabowska 660 pkt. Atmosfera jak 
i pogoda były doskonałe, mamy nadzieję że za rok dzieci będzie 
jeszcze więcej i w równie świetnej atmosferze będziemy się bawić 
z okazji Dnia Dziecka.
Zwycięzcom gratulowali m.in.: Przewodnicząca Rady Gminy – 
Lidia Kaźmierczak oraz Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.

Paweł Świącik, fot. archiwum Koła Wędkarskiego
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W terminie  od 29.04.2016 roku do 30.05.2016 roku na terenie Gminy Poczesna 
odbywały się konsultacje społeczne ze społecznością lokalną w zakresie opracowania 
„Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy 
Poczesna do 2030 roku”. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był 
Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego Andrzej Lech.                                                                                          
Konsultacje były przeprowadzane w formie:
1. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna  
nr URO.0050.150.2016.DM z dnia 25.04.2016 roku.
2. Przekazanie projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
cieplną i gazową dla gminy Poczesna do 2030 roku”  i informacji o konsultacjach 
radnym Gminy Poczesna i sołtysom.
3. Podanie do publicznej wiadomości  projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Poczesna, w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Udostępnienie projektu  „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 roku” w siedzibie Urzędu
We wskazanym terminie społeczność lokalna, mieszkańcy Gminy Poczesna   mogli 
zapoznać się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składać uwagi i wnioski  
w jednej z następujących form:
- osobiście w wyznaczonej komórce Urzędu,
- telefonicznie,
- faksem,
- pocztą tradycyjną  na adres Urzędu Gminy,
- za pośrednictwem internetu na wskazany adres e-mail, na formularzu zgłaszania 
uwag i wniosków.

Wyniki konsultacji społecznych:
W terminie przeznaczonym na konsultacje społeczne z możliwości złożenia uwag 
na formularzu konsultacyjnym  dostarczonym do wyznaczonej komórki w Urzędzie 
Gminy Poczesna skorzystała jedna osoba,  Pani Ewa Synoradzka – radna Rady 
Gminy Poczesna).

Zgłoszone wnioski zostały przez Wójta Gminy Poczesna przeanalizowane  i z uwagi 
na swoją wartość merytoryczną  uwzględnione w konsultowanym dokumencie.
Wójt Gminy przedstawi mieszkańcom gminy raport z wyników konsultacji za 
pośrednictwem:
- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna, 
- Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna,

RAPORT Z WYNIKÓW KONSULTACJI W ZAKRESIE  
„ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ I GAZOWĄ  

DLA GMINY POCZESNA DO 2030 ROKU”
Zestawienie zgłoszonych uwag:

Lp.

Zapis w 
dokumencie, do 
którego zgłaszane 
są uwagi/wnioski 
(wraz z podaniem 
rozdziału i numeru 
strony)

Treść uwagi Stanowisko

1.  

Założenia do planu zaopatrzenia w 
energię elektryczną cieplną i gazową 
powinny zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne obejmować okres  min. 
15 lat

Uwagę 
uwzględniono, 
wydłużono czas 
obowiązywania 
założeń do planu 
zaopatrzenia w 
energię elektryczną 
cieplną i gazową 
dla Gminy 
Poczesna do 2032 
roku

2.
8.1
Sektor 
ciepłownictwa
str. 55

Zamiast zapisu „montaż dużych 
instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach przedsiębiorstw Dodać zapis:
W ramach działania planowany 
jest także montaż dużych instalacji 
fotowoltaicznych (do 20 MW) na 
terenach, na których dopuszczona 
została możliwość lokalizowania 
urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii

Uwagę 
uwzględniono, 
zapis zmieniono

3.
8.1
Sektor 
ciepłownictwa
Str. 55

Montaż małych instalacji 
fotowoltaicznych na 
przedsiębiorstwach – 30 sztuk

Uwagę 
uwzględniono , 
zapis zmieniono

W terminie  od 29.04.2016 roku do 30.05.2016 roku na terenie Gminy Poczesna 
odbywały się konsultacje społeczne ze społecznością lokalną w zakresie 
opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna”.                                                                                            
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Przewodniczący Zespołu 
Konsultacyjnego Andrzej Lech.                                                                                      
Konsultacje były przeprowadzane w formie:
1. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr 
URO.0050.150.2016.DM z dnia 25.04.2016 roku.
2. Przekazanie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna”                                                          
i informacji o konsultacjach radnym Gminy Poczesna i sołtysom.
3. Podanie do publicznej wiadomości  projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Poczesna” na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna, w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
4. Udostępnienia projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna 
” w siedzibie Urzędu.
We wskazanym terminie społeczność lokalna, mieszkańcy Gminy Poczesna   mogli 
zapoznać się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składać uwagi i wnioski  
w jednej z następujących form:
- osobiście w wyznaczonej komórce Urzędu, 
- telefonicznie,
- faksem,                                                                                                                                             
- pocztą tradycyjną  na adres Urzędu Gminy,                                                                                                     
- za pośrednictwem internetu na wskazany adres e-mail, na formularzu zgłaszania 
uwag i wniosków.
Wyniki konsultacji społecznych:
W terminie przeznaczonym na konsultacje społeczne z możliwości złożenia uwag 

RAPORT Z WYNIKÓW KONSULTACJI W ZAKRESIE „PLANU  
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POCZESNA”

Zestawienie  zgłoszonych uwag:

1.

Pkt.12
Zestawienie 
proponowanych 
działań -  
Przedsiębiorcy
str. 134

Dodać:
W ramach działania planowany 
jest także montaż dużych instalacji 
fotowoltaicznych (do 20 MW) na 
terenach, na których dopuszczona 
została możliwość lokalizowania 
urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii

Uwagę 
uwzględniono, zapis 
dodano

- Dwumiesięcznika „SPOIWO”
Opracował: 1. Renata Smędzik, 2. Dagmara Młyńczyk

na formularzu konsultacyjnym  dostarczonym do wyznaczonej komórki w Urzędzie 
Gminy Poczesna skorzystała jedna osoba,  Pani Ewa Synoradzka – radna Rady 
Gminy Poczesna).
Zgłoszony wniosek został przez Wójta Gminy Poczesna przeanalizowany i z uwagi 
na swoją wartość merytoryczną  uwzględniony w konsultowanym dokumencie.
Wójt Gminy przedstawi mieszkańcom gminy raport z wyników konsultacji za 
pośrednictwem:
- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna,                                                                           
- Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna,  
- Dwumiesięcznika „SPOIWO”
Opracował:
1. Renata Smędzik
2. Dagmara Młyńczyk

1. Poczesna
Poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 
17.00; 
wtorek, czwartek od 9.00 do 15.00
w soboty biblioteka nieczynna
2. Huta Stara B
Poniedziałek, środa, piątek od 9.00 do 17.00
Wtorek od 9.00 do 16.00
Czwartek od 9.00 do 12.00
Urlop od 14.07 do 17.07 i od 01.08  

Godziny otwarcia bibliotek w wakacje:
do 16.08.2016
3. Nierada
Godziny otwarcia nie ulegną zmianie.
Urlop od 18.07 do 29.07; od 16.08 do 22.08
4. Wrzosowa
Poniedziałek, środa, piątek od 9.00 do 17.00
Wtorek, czwartek od 9.00 do 16.00
Urlop od 11.07 do 22.07 i od 16.08  
do 19.08.2016

jesteśmy na www.facebook.com 15
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Zatrzymane w kadrze...
Najlepsi absolwenci gimnazjów

Aleksandra Błaszak 
 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej

Maciej Rataj 
 Gimnazjum im.  Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B

Marta Sosna
 Zespół Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

Weronika Pentak
 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej


