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…. z okazji Waszego 
Święta, życzymy aby 
Święty Florian – Wasz 
Patron – zawsze miał 
Was w swojej opiece. 

Wszystkiego najlepszego 
dla Was i Waszych 

rodzin.

Drodzy Druhowie...

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak                      

Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP 

Dariusz Szyja

Komendant Gminny ZOSP 
RP w Poczesnej
Marian Kołodziej 
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STOPKA REDAKCYJNA

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję pary małżeńskie obchodzące w 2016 roku Jubileusz 
pożycia małżeńskiego, iż wzorem lat ubiegłych planujemy 
zorganizowanie dla Państwa uroczystości gminnej.
   Wobec powyższego proszę pary zawierające związek małżeński 
w  1966 roku
o zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej uroczystości w tutejszym 
Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr 39.
   Wraz ze zgłoszeniem proszę przedstawić dokument zawarcia 
związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa – (tylko  
w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w innym USC).
   Zgłoszenia można dokonać osobiście, bądź za pośrednictwem 
członka rodziny. Kontakt telefoniczny  do Urzędu Stanu Cywilnego 
- tel. 34/326 30 27.

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma                                  

dla par małżeńskich  - Jubilatów   50 - lecia
pożycia małżeńskiego

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
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Z  P R A C  W Ó J T A  G M I N Y
Z prac wÓJTA gMINY -

KWIECIEŃ
30 marca - 01 kwietnia – uczestniczyłem w seminarium szkoleniowym 
dla Wójtów i Burmistrzów. Jego organizatorem był Komendant   
Państwowej  Straży Pożarnej w Częstochowie. Głównym tematem 
szkolenia było bezpieczeństwo i higiena pracy. Na szkoleniu obecny 
był również Marian Kołodziej – komendant Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poczesnej;
2 – w OSP Poczesna odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym 
uczestniczyłem. Natomiast w OSP Nierada  kibicowałem uczestnikom 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap  gminny);
5 –  w Urzędzie Gminy Poczesna odbyło się spotkanie konsultacyjne 
dotyczące „Natury 2000”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.  dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, przedstawiciel Śląskiej Izby 
Rolniczej i  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tego dnia, w godzinach popołudniowych, w ramach konsultacji 
społecznych dotyczących powstania Mapy Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego, odbyło się spotkanie w Zespole Szkół w Hucie Starej B;
6 - w świetlicy Zespołu Szkół w Hucie Starej B odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Olimpia” Huta Stara 
B. Prezesem został ponownie Jarosław Wlazło, a jego zastępcami 
Grzegorz Waszczyk i Łukasz Kwiatkowski, skarbnikiem - Konrad 
Galant;
7 – w OSP Bargły odbyło się spotkanie samorządowców z mieszkańcami 
i przedstawicielami firmy „Midiko”. Rozmawiano o możliwościach 
zainstalowania szerokopasmowego internetu;
7 – byłem organizatorem  narady z dyrektorami szkół i przedszkoli 
z terenu gminy Poczesna. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.  
W tym samym dniu, po południu, w świetlicy w Nieradzie miało 
miejsce spotkanie z sołtysami i radnymi miejscowości: Nierada, 
Młynek, Mazury i Michałów. Zebranie dotyczyło funkcjonowania linii 
69;
8 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Poczesna  
z działkowcami. Wśród zaproszonych gości była m.in. Dorota Dobosz 
– prezes Ogródków „Górnik” oraz Michał Konopka – prezes ogródków 
„Wrzos”. Zebranie zaszczycił swoją obecnością Adam Więcławik – 
dyrektor biura Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
w Częstochowie. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o sprawach bieżących. 
Prezesi podkreślili, że współpraca działkowców z samorządem układa 
się bardzo dobrze (m.in. poprzez organizowanie wspólnych imprez, 
uczestnictwo w dożynkach czy spotkaniach okolicznościowych);
8 – w godzinach popołudniowych miałem zaszczyt wziąć udział 
w wernisażu Anny Wawrykowicz-Żakowicz, artystki malarki, 
mieszkanki gminy Poczesna. Prace można oglądać w Centrum Kultury 
w Poczesnej do końca czerwca 2016;
11 – w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się spotkanie, na którym 
obecne były władze gminne oraz radni i sołtysi z miejscowości 
Nierada, Mazury, Michałów i Młynek oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta Częstochowa zajmujący się sprawami komunikacji. Głównym 
tematem rozmowy było funkcjonowanie linii nr 69 na terenie gminy 
Poczesna;
12 – w Urzędzie Gminy odbyła się Rada Społeczna Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poczesnej podczas której 
omówiono działalność za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe;
12 – w Urzędzie Gminy Poczesna złożyłem gratulacje i życzenia 

Państwu Celinie  i Kazimierzowi Brzozowskim, którzy w tym roku 
obchodzą 65-rocznicę pożycia małżeńskiego;
12 – w Hucie Starej B odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie 
przygotowań do  Dni Gminy Poczesna. W tym roku wydarzenie to 
zostało zaplanowane na  10 i 11 czerwca;
13 – odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „Niweleta” oraz 
mieszkańcami miejscowości Wrzosowa. Dotyczyło ono dokumentacji 
technicznej obwodnicy zachodniej. Urząd Gminy reprezentował 
zastępca wójta – Andrzej Lech;
15 – uczestniczyłem w spotkaniu, które odbyło się w OSP Bargły. 
Dotyczyło ono organizacji 90-lecia OSP Bargły. Uroczystość 
jubileuszowa została zaplanowana na 4 czerwca;
21 – w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie 
oświatowe. Uczestniczyli w nim m.in. dyrektorzy szkół gimnazjalnych 
z terenu gminy Poczesna. Urząd Gminy reprezentowała kierownik 
SAPO – Grażyna Rakowska. Na spotkaniu omawiane były m.in. 
zagadnienia, które w najbliższej przyszłości planuje się wdrożyć  
w oświacie;
22 – w Hali Sportowej w Poczesnej odbywały się Regionalne Dni 
Olimpijczyka. To wielkie sportowe święto, na którym m.in. zostały 
odznaczone osoby zasłużone dla sportu. Otrzymały „kółka olimpijskie”. 
Odbywały się także mecze międzynarodowe – w siatkówce oraz tenisie  
stołowym. W sportowych zawodach uczestniczyli Polacy mieszkający 
na Liwie w Obrębie Solecznikowskim;
24 – w kościele w Poczesnej miała miejsce uroczystość przekazania 
Relikwii Świętego Jana Pawła II. Wydarzeniu dla parafii św. Jana 
Chrzciciela i gminy Poczesna przewodniczył arcybiskup Stanisław 
Nowak;
26 – w sali sesyjnej Urzędu Gminy składałem gratulację i życzenia 
parom małżeńskim, które przeżyły razem 50 lat. Jubilaci otrzymali 
m.in. medal Prezydenta RP za długoletnie pożycie;
29 – do gminy Poczesna zawitał bus 500+. Mieszkańcy mieli okazje 
skorzystać z konsultacji pracowników zajmujących się wypłatami 
zasiłków dla dzieci;
30 – w Brzezinach Nowych miało miejsce Walne Zebranie Koła 
Łowieckiego „Ryś”;
MAJ
2 – w kaplicy w Hucie Starej A odbyły się uroczystości związane  
z obchodami święta 3-go Maja. W tym samym dniu po południu,  
w kościele we Wrzosowej miał miejsce jeden z pierwszych koncertów 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej – Gaude 
Mater. Przed publicznością wystąpił Narodowy Chór Ukrainy 
„Dumka”’;

WYDAŁEM ZARZĄDZENIA M. IN. W SPRAWIE:

– powierzenia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w 
Poczesnej;
– powołania Komisji odbiorczej do przeprowadzenia odbioru pasa 
drogowego dróg gminnych – Huta Stara A, Sobuczyna – w związku z 
zakończeniem realizacji projektu budowy infrastruktury informatycznej 
dla subregionu północnego e-region częstochowski na terenie Gminy 
Poczesna;
– zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia 
paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego 
eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Poczesna;
– organizacji zasad działania systemu alarmowego;
– przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów: w Gimnazjum 
im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej, w Przedszkolu Publicznym we 
Wrzosowej oraz  w Przedszkolu Publicznym w Hucie Starej A;
– wykonania prawa pierwokupu dotyczącego działki położonej  
w miejscowości Wrzosowa;
– wykonanie budżetu Gminy Poczesna za 2015 rok;
– konsultacji społecznych projektów „Założenia do planu zaopatrzenia 
w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 
roku oraz do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna”;

TRADYCJE

- W maju w szkołach i przedszkolach odbywały się akademie z okazji 
Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
- W kościołach z okazji św. Floriana - patrona strażaków - w kościołach 
na terenie gminy Poczesna odbywały się msze święte w intencji 
strażaków. 3 maja miała miejsce msza w Nieradzie
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- Z PRAC rADY gMINY / WYDARZENIA

Sprawozdanie z XVII  Sesji Rady Gminy Poczesna
29 marca 2016 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy w 
Poczesnej, w której uczestniczyło 15 radnych. Po stwierdzeniu 
prawomocności sesji, przyjęciu porządku obrad i protokołu z XVII 
Sesji Przewodnicząca Rady i Wójt złożyli informację o pracy w 
okresie między sesjami. Podczas posiedzenia Rada wysłuchała 
sprawozdań dotyczących: działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w 2015 roku, działalności Gminnego Centrum  Kultury, 
Informacji i Rekreacji za 2015 rok oraz z pracy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
Rada dokonała także, oceny ściągalności podatków w 2015 roku 
oraz  wysłuchała informacji o wykorzystaniu środków funduszu 
sołeckiego w 2015 roku. Podczas sesji Rada podjęła następujące 
uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania   finansowego 
Gminnej Biblioteki  
 Publicznej w Poczesnej za 2015 rok.
• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego  Centrum  
 Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2015 rok.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030.

• zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa.
• w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
• w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna” na 2016 rok.
• w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Poczesna.
• w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Stawowej 
w Poczesnej.
• w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

Na zakończenie radni i sołtysi przystąpili do składania wniosków 
i zapytań, a Przewodnicząca zapoznała Radę z pismami, które 
wpłynęły od ostatniej sesji do biura Rady Gminy, podziękowała 
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady XVII Sesji 
Rady Gminy Poczesna.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Kaźmierczak

Sprawozdanie z XVIII  Sesji Rady Gminy Poczesna
W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy 
w Poczesnej. Po stwierdzeniu prawomocności, przyjęciu porządku 
obrad oraz protokołu z XVII sesji wysłuchano informacji Wójta 
Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie 
między sesjami. 
 Zostały przedstawione min. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, analiza stanu 
ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy, analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 
oraz ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 Podjęto następujące uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2015 rok.
- przyjęcia od Województwa Śląskiego do prowadzenia zadania pn. 
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie 

Poczesna – etap III”
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030.
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Poczesna.
- odwołania Skarbnika Gminy Poczesna
- powołania Skarbnika Gminy Poczesna
Złożono podziękowania za współpracę Panu Piotrowi Doboszowi 
rezygnującemu z funkcji skarbnika. Następnie gratulacje przyjęła 
Pani Halina Paruzel-Tkacz, która została powołana na stanowisko 
Skarbnika Gminy Poczesna.
 Po wysłuchaniu wniosków i zapytań radnych zakończono 
obrady XVIII sesji Rady Gminy Poczesna.    
            Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
     Eulalia Błaszak

Drodzy Mieszkańcy Gminy Poczesna, zwracamy się do Was z ważnym ostrzeżeniem. W naszej Gminie, coraz 
częściej giną psy. Są to przeważnie psy rasowe, duże i silne. Złodzieje, podczas nieobecności właścicieli 
wchodzą na podwórka i przy użyciu pętli hycla wciągają psa do samochodu lub celowo wypuszczają 
go z terenu posesji. Silne osobniki wykorzystywane są  do walk psów, słabsze do ćwiczeń, natomiast 
niesterylizowane suki do rozrodu w pseudo hodowlach. Zwracajmy  zatem uwagę na obce osoby, które 
wykazują większe zainteresowanie naszym psem, czy psem sąsiada. Starajmy się obserwować, czy ktoś 
nie próbuje go dokarmiać, zdobywając w ten sposób zaufanie psa. Zwierzęta giną bez śladu, bo złodzieje 
wywożą je z terenu zamieszkania. Prosimy o poważne podejście do tematu.
Nie próbujmy myśleć, że „nas to nie dotyczy”, bo proceder ten szerzy się coraz bardziej. Skradzione psy 
traktowane są w okrutny sposób i nigdy już nie wrócą do swoich właścicieli. Nie możemy pozostać obojętni, 
bo taka postawa jedynie rozzuchwali złodziei. Nawet jeśli nie ukrócimy tego nieludzkiego procederu, to 
poprzez zwiększoną czujność możemy uratować jakieś psie istnienie.

UWAGA!!! ZŁODZIEJE PSÓW SĄ JUŻ WSZĘDZIE!

UWAGAŻJCIE NA SWOJE PSY!!!  
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Mama, babcia, sołtyska....
W połowie marca Grażyna Nowak została wybrana na sołtysa Bargłów. Zastąpiła  

na tym stanowisku – Mirosławę Sławińską.

Od urodzenia mieszka w Bargłach: - To moja mała ojczyzna – mówi Grażyna Nowak. - Dlatego 
chciałabym, żeby piękniała i ludziom żyło się coraz lepiej. Dlatego też, między innymi, 
zdecydowałam się, żeby kandydować na sołtysa tej miejscowości. Poza tym mój ojciec był 

wielkim społecznikiem. Udzielał się nie tylko w OSP, ale przez kilka kadencji był właśnie sołtysem 
Bargłów. Grażyna Nowak przyznaje, że zawsze bardzo podziwiała swojego ojca i jego zaangażowanie 
w pomoc innym ludziom.
Grażyna Nowak przyznaje, że pracy sołtysa będzie się mogła bardziej poświecić ponieważ jest w tej 
chwili na tzw. świadczeniu przedemerytalnym, ma więc więcej czasu na pracę społeczną. Funkcja, 
której podjęła się w marcu nie przeszkodzi jej w pracy w Kole Gospodyń Wiejskich, gdzie działa od 
wielu lat.
Prywatnie nowa sołtys Bargłów jest mamą trójki dzieci: – Dorosłych już dzieci. Mam córkę i dwóch 
synów – dodaje Grażyna Nowak. -  Ale muszę się pochwalić, że jestem już także babcią. Mam 
wnuczkę Emilkę, Gabrysię, Madzię i Hanię oraz wnuczka  Mikołaja.
- Uwielbiam pracę w ogrodzie. Bardzo się przy niej relaksuje – wyznaje Grażyna Nowak. - Jakie 
mam marzenia? Bardzo chciałabym wybrać się na wczasy, ale gdzieś bardzo daleko. W jakieś ciepłe 
miejsce, gdzie trzeba dolecieć samolotem...

an

Przyszłe edytorki z wizytą
Studentki II roku filologii polskiej AJD w Częstochowie - w ramach ćwiczeń - odwiedziły Gminę 

Poczesna. Było to 13 kwietnia. Wcale nie pechowo...

Zapoznały się z mozolną pracą grafika, 
specyfiką pracy w redakcji „Spoiwa” 
oraz poznały nowe, przydatne programy 

do obróbki zdjęć. Odbyło się też spotkanie z 
Wójtem - Krzysztofem Ujmą. Uznał on, że praca 
edytora tekstów jest niezwykle przydatna oraz 
wymaga zdobycia gruntownej wiedzy w różnych 
dziedzinach. Wójt wspominał też jak powstał 
gminny periodyk oraz co oznacza jego nazwa 
„Spoiwo”.

autorki: Sara Zawistowska, Patrycja Musik, 
Agnieszka Maciów, Karolina Witkowicka i Marta 

Kałwak

WYDARZENIA / INFORMATOR -

29 kwietnia przed Halę Sportową w Poczesnej przyjechał BUS 500 +. 
Mieszkańcy Gminy mogli - podczas dwugodzinnego dyżuru pracowników 

GOPS-u, specjalistów z Katowic oraz Wójta Krzysztofa Ujmy - otrzymać 
informacje dotyczącą Programu RODZINA 500 +.



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

Firma z Korwinowa – ze „Złotym Manekinem”
Firma Paparazzi Fashion otrzymała na Międzynarodowych Targach Mody Fast Fashion w Ptak 

Fashion City statuetkę „Złotego Manekina”, w kategorii „odkrycie roku”.

Aneta Nawrot:  Czy to prawda, że 
Paparazzi Fashion, ma dopiero rok?
Bożena Dróżdż, współwłaścicielka firmy, 
projektantka: - Tak dokładnie. Powstała 
w kwietniu 2015 roku. Wraz z mężem 
przez 25 lat zajmowaliśmy się produkcją 
odzieży męskiej. Na początku ubiegłego 
roku uznałam, że coś trzeba będzie 
zrobić na 25-lecie. No i zrobiliśmy... 
przebranżowienie.
No i to takie całkowite przebranżowienie.
- To prawda. Zawsze, od kiedy tylko 
pamiętam interesowały mnie stroje, 
projekty, moda... Uwielbiałam to jako mała 
dziewczynka, potem jako już trochę większa, 
no i jako dorosła kobieta.  I zaryzykowałam 
rok temu.
I ryzyko się udało...
- Nawet nie sądziłam, że aż tak się może 
udać. Projektowane przeze mnie stroje 

są inne od tych wszystkich, które można 
dostać na przykład w sieciówkach. To są 
tuniki, bluzki, sukienki, ale nie klasyczne, 
inne, takie „moje”. Od początku do końca 
wymyślone przeze mnie.
Do jakiej grupy kieruje Pani swoje 
propozycje?
- Do kobiet, które lubią ubierać się 
oryginalnie, nietuzinkowo. Do klientek, 
które lubią gadżety, dobrze czują się w 
strojach w odważnych kolorach, wzorach 
i połączeniach. I dla tych, które lubią, aby 
strój był rozpoznawalny, z metką firmy. 
Bardzo zwracam uwagę na najmniejsze 
nawet detale.
Czy Pani uczyła się projektowania?
- Profesjonalnie nie. Jestem samoukiem. 
Przeglądam gazety, oglądam programy 
modowe... Ale najlepiej wymyślam fasony 
i wzory jak jadę samochodem. Szkoda, że 

podczas jazdy nie mogę projektować.
Firma jest rodzinna, prawda?
- Tak. Zarówno tą pierwszą jak i tę -  
prowadzę razem z mężem. Bardzo wspiera 
nas dorosły syn, który co prawda studiuje w 
Łodzi, ale jest tak zorganizowany, że jeszcze 
potrafi nam pomóc w firmie i doradzić. 
Córka z kolei bardziej zainteresowana jest 
modelingiem, a nie projektowaniem, ma 
dopiero 13 lat... Uważam, że powinna w 
życiu robić to co będzie kochała. Bo jak się 
lubi swoją pracę i sprawia ona przyjemność, 
to nawet pracując 7 dni w tygodniu, nie czuje 
się zmęczenia, a jedynie wielką satysfakcję 
z efektów. A w ogóle, najważniejsze aby 
czuć się potrzebnym.

Zdjęcia pochodzą  z archiwum prywatnego 
Bożeny Dróżdż
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Pstrą z grilla
Pstrąga – obieramy z łusek, myjemy. 
Doprawiamy jarzynką i skrapiamy cytryną 
– najlepiej jak odłożymy rybę na 12 godzin 
do lodówki.
Przed grillowaniem zawijamy w folię 
aluminiową uprzednio dodając do środka 
ryby łyżkę masła,  ½ posiekanego ząbka 
czosnku i gałązkę świeżego kopru.
Grillujemy ok. 20 min. – pamiętamy  
o przewracaniu ryby z boku na bok.
Ziemniaki pieczone w mundurkach
Ziemniaki dokładnie myjemy pod bieżącą 
wodą – nie obieramy. Obgotowujemy ok. 
20min. – od wrzątku.
Zawijamy w folię aluminiową i pieczemy na 
grillu ok. 20min.
Podajemy z tzatzykami.
Przepis na nasze tzatzyki
Serek typu Bieluch;
Śmietana 18%;
Świeży ogórek;
Świeży czosnek;
Koperek;

Przemysław Frukacz z Firmy Wilkatering podaje własne przepisy, 
które na pewno uświetnia każde grillowe przyjęcie:

WYDARZENIA -

Sól, pieprz.
Ogórka obieramy – ścieramy na drobnej 
tartce, dodajemy serek i 2-3 łyżki śmietany, 
wyciśnięty ząbek czosnku, posiekany 
koperek – doprawiamy solą i  pieprzem do 
smaku.

Sałatka grecka
Sałata lodowa, świeży ogórek, świeży 
pomidor, oliwki, cebula czerwona, ser feta
Sałatę rozdrabniamy – drobno kroimy, 
dodajemy pokrojonego ogórka (bez 
obierania ze skórki), pokrojonego pomidora, 
oliwki, rozdrobnioną cebulę i pokrojoną w 
kostkę fetę.Polewamy sosem ziołowym.
Sos ziołowy
Świeża bazylia, oregano, natka pietruszki, 
szczypiorek, ocet winny i oliwa z oliwek.
Zioła blendujemy – dodajemy  2-3 łyżki 
octu i 5-6 łyżek oliwy, mieszamy i w razie 
zbyt gęstej konsystencji dodajemy odrobinę 
wody – polewamy sałatkę możemy też 
skorzystać z gotowych sosów znanych firm 
spożywczych.

Od kilku lat do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Katowicach wysyłane są pisma z 
prośbą o wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych. Na 

przestrzeni lat przesuwano kolejne terminy realizacji zadania 
uzasadniając decyzje ważniejszymi potrzebami. Społeczność 
szkoły i przedszkola postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. 
Na ogrodzeniu szkoły pojawiły się plakaty informujące o walce 
placówek o ekrany akustyczne. 21 kwietnia, z okazji Tygodnia 
Ziemi, uczniowie zorganizowali marsz protestacyjny, w czasie 
którego transparentami i okrzykami komunikowali potrzebę 
zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy trasą  
a szkołą. Uczniowie głosili, między innymi, że: „Hałas na trasie 

Trasa daje nam w kość – już dość!
Protestowali: Zespół Szkół we Wrzosowej oraz Przedszkole Publiczne we Wrzosowej są 

placówkami oświatowymi położnymi bezpośrednio przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości 
Wrzosowa: -  Bezpośredni kontakt z trasą szybkiego ruchu powoduje bardzo duże uciążliwości 

związane z nadmiernym hałasem oraz dużym zanieczyszczeniem środowiska. 
przeszkadza nam w klasie”, „Hałas wszędzie, co z nami będzie?” 
oraz „Proszę o ciszę, nic nie słyszę”. O problemie przedstawianym 
przez uczniów poinformowaliśmy media: TVP Katowice oraz 
częstochowskie wydanie Gazety Wyborczej. Przypomnijmy, 
że uczniowie Zespołu Szkół we Wrzosowej dzięki grantowi w 
ramach konkursu Ekoodkrywcy 3 (www.ekoodkrywcy.pl/) realizują 
projekt ekologiczny „Trasa daje nam w kość – już dość!”. 
Prowadzą badania dotyczące natężenia hałasu i jego wpływu 
na koncentrację, określają nasilenie ruchu samochodowego 
obok szkoły, monitorują zanieczyszczenie powietrza.  
O działaniach projektowych informuje funpage na Facebooku  
- www.facebook.com/trasadajenamwkosc/.                                   aj

Szaszłyki z łososia
Świeży  łosoś - filet, cukinia, papryka,  
bakłażan.
Łososia myjemy oddzielamy ze skóry 
– kroimy w kawałki doprawiamy do 
smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny -  
odstawiamy na kilka godzin do lodówki.
Warzywa kroimy w kostkę, nabijamy na 
patyki na przemian. Całość delikatnie 
polewamy oliwą z oliwek
Grillujemy ok. 10 min przewracając 
kilkukrotnie .

pf

REJONY SŁUŻBOWE DZIELNICOWYCH Komisariatu Policji w Poczesnej
REJON - 1 REJON - 2 REJON - 3 REJON - 4

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

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

asp. Robert Skorek
teł. 508-036-601

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

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

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

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

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

fot. ZS we Wrzosowej
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Narodowy Chór Ukrainy wystąpił w kościele we Wrzosowej.  
Brawom nie było końca. Artyści byli bardzo wzruszeni...

Koncert Chóru „Dumka”

W ramach XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Sakralnej „Gaude Mater”, nad którym patronat objął 
Prezydent RP – Andrzej Duda, 2 maja w kościele we 

Wrzosowej obył się jeden z koncertów.
Festiwal „Gaude Mater” organizowany jest od 25 lat w Częstochowie 
i stanowi muzyczną wizytówkę miasta i regionu. To największy w 
Polsce projekt prezentujący muzykę różnych religii i kultur.
Przed publicznością we Wrzosowej wystąpił - Ukraiński Narodowy 
Chór Akademicki „Dumka”. Obecnie jest on  ikoną muzyki chóralnej. 
Założony został w 1919 roku i prowadzony przez wybitnych 
dyrygentów, jak: Nestor Horodowienko, Aleksandr Soroka, Pavlo 
Murawski, Mykhaylo Krechko. Przez lata zespół ustanowił własne 
tradycje chóralne i swój styl wykonawczy. Od 1984 roku prowadzi 
go wybitny dyrygent, zdobywca nagrody Szewczenki, Eugeniusz 
Sawczuk.
 We Wrzosowej artyści zaprezentowali Liturgię Kościoła 
Wschodniego - Siergieja Rachmaninowa Całonocne czuwanie 

op. 37. Gromkimi brawami i owacjami na stojąco artyści zostali 
nagrodzeni za odśpiewanie „Lulajże Jezuniu...” - jednej z najbardziej 
polskich kolęd.
- Szanowni Państwo, w tym kościele zawsze są piękne śpiewy, ale 
takich jeszcze nie było – mówił na zakończenie uroczystości Wójt 
Gminy Poczesna, Krzysztof Ujma. - W imieniu swoim, gminy 
Poczesna i jej mieszkańców oraz gości – serdecznie dziękuję za 
wzruszenia, których Państwo nam dostarczyli.
 Na poniedziałkowym koncercie obecny był m.in. Wójt 
Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy – Eulalia Błaszak. Przybyli też wspaniali goście. Wśród nich 
- poseł RP – Lidia Burzyńska oraz dyrektor częstochowskiej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Piotr Dobosz. Koncert 
powadził – Paweł Ruksza.

opr. an
- na podstawie materiałów przesłanych przez dyrektor Festiwalu – 

Małgorzatę Zuzannę Nowak
fot. an

… odbyły się  w tym roku, w Kaplicy, w Hucie Starej A.

Obchody ŚWIĘTA 3 MAJA...

Wójt Krzysztof Ujma powitał wszystkich, którzy w 
poniedziałkowe  popołudnie, 2 maja, zebrali się przed 
kaplicą w Hucie Starej A. Byli m.in. samorządowcy 

z wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Eulalią Błaszak, radny 
Powiatu Częstochowskiego – Adam Morzyk, kombatanci z prezes 
Mieczysławą Tomalą, poczty sztandarowe, delegacje Kół Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół. Nie 
zabrakło pracowników jednostek samorządowych, przedstawicieli 
Stowarzyszeń.  Licznie przybyli mieszkańcy i goście gminy 
Poczesna.
– 3 maja to jedna ze znaczących dat w historii Polski. Ta, 
uchwalona 225 lat temu, ustawa rządowa była pierwszą w Europie, 
a drugą  na świecie po Konstytucji w Stanach Zjednoczonych – 
mówił Wójt Krzysztof Ujma.
W swoim wystąpieniu Krzysztof Ujma nawiązał też do czasów, w 
których przyszło nam aktualnie żyć: - Nasza historia uzależniona 

jest też od wydarzeń, które dzieją się na świecie i nie koniecznie  
w bliskim nam sąsiedztwie. Musimy być otwarci na sprawy innych 
ludzi. Nie możemy zapominać o naszej tożsamości, o naszej historii, 
która jest ważna dla tworzenia silnej przyszłości narodu – dodał 
Wójt Gminy Poczesna.
Nie zapomniał też wspomnieć, a innym majowym święcie – Dniu 
Flagi Państwowej: - W bieżącym roku mija 12 lat od wejścia w życie 
ustawy z 20 lutego 2004 roku o ustanowieniu 2 maja nowego święta 
- Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Flaga państwowa, obok godła 
Orła Białego w złotej koronie umieszczonego na czerwonym tle 
oraz hymnu – Mazurka Dąbrowskiego, jest jednym z trzech symboli 
suwerenności Polski oraz historii dziedzictwa kulturowego narodu 
– powiedział Wójt.
 Po zakończeniu części oficjalnej, krótki program 
artystyczny przedstawiły przedszkolaki z Huty Starej A.

an
fot. an
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Witamy Relikwie Świętego 
Jana Pawła II w Poczesnej 

– tymi słowami arcybiskup Stanisław Nowak  
rozpoczął niedzielne uroczystości w Poczesnej.

W kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Poczesnej 
można modlić się przed Relikwiami Świętego Jana Pawła II.
– Są to Relikwie Pierwszorzędne – tłumaczył ksiądz proboszcz 

Jarosław Sroka. - Krew Świętego  Jana Pawła II. Bardzo chciałem, aby 
znalazły się One w naszym kościele. Jeździłem do kardynała Stanisława 
Dziwisza. Przychylił się do mojej prośby i dziś możemy się cieszyć 
Relikwiami Świętego Jana Pawła II.
Uroczystości niedzielne rozpoczęły się przed gimnazjum w Poczesnej. 
Przemarsz z Relikwiami prowadził Arcybiskup Stanisław Nowak. 
Następnie, punktualnie o godz. 12 rozpoczęła się uroczysta msza święta, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.
– Macie tutaj teraz w Poczesnej swego rodzaju Sanktuarium, w 
którym można się modlić do Jana Chrzciciela, Jana Pawła II oraz Matki 
Boskiej – patronki naszej Diecezji – mówił Arcybiskup.
W swoim wystąpieniu Arcybiskup Stanisław Nowak nawiązał do obchodów 
1050 rocznicy Chrztu Polski. Podczas mszy, została też odnowiona 
przysięga chrztu.
 Na niedzielnych uroczystościach obecni byli m.in. Przewodnicząca 
Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof 
Ujma, samorządowcy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, strażacy. 
Licznie przybyli mieszkańcy. W imieniu parafian głos zabrał  Stanisław 
Kaźmierczak. Natomiast Wójt – Krzysztof Ujma w imieniu mieszkańców i 
władz podziękował za piękną uroczystość. W swoim wystąpieniu nawiązał 
do dat, które są ważne w życiu każdego człowieka: - Najczęściej są to 
urodziny bliskich, rocznica ślub...Ale nie tylko te, bardzo osobiste daty są 
ważne w życiu Chrześcijanina: 18 maja, 16 października czy 2 kwietnia – 
też nie są nam obojętne – mówił Krzysztof Ujma.

an

Święty Jan Paweł II
Urodził się 18 maja w Wadowicach – jako Karol Józef Wojtyła. Zmarł 2 
kwietnia – w Watykanie, jako Jan Paweł II. Na następcę Świętego Piotra 
został wybrany 16 października 1978 roku.
O Janie Pawle II mówiono Papież Pielgrzym. Podczas 27-letniego 
Pontyfikatu odwiedził  ponad sto krajów. Najwięcej razy odwiedził Polskę 
(8 razy):
• I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
• II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
• III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
• IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991)
• V pielgrzymka (22 maja 1995)
• VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
• VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
• VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

1 maja 2011 podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra odbyła się 
Beatyfikacja Jana Pawła II, a  27 kwietnia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego papież Franciszek przy koncelebrze   Benedykta XVI odprawił na 
placu Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną Jana Pawła II i Jana XXIII.

opr. an

WYDARZENIA -
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- Wieści z GCKIIR 

Uroczystość odbyła się w piątek, w pocześniańskim Centrum 
Kultury. Na wernisaż przybyli m.in. rodzina, przyjaciele  
i znajomi malarki. Nie zabrakło też Wójta Gminy Poczesna 

– Krzysztofa Ujmy oraz Przewodniczącej Rady Gminy – Lidii 
Kaźmierczak, Wiceprzewodniczącej – Eulalii Błaszak. Obecni byli 
również niektórzy radni, m.in. Barbara Wąsińska, Teresa Chałupka 
oraz Piotr Brzozowski. Byli też artyści z terenu gminy Poczesna, 
m.in. Mirosława i Artur Nowiccy.
- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w to piątkowe 
popołudnie przybyli na spotkanie ze mną i i moją sztuką – mówiła 

Zapraszam...
...do oglądania moich obrazów. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie w nich coś „dla siebie” - 
mówiła otwierając wernisaż swoich prac - artystka malarka Anna Wawrykowicz-Żakowicz.

Anna Wawrykowicz-Żakowicz.
Kilkadziesiąt prac zaprezentowanych na wystawie, to dzieła 
przedstawiające głównie uroki Jury oraz Częstochowy – często tej 
już nieistniejącej. Malarka, w wielu rozmowach, podkreślała, że to 
co przedstawiam na obrazie jest bliskie jej samej, a to dlatego, że 
tylko wówczas może być to autentyczne i prawdziwe.
Anna Wawrykowicz-Żakowicz, jest mieszkanką Gminy Poczesna. 
Absolwentka Liceum Plastycznego oraz ASP we Wrocławiu. Jej 
mąż Aleksander – jest artystą fotografikiem.

an
foto: an,jk

Tuwim, Brzechwa, Chotomska, Fredro, 
Gellner, Wawiłow, Musierowicz, 
Sapkowski, Kochanowski, 

Leśmian – to tylko niektórzy autorzy 
tekstów prezentowanych przez młodych 
recytatorów podczas gminnych eliminacji 
konkursu recytatorskiego WRAŻLIWOŚĆ 
NA SŁOWA. Wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali wysoki poziom i zapewnili 
słuchaczom całą gamę wzruszeń. 
Zapraszamy do galerii zdjęć oraz do lektury 
protokołu.

Protokół z eliminacji gminnych
XXVIII Regionalnych Spotkań Młodych 
Recytatorów przeprowadzonych  
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji  
i Rekreacji w Poczesnej w 6 kwietnia 2016r.

Święto Słowa  
w Gminnym Centrum Kultury

Jury w składzie:
– pani Małgorzata Majer – dyr. Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie
– pani Renata Smędzik – sekretarz Gminy 
Poczesna
– pani Jolanta Szczepanik – dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Poczesnej
Po wysłuchaniu 25 uczestników konkursu 
wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych 
jury zadecydowało, że nominacje do 
eliminacji powiatowych otrzymują:

RECYTACJA
I. W kategorii kl. I – III szkoły podstawowej:
1. Zuzanna Kijak
– szkoła: Zespół Szkół we Wrzosowej
2. Eliza Musiał
– szkoła: Szkoła Podstawowa w Nieradzie
II. W kategorii IV – VI szkoły podstawowej:

1. Zuzanna Karpińska
– szkoła: Zespół Szkół we Wrzosowej
2. Jakub Wójcik
– szkoła: Szkoła Podstawowa w Poczesnej
III. W kategorii kl. I – III gimnazjum:
1. Julian Nowicki
– szkoła: Gimnazjum w Poczesnej
2. Weronika Kupka
– szkoła: Gimnazjum Huta Stara B

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
I. W kategorii kl. IV – VI szkoły 
podstawowej:
1. Magdalena Goldsztajn
– szkoła: Zespół Szkół we Wrzosowej
II. W kategorii kl. I – III gimnazjum:
1. Jakub Kołek
– szkoła: Gimnazjum w Poczesnej

jk
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Wieści z GCKIIR  -

Gminne Centrum Kultury w Poczesnej zaprosiło we wtorkowy 
wieczór na spotkanie z poezją i pieśnią pasyjną. Głównymi 
wykonawcami szczególnego programu artystycznego był 

zespół Kwiaty Jesieni, który zaprezentował pieśni wielkopostne w 
aranżacji Grzegorza Leonarcika. Wiersze Romana Brandstaettera 
i Wojciecha Przybyłowicza skłaniały ku refleksji nad istotą naszej 
wiary w Śmierć i Zmartwychwstanie.                                              ai

Wieczór Zadumy w Wielki Tydzień
Nawet wśród uczonych filozofów polityków
Mało jest takich którzy nie uwierzyli Bogu

Który zaprasza mówiąc
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście 

a ja was pokrzepię”
Czy przyjdziesz?

VII Powiatowy Konkurs Malarski 
Organizator:
Gminne Centrum Kultury, 
Informacji 
I Rekreacji w Poczesnej
Patronat: Wójt Gminy Poczesna
Temat konkursu:
Próba malarskiego przedstawienia 
Własnej mamy z odwzorowaniem 
jej cech zewnętrznych, 
osobowościowych, 
Zainteresowań i marzeń.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty 
dla dzieci i młodzieży powiatu 
częstochowskiego. 
Obejmuje następujące grupy 
wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły 
podstawowe,
III grupa – klasy IV-VI szkoły 
podstawowe,
IV grupa – klasy I-III gimnazjum
V grupa - młodzież 
ponadgimnazjalna
2.  Każdy uczestnik może 
nadesłać jedną pracę plastyczną 
wykonaną farbami (np. akwarele, 
plakatówki, akryle, techniki 

mieszane) w formacie nie 
większym niż A3. 
Prosimy o nieoprawianie prac.
3. Wszystkie prace na odwrocie 
powinny być opatrzone opisem 
zawierającym następujące 
Dane: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres zamieszkania, 
dokładny adres szkoły bądź 
placówki, którą reprezentuje oraz 
nr telefonu 
Kontaktowego.
Termin:
Prace należy przesłać pocztą lub 
Dostarczyć osobiście (w 
godzinach pracy Centrum 
Kultury) do 23 maja 2016 roku
Tj. poniedziałek 
Na adres: Gminne Centrum 
Kultury, 
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 
Poczesna, 
Tel. 34 3274078; 666838186
Prace można zostawiać również 
w Bibliotece Gminnej.
Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana 
przez organizatora dokona oceny 

prac.
2. Uroczyste otwarcie wystawy, 
ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 30 maja 2016 roku 
o godz.14.00 w Gminnym 
Centrum Kultury w Poczesnej ul. 
Modrzewiowa 3
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie nadesłane prace 
konkursowe przechodzą na własność 
organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo 
do reprodukowania prac w celach 
popularyzatorskich.
3. Nagrody do odebrania w ciągu 
miesiąca od dnia ogłoszenia wyników.  
Nagród nieodebranych nie wysyłamy.
4. Organizator nie powiadamia 
powtórnie o terminie podsumowania 
konkursu.

Pytania prosimy kierować na adres:
Goksirpoczesna@wp.Pl

ZAPRASZAMY DO  
UDZIAŁU W KONKURSIE!

W sobotę 23.04.2016r. w SP nr 1 w Blachowni odbył 
się 11 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. 
Gminne Centrum Kultury w Poczesnej 

reprezentowały cztery pary w kat. 8-9 lat:
•     Maja Pijet i Kuba Cieśla,
•     Nadia Macoch i Piotr Chądzyński,
•     Nikola Machniak i Mikołaj Klar,
•     Barbara Górecka i Dawid Urbaniak
Młodzi tancerze zatańczyli walca angielskiego, sambę  
i cza-czę. Do tańców finałowych zostały zakwalifikowane  
trzy pary, spośród których Maja Pijet i Kuba Cieśla zajęli 
trzecie miejsce.GRATULUJEMY!                                        jk

Konkurs Tańca Towarzyskiego w Blachowni



Barbara i Erwin Resler Zofia i Zdzisław Górniak Barbara i Roman Nowak

Czesława i Kazimierz Wasiak Elżbieta i Jan Sitek Jadwiga i Edmund Bączyńscy

Zofia i Stanisław Kołodziej Krystyna i Jan Kołodziejczyk Krystyna i Mirosław Nemsz

Mirosława i Zbigniew Świąć Władysława i Czesław Tomala Barbara Cesarz Zdzisław Nalepa
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- wydarzenia

- Bardzo serdecznie gratuluję Wam drodzy 
Jubilaci. To piękna rocznica. Nie tylko 
dla Was, ale dla Waszych rodzin, dzieci, 
wnuków... Pamiętajcie, że najbliższym 
jesteście i będziecie zawsze bardzo potrzebni 
– mówił Wójt Gminy Poczesna, Krzysztof 
Ujma. - Życzę zdrowia i kolejnych rocznic.
Do życzeń i gratulacji dołączyła się również 
przewodnicząca Rady Gminy – Lidia 
Kaźmierczak.
Przybyłym parom – na wniosek Wójta 
Gminy Poczesna - zostały wręczone medale 
i gratulacje od prezydenta Rzeczypospolitej 

Na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbyło się spotkanie  
z parami małżeńskimi, które w tym roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu.  

Na spotkania przybyło 13 par (na 16 zaproszonych).

Polskiej – Andrzeja Dudy.
Spotkanie w Urzędzie Gminy uświetnił 
występ zespołu – Kwiaty Jesieni.
- Nie jest proste przeżyć wspólnie tyle lat 
– mówili jubilaci. - Ale jak jest miłość, 
wzajemne zrozumienie, chęć wybaczenia 
a przede wszystkim rodzina, to nawet te 
najtrudniejsze chwile można pokonać.

an
JUBILACI

• Jadwiga i Edmund Bączyńscy
• Barbara i Józef Cesarz
• Zofia i Zdzisław Górniak

Złote gody

• Teresa i Stanisław Jędruszek
• Zofia i Stanisław Kołodziej
• Krystyna i Jan Kołodziejczyk
• Jadwiga i Przemysław Modzelewscy
• Jadwiga i Zdzisław Nalepa
• Krystyna i Mirosław Nemsz
• Barbara i Roman Nowak
• Barbara i Erwin Resler
• Elżbieta i Jan Sitek
• Jadwiga i Waldemar Szymczyk
• Mirosława i Zbigniew Świąć
• Czesława i Kazimierz Wasiak
• Władysława i Czesław Tomala
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- Poznaliśmy się w 1950 roku na zabawie w Poczesnej – wspominają 
państwo Brzozowscy. - Rok później wzięliśmy ślub. No i tak 
jesteśmy ze sobą już od 65 lat.
Jubilaci podkreślają, że w Urzędzie Gminy – z okazji rocznic ślubu 
– goszczą już trzeci raz.
- Najpierw gratulowano nam 50-tki. Potem zostaliśmy zaproszeni z 
okazji 60 rocznicy ślubu, a teraz 65-tej – uściślają.

Szacownym jubilatom życzenia złożył Wójt – Krzysztof Ujma: - To 
dla mnie zaszczyt. Gratuluję, nie każdy w może się pochwalić takim 
„wynikiem”. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu lat 
życia bez kłopotów oraz abyśmy się w tym Urzędzie jeszcze co 
najmniej kilka razy spotkali na podobnych uroczystościach.
Państwo Cecylia i Kazimierz Brzozowscy mają córkę i dwóch synów. 
Doczekali się 6 wnuków i 8 prawnuków. Z okazji „okrągłych” rocznic 

Żelazne gody...
...czyli 65 rocznica ślubu. Z tej okazji państwo Celina i Kazimierz Brzozowscy  

byli gośćmi Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy.
najbliżsi przygotowują niespodzianki: - Pamiętam jak rodzice 
obchodzili 60-tkę – wspomina córka Krystyna. - Powiedzieliśmy 
im, że na uroczystości do Urzędu Gminy jedziemy w sobotę. Byli 
bardzo przejęci. A my zamiast do Urzędu pojechaliśmy z nimi do 
lokalu „BEATA”, tłumacząc, że muszą obejrzeć salę. Byli bardzo 
zdenerwowani, że się spóźnią na uroczystość w Gminie. Weszli do 
lokalu, a tam cała rodzina i przygotowane piękne przyjęcie na ich 
cześć. Pamiętam jak bardzo rodzice byli wzruszeni...
- Jaka jest recepta na tak długie i szczęśliwe życie? Dobra żona i 
dobry mąż, czyli przyjaciel który nigdy nie odchodzi – odpowiadają 
zgodnie. - No i oczywiście Rodzina. My wszyscy wiemy, że zawsze 
możemy na siebie liczyć, wspierać się. Nie ma kłótni, zawiści, 
zazdrości a jest wzajemne zrozumienie i miłość. Czego można 
pragnąć więcej?

an

WYDARZENIA -

Gmina w „sieci”
Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy większość mieszkańców Gminy ma 
już dostęp do Internetu. Ale na tym nie koniec. Kolejne osoby decydują się na „przyłączenia”....

Aneta Nawrot: W dzisiejszych czasach zwykło się mówić: „jeśli 
nie masz swojego profilu na Fecebooku, to nie istniejesz”. Ale, 
żeby mieć profil, to trzeba mieć najpierw dostęp do internetu. 
Państwa firma, od ponad dwóch lat pomaga w tym, żeby Gmina 
Poczesna miała jak największy i jak najszybszy dostęp do 
Internetu.
Tomasz Zajęcki, manager MIDIKO: - Nasz Spółka oferuje obecnie 
najszybszą technologię podłączenia się do sieci internet jaka jest 
stosowana na świecie, a mianowicie GPON (Gigową Pasywna Sieć 
Optyczną) o możliwości przesyłu 1000 Mbps.

Internetem – dzięki Państwa firmie - zostali objęci mieszkańcy 
m.in. Słowika, Huty Starej B...
- Ilość abonentów cały czas rośnie i przekroczyła nasze oczekiwania 
obecnie w Gminie Poczesna świadczymy usługi w miejscowościach: 
Huta Stara A-B, Kolonia Poczesna, Mazury, Michałów, Młynek, 
Nowa Wieś, Nierada, Poczesna, Słowik, Wrzosowa, Zawodzie, 
Kolonia Borek.

Mimo, że początkowy projekt został już zakończony, to nie 
oznacza to, że Midiko całkowicie „opuściła” Gminę Poczesna. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy 
oraz radnej z Zawodzia – Eulalii Błaszak, internet jest już w 
miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek.
- Tak obecnie w obu miejscowościach klienci są uruchomieni.

Było też zebranie mieszkańców miejscowości Bargły, którzy 
również chcieliby mieć dostęp do Internetu...

- Jesteśmy świeżo po spotkaniu z mieszkańcami miejscowości 
Bargły chciałbym bardo podziękować osobom, które były na 
spotkaniu. Czekamy na odzew mieszkańców i zainteresowanie 
naszą usługą.

Czyli rozumiem, że sprawa podłączeń do Internetu jest otwarta 
i jeśli tylko będą chętni...
- Tak

Aby informacja dla mieszkańców Gminy Poczesna była 
przejrzysta i wyczerpująca bardzo proszę o podanie dokładnie 
jak długo czeka się na podłączenie i ile to kosztuje?
- Koszty podłączenia klienta to 200zł brutto czas podłączenia i 
uruchomienia usługi to w zależności od miejsca od 14 dni do 60 dni 
związane jest to z rozbudową lub trudnym terenem.

Proszę powiedzieć jakie oprócz Internetu firma Midiko ma 
propozycje usług? Czy są one także dostępne dla naszych 
mieszkańców? A czy ceny będą atrakcyjne? Nawet dla tych 
osób, które mają już podłączony internet.
- W naszej ofercie posiadamy sporo usług od klasycznej dostępu 
do internetu poprzez usługi głosowe kończąc na usługach telewizji 
kablowej IPTV . Ale również mamy bardziej zaawansowane usługi 
dla biznesu jak łącza symetryczne , Usługi VPN , Utrzymanie 
domeny w sieci czy konta hostingowe a nawet wirtualne serwery 
do przetwarzania danych . Świadczymy usługi serwisu i utrzymania 
sieci biurowych.
Dziękuję za rozmowę.



Regionalne Dni Olimpijczyka w Poczesnej uważam za otwarte – powiedział 
Grzegorz Lipowski, prezes Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 

Częstochowie. Tak w Poczesnej rozpoczęła się międzynarodowa impreza sportowa.

Jak na prawdziwej olimpiadzie

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie 
oraz Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma są organizatorami 
Regionalnych Dni Olimpijczyka.

- Witam wszystkich bardzo serdecznie - mówił Wójt Gminy Poczesna, 
Krzysztof Ujma. - W Gminie Poczesna staramy się, aby jak najprężniej 
rozwijał się sport. A ludzi chętnych poświęcić swój czas aby podzielić 
się wiedzą i umiejętnościami na szczęście nam nie brakuje. Wszystkim 
serdecznie dziękuję i gratuluje sukcesów.
- Dlaczego organizujemy taką imprezę w Poczesnej? - zadał pytanie 
Grzegorz Lipowski. - A przede wszystkim dlatego, że tutaj panuje wspaniały 
klimat dla sportu. Przychylne władze, wspaniała baza sportowa i zdolna 
młodzież...
Było jak na prawdziwej Olimpiadzie: przemarsz sportowców, olimpijskie 
ślubowanie, hymnu, przyznanie „Kółek Olimpijskich”. „Kółka”otrzymała 
młodzież, która ma duże osiągnięcia w sporcie. „Kółka” otrzymali: 
Aleksandra Górska, Filip Matysiak, Michał Skorupa, Miłosz Nalepa, 
Bartosz Ujma, Kacper Kruk, Kamil Sitek.
Wyróżnieniami nagrodzono też nauczycieli wychowania fizycznego, 
trenerów, działaczy. Otrzymali je: Iwona Skorupa, Paweł Wiśniewski, 
Leszek Kownacki, Łukasz Wlazło, Jarosław Ociepa, Maciej Janowski, 
Paweł Matusiak.
W ramach Inauguracji Dni Olimpijczyka odbyły się międzynarodowe 
rozgrywki. Turniej tenisa stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców 
został rozegrany według systemu rosyjskiego: do dwóch przegranych. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia okręgowy Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego-pan Henryk Pałasz. W kategorii dziewcząt I 
miejsce zdobyła Wiktoria Karweł,       II miejsce Adriana Ruris, III miejsce  
Weronika Romaszka , IV miejsce Aleksandra Górska,    V miejsce Laura 

Rusakajtie, VI miejsce Julia Nocoń, VII miejsce Wiktoria Pietrajczuk i 
VIII miejsce Alicja Górska. W kategorii chłopców I miejsce zdobył Kacper 
Sławiński, II miejsce Rejmond Anichowski , III miejsce Jakub Dąbek, IV 
miejsce Dominik Sinkiewicz. Wszyscy zawodnicy reprezentowali wysoki 
poziom. Dyplomy i puchary  dla wszystkich uczestników zostały wręczone 
podczas podsumowania Regionalnych Dni Olimpijczyka w Poczesnej.
Równocześnie na hali sportowej w Poczesnej, odbywały się międzynarodowe 
zawody w piłce siatkowej chłopców. W zawodach uczestniczyli zaproszeni 
goście-uczniowie z Litwy z Rejonu Solecznickiego, uczniowie z Gimnazjum 
im. J. Kochanowskiego we Wrzosowej, uczniowie z Gimnazjum im. 
J.Pawła II z Huty Starej B oraz gospodarze uczniowie z Gimnazjum K.K. 
Baczyńskiego w Poczesnej. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwał - sędzia Polskiego Związku Piłki Siatkowej-pan Andrzej Pałka. 
Przy czterech zespołach, najpierw odbyło się losowanie par. Pierwszy 
mecz-(pierwsza para) został rozegrany pomiędzy reprezentacją Wrzosowa-
Soleczniki  i zakończył się wynikiem    w setach  0;2 (8:15,8:15)  dla 
reprezentacji Soleczniki .Drugi mecz został rozegrany  pomiędzy 
reprezentacjami z Huty Starej B i Poczesnej. Zakończył się wynikiem 
0:2 (13:15,7:15) dla Poczesnej. Trzeci mecz był meczem o III miejsce 
pomiędzy zawodnikami z Wrzosowej i Huty Starej B i zakończył się 
wynikiem 0:2 ( 13:15,15:17) dla zawodników z Huty Starej B. Ostatnim 
mecz był meczem finałowym o I miejsce, pomiędzy drużynami Soleczniki 
i Poczesna. Zawodnicy z Poczesnej przegrali w setach 0:2 (5:15,9:15).
Ostatecznie I miejsce zdobyła reprezentacja zawodników z Litwy z Rejonu 
Solecznickiego, II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Poczesnej ,III 
miejsce zdobyli uczniowie z Huty Starej B i IV miejsce zdobyli uczniowie 
z Wrzosowej.

BARTOSZ UJMA
Uczeń klasy drugiej Gimnazjum imienia K.K. Baczyńskiego w Poczesnej. 
Trenuje w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” 
działającym na terenie gimnazjum. Czynnie uczestniczy w życiu sportowym 
szkoły, biorąc udział w wielu zawodach rangi gminnej, powiatowej, 
wojewódzkiej i ogólnopolskiej zajmując wysokie lokaty. Reprezentuje 
szkołę w różnych dyscyplinach sportowych.

FILIP MATYSIAK
Uczeń klasy trzeciej Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Zespole 
Szkół we Wrzosowej. Filip trenuje w UKS „Junior”. Od trzech lat jest 
członkiem kadry wojewódzkiej. 

MICHAŁ SKORUPA
Mieszkaniec gminy Poczesna, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie. Trenuje i gra w IV 
Lidze Okręgowej tenisa stołowego w Ludowym Klubie Sportowym GROM 
– ZŁOTA DAMA – POCZESNA.

MIŁOSZ NALEPA
Uczeń klasy pierwszej Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Hucie Starej B 
reprezentuje Klub Sportowy „Olimpia” Huta Stara od 2011 roku. Zawodnik 
co roku w rozgrywkach organizowanych przez Częstochowski Związek 
Piłki Nożnej zdobywa w swojej drużynie zdecydowanie najwięcej bramek – 
średnio na sezon około 30, co zostało zauważone przez najsilniejsze kluby z 
naszego regionu. Jego osiągnięcia zostały dostrzeżone przez szkoleniowców 
kadry Częstochowy, gdzie niejednokrotnie powoływany był na konsultacje.

ALEKSANDRA GÓRSKA
Uczennica klasy trzeciej Gimnazjum imienia K.K. Baczyńskiego w 
Poczesnej. Trenuje tenis stołowy w LKS „Grom – Złota Dama”. Czynnie 

uczestniczy w życiu sportowym szkoły w wielu dyscyplinach sportowych, 
biorąc udział w zawodach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i 
ogólnopolskiej, zajmując wysokie lokaty. Reprezentuje szkołę w różnych 
dyscyplinach sportowych. 

KACPER KRUK
 Uczeń klasy trzeciej Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Zespole 
Szkól we Wrzosowej. Od trzech lat jest zawodnikiem Klubu Piłkarskiego 
„Grom” Poczesna. Jego predyspozycje i talent sportowy został dostrzeżony 
i zakwalifikował się do 50 najlepszych piłkarzy w Polsce w kategorii „16+”, 
którzy wzięli udział w testach Nike Most Wanted. Nagrodą w tych testach 
była szansa podpisania kontraktu ze Szkółką Nike Footbal. Choć Kacper 
nie wygrał, to i tak jest to jego wielki sukces sportowy.

KAMIL SITEK
Mieszkaniec gminy Poczesna, uczeń technikum w Zespole Szkół imienia 
Stefana Żeromskiego
w Częstochowie. Trenuje i gra w IV Lidze Okręgowej tenisa stołowego w 
Ludowym Klubie Sportowym GROM – ZŁOTA DAMA – POCZESNA.

Dniom Olimpijczyka towarzyszyła wystawa. Została ona zaprezentowana 
dzięki uprzejmości Pana Macieja Hupy nauczyciela Gimnazjum nr 2 
im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie, doradcy SOD w Cz-wie 
i działaczowi sportowemu i propagatorowi idei olimpizmu, z którym 
współpracuje dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej. 
Należy nadmienić, że przeprowadzono na tę okoliczność prelekcje z 
uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum na temat historii wszystkich 
polskich medalistów letnich i zimowych igrzysk olimpijskich.

Iwona Skorupa, an,ai

SYLWETKI MŁODYCH SPORTOWCÓW:
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W Horyńcu Zdrój  (województwo  podkarpackie) w dniach 6-10 kwietnia odbył się  
XXXIV finał Indywidualnych  Mistrzostw Polski  w  Warcabach 100-Polowych. 

XXXIV MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI  
W WARCABACH 100-POLOWYCH

W Turnieju uczestniczyła piątka 
zawodników  LKS GROM ZŁOTA 
DAMA POCZESNA. Naszą  

gminę  reprezentowali warcabiści: Monika 
Pyrcz, Roksana Pęczek, Maksym Puchała, 
Szymon Polinceusz, Franek Szumera.
W całej imprezie udział wzięło około 200-

stu zawodników. Rozgrywali oni mecze w 
różnych kategoriach (wiekowych, dziewcząt 
i chłopców, itd.). Znawcy ocnili, że poziiom 
zawodów był bardzo wysoki.

Wyniki naszych zawodników:
- Pyrcz Monika (kat.do lat 23 ) -  I miejsce 

oraz III miejsce w grze błyskawicznej;
- Pęczek  Roksana (kat.do lat 13) DEBIUT - 
XX miejsce oraz zdobycie V kategorii;
Puchała Maksym (kat.do lat 16) - IV miejsce;
Polinceusz Szymon (kat.do lat 16) - V 
miejsce;
Szumera Franek (kat.do lat 13) - VI miejsce.

Anita Pęczek 
Fot.Arkadiusz Biadasiewicz.

Gratulacje

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

Dama Poczesna działającego przy Gminnym 
Centrum Kultury, zajął trzecie miejsce w 
III Ogólnopolskim Turnieju Nauczycieli  
i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym. 
Turniej odbył się w marcu tego roku w 
Gorzowie Śląskim. 

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

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

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

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

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

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

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

Poniedziałek:14-18
Piątek:9.15-13.15

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

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

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

Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej;  
ul. Strażacka 27;

Tel. (0-34) 327 55 78

Lek. med. Elżbieta Sornat-Jabłońska
Poniedziałek-Piątek:8-13;  
wizyty domowe: 13-15.35
Lek. med. Edward Warta
Poniedziałek-Piątek: 8-13;  
wizyty domowe:13-15.35
Lek. med. Maciej Frankowicz 
Wtorek, Czwartek, Piątek: 13-18
Lek. med. Mirosława Dróżdż
Wtorek, Czwartek, Piątek: 13-18
wizyty domowe: 10.25-13

Pediatrzy
Lek. med Aldona Szymczyk 
Poniedziałek, Piątek: 8-11;
wizyty domowe: 11-12.
Wtorek: 11.15-14
wizyty domowe: 14-15
Środa: 12-14;
wizyty domowe: 14-15
Czwartek: 14-17;
wizyty domowe: 17-18.

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

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

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie;  
ul. Targowa 160;  

tel. (0-34) 327 44 85
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Zatrzymane w kadrze...
Koncert Chóru „Dumka”

Obchody ŚWIĘTA 3 MAJA...


