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23 kwietnia b. r. w siedzibie TVP S. A. w Warszawie odbyła się uroczystość pod-

sumowania XV edycji ogólnokrajowego konkursu „Wójt Roku 2015”. Spośród 10 

nominowanych do nagrody głównej zdobywcą honorowej statuetki okazał się 

Wójt Gminy Jabłonka-Antoni Karlak. Uroczystość o tyle ważna dla mieszkań-

ców Gminy Dąbrowa Zielona, że zdobywczynią statuetki „Wójt Roku 2014” była 

Maria Włodarczyk- Wójt Gminy Dąbrowa Zielona. Utarł się zwyczaj, że honoro-

wym gościem corocznej gali konkursowej jest laureat z roku poprzedniego. Tak 

było  i w tym roku. Wójt Gminy- Maria Włodarczyk w asyście grupy zaproszo-

nych była osobą wręczającą „dąbrowski laur” zwycięzcy za rok 2015. Podnio-

sła  atmosfera uroczystości była miłą reminiscencją roku poprzedniego i utrwa- 
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leniem świadomości, że Dąbrowa Zielona znajduje się wśród 15 najefektywniej zarządzanych gmin w Polsce. 

Witold Błaszczyk 
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„J  ostaną  się  w  legendzie 

Czasy  gniewu,  chwały,  krwi 

Owe  dni  wspominać  będziesz 

Nie  zapomnisz  tamtych  dni” 

Bronia ukończyła szkołę podstawową w czasie wojny. Pozosta-

jąc w rodzinnym domu w Raczkowicach Kolonii gm. Dąbrowa 

Zielona, podjęła próbę zdobycia zawodu. Przez 1943 rok 

uczęszczała na naukę do krawcowej. Jej starszy brat Henryk 

był członkiem AK. Wiosną 1944 r. powiat radomszczański po-

siadający kryptonim „Bystra” został podzielony na 8 garnizo-

nów terenowych. Funkcję dowódcy powiatu pełnił plutonowy 

Henryk Wolski ps. „Witold” [przyt. aut.]. W marcu 1944r. 

włączył siostrę w działalność 

konspiracyjną. Szyła na po-

trzeby partyzantów biało- 

czerwone opaski i furażerki. 

Została także łączniczką          

z oddziałami leśnymi stacjo-

nującymi w okolicy. Dom ro-

dzinny Bronisławy odwiedzali 

liczni partyzanci- formalnie 

handlarze. Często przebywali 

w nim ranni partyzanci. Pod-

czas ataku na załogę poste-

runku niemieckiego nadzoru-

jącego pracę tartaku w Cielęt-

nikach został ranny partyzant o ps. „Tarzan”. Kilka dni przele-

żał w domu Wolskich. W akcji pod Knieją ranny został Czech 

ps. „Pepik”, który też przejściowo był leczony u Wolskich. Rany 

były rozległe- nie przeżył. Jego grób znajduje się na cielętnic-

kim cmentarzu. We wrześniu oddziały partyzanckie opuściły 

okoliczne lasy w obawie przed represjami Niemców na miesz-

kańcach wsi. Pozostała tylko grupa skoczków radzieckich Moro-

zowa  z radiostacją. Wcześniej w połowie lipca do domu Broni-

sławy zgłosił się mężczyzna z młodym chłopcem. Po podaniu 

hasła przedstawił się jako „Fryzjer” z Częstochowy. Przypro-

wadził ze sobą osiemnastoosobowy  oddział, który ukrył się       

w pobliżu. Gość prosił o kontakt z miejscowym oddziałem. Po 

przekazaniu pożywienia, o zmroku Bronia zaprowadziła ich do 

wskazanego oddziału. Po kilku tygodniach spotkali się ostatni 

raz. Było to 30 września 1944 r. Przyjechał do Wolskich w asy-

ście Niemców. Ręce miał skute, a na twarzy zakrzepniętą krew. 

Bronia uznała go za szpicla niemieckiego. Badanie prowadził 

gestapowiec o nazwisku Heiduk (mówił dobrze po polsku). 

Podszedł do wskazanej przez „Fryzjera” Broni i pytał o party-

zantów. Po negatywnych odpowiedziach była bita po twarzy. 

Do częstochowskiego więzienia na Zawodziu została dowiezio-

na późnym wieczorem i umieszczona w celi 33. Jedna z więź-

niarek- Helena Jaworska rozpoznała Bronię po jasnych wło-

sach. Znała ją z opowiadań swojego narzeczonego „Fryzjera”    

i brata, który mu towarzyszył w pierwszym spotkaniu z Bronią. 

Opowiedziała jej, że „Fryzjer” został aresztowany i poddany 

torturom. Załamał się i wsypał swoją narzeczoną, jej brata         

i Bronię. Gestapowcy przesłuchali ją stawiając zarzuty współ-

pracy z leśnymi bandami. W czasie przesłuchań była bita i pod-

tapiana w wannie z wodą. Do bezpośrednich kontaktów się nie 

przyznała. Nie uratowało jej to przed wysłaniem do obozu kon-

centracyjnego w Ravensbrűck. Otrzymała numer obozowy 

83 927 i została umieszczona w bloku 28, a potem przeniesio-

na do bloku 13. Wspomnienia z pobytu w obozie ogranicza do 

jednego zdania: „Byłyśmy głodne, jadły nas wszy, marzłyśmy 

na apelach, a pracowałyśmy ciężko w różnych komandach, 

przeżywałyśmy ciągłe selekcje do komór gazowych, odwszenia, 

narażone w każdej chwili na śmierć, jeśli by się tak komuś ze 

strażników SS spodobało”. 

W kwietniu 1945r. wraz z 3 tysiącami więźniarek, dzięki akcji 

humanitarnej Szwedzkiego Czerwonego Krzyża zostaje wywie-

ziona z obozu. Więźniarki wyjechały pociągiem towarowym do 

Danii, a potem na szwedzkim statku „Drotring Viktoria” do por-

tu w Malme, a następnie pociągiem do miasta Lund. Tam Bro-

nisława zamieszkała u rodziny z trojgiem dzieci. Nie skorzystała   

z propozycji adopcji. 30 maja 1946 r. wraca do Polski w rodzin-

ne strony. Podejmuje pracę administracyjną  w Starostwie Po-

wiatowym w Radomsku. Cztery lata potem kończy szkołę śred-

nią uzyskując świadectwo maturalne.  W 1951r. wychodzi za 

mąż. Rok później rodzi syna. Następuje w jej życiu znowu trud-

ny okres. Dopada ją choroba, leczenia, przerwa w pracy, cho-

roba męża i wypadek siedmioletniego syna. Po normalizacji 

sytuacji rodzinnej, od 1966 r. ponownie podejmuje pracę        

w Powiatowej Radzie Narodowej w Radomsku. 

Nie zapomina o obozie Ravensbrűck i opiekuńczej rodzinie 

s zwedzk i e j . 

U t r z y m u j e      

z nią kontakt 

koresponden-

cyjny. Dwu-

krotnie odwie-

dza Lund na 

organizowane 

s p o t k a n i a 

w i ę ź n i a r e k 

obozowych . 

Tłumaczy na 

język polski 

m a t e r i a ł y 

p r a s o w e        

z tych spo-

tkań. Mimo 

tylu przeżyć, 

nadal cieszy 

się zdrowiem  

i aktywnością.  W chwilach zadumy nad złożonością losów ludz-

kich, ciśnie się na myśl stwierdzenie Wisławy Szymborskiej- 

„Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”. 

 (Podziękowania dla p. Zenony Ciastko za udostępnienie 

materiałów.) 

Witold Błaszczyk 

Ofiary konspiracji—z pamiętnika Bronisławy (Wolskiej) Korgol 

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

 

 

Br. Korgol na zlocie (z prawej) 
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W dniu 16 kwietnia b.r. odbył się XIII Międzygminny Prze-

gląd Zespołów KGW, Ludowych i Folklorystycznych                

z gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, i Przyrów. 

Rolę gospodarza pełniła Gmina Dąbrowa Zielona z jej 

władzami administracyjnymi, samorządowymi i GOK. 

Współorganizatorami były Gminne Ośrodki Kultury gmin 

uczestniczących w imprezie, a patronat zapewnili Wójto-

wie Gmin. Corocznie od 13 lat impreza gromadzi zespoły 

śpiewacze KGW o zróżnicowanym repertuarze i formie 

przekazu. Tegoroczny koncert charakteryzował się wyso-

kim poziomem wokalnym i starannością w doborze mało 

znanych tekstów. Cieszy rozpiętość wiekowa uczestniczek: 

od uczennic gimnazjum po panie „złotego wieku” oraz 

przyrost zespołów. Za ewenement pasji śpiewania można 

uznać występ trzyosobowego zespołu z Lusławic. Panie 

wykonały utwory z naszego regionu, w tym jeden własne-

go autorstwa. W wystąpieniach końcowych Bernadetta 

Niemczyk – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KGW         

i Maria Włodarczyk – Wójt Gminy Dąbrowa Zielona pod-

kreśliły zaangażowanie GOK- oraz aktywność kobiet na-

szych gmin w podtrzymywaniu elementów folkloru      

Nowiny z Gminy 
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„Pamiętajcie o swoich korzeniach 

z których wyrastacie” 

                                               Jan Paweł II 

 W bieżącym roku mija 225 lat od uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Naro-

dów wyprzedzającej swoimi nowatorskimi rozwiązaniami 

ustrojowymi kraje ówczesnej Europy. Była to druga po 

amerykańskiej (1787r.) ustawa rządowa tej klasy. Do 

czasów zachowały się tylko dwa egzemplarze przecho-

wywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warsza-

wie. 

Święto 3 Maja, po zawirowaniach politycznych okresu 

powojennego, na nowo odzyskało swoją historyczną 

rangę i jest dniem świątecznym dla mieszkańców nasze-

go kraju. Jak co roku, również w świątyniach naszej gmi-

ny odbyły się uroczyste msze dziękczynne upamiętniają-

ce tamto wydarzenie. 

 Prezentujemy Czytelnikom reprint preambuły Konsty-

tucji 3 Maja 1791r. Preambuła to słowo pochodzenia 

łacińskiego „preambulus”- idący przodem. Praktycznie 

oznacza wstęp do aktu prawnego o dużym znaczeniu 

politycznym (konstytucja, umowy międzynarodowe itp.). 

Witold Błaszczyk 
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w swojej działalności artystycznej.  Całość imprezy- z wiel-

ką swobodą i erudycją prowadziła Lilla Deska – Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej. 

Witold Błaszczyk 
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Koniec roku szkolnego to czas konkursów muzycznych 

dla instrumentalistów ze szkół muzycznych. Ten sezon 

okazał się szczęśliwy dla mieszkańców naszej gminy: 

Roksany Małolepszej i Mateusza Sowy, którzy zostali lau-

reatami prestiżowych konkursów. 

 Roksana Małolepsza ma 16 lat i mieszka w Dąbku. 

Od 2011 r. jest uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych im. 

M. J. Żebrowskiego w Częstochowie w klasie klarnetu       

u prof. Włodzimierza Gołębiowskiego. Jej przygoda        

z muzyką rozpoczęła się wcześniej poprzez uczestnictwo 

w pozalekcyjnych zajęciach nauki gry na gitarze i śpie-

wu. Pomimo młodego wieku zdobywa już doświadcze-

nia podczas ogólnopolskich konkursów klarnetowych. 

Jest laureatem III miejsca w konkursie dętych zespołów 

kameralnych CEA, który odbył się 8-9 kwietnia br. w Kiel-

cach. Zdobyła również wyróżnienie podczas konkursu 

klarnetowego w Szczecinku 6-9 maja br. Na kolejnym 

konkursie ogólnopolskim, który odbył się w Sosnowcu, 

Roksana zdobyła wyróżnienie. Razem z zespołem kame-

ralnym odniosła sukces podczas międzynarodowego 

konkursu klarnetowego w Warszawie zdobywając III 

miejsce. 

 Mateusz Sowa ma 17 lat, mieszka w Raczkowicach 

Kolonii. Uczniem szkoły muzycznej jest od 2007r. Pierwsze 

lekcje na klarnecie pobierał w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Dąbrowie Zielonej w wieku 8 lat. Jako solista odniósł 

ogromny sukces zdobywając II miejsce podczas konkur-

su klarnetowgo CEA w Katowicach oraz II miejsce          

w ogólnopolskim konkursie w Sosnowcu w maju br. Wraz 

zespołem kameralnym zdobył III miejsce podczas kon-

kursu kameralnych zespołów dętych CEA w Kielcach 

oraz III miejsce podczas międzynarodowego konkursu 

klarnetowego w Warszawie. Sukcesy Mateusza to nie 

tylko nagrody finansowe, ale przede wszystkim ogromna 

satysfakcja dla niego i dla jego rodziców. Cieszy fakt, że 

Mateusz został doceniony przez Prezydenta Miasta Czę-

stochowy, który 13 czerwca przyznał mu stypendium 

artystyczne. 

Roksana i Mateusz grają w Młodzieżowej Orkiestrze Dę-

tej Dąbrowa Zielona dając dobry przykład młodszym 

instrumentalistom. Jesteśmy dumni z ich sukcesów. Cie-

szymy się, że wiele osób, które swą przygodę z muzyką 

rozpoczynało w naszej orkiestrze, z sukcesami kończyło 

akademie muzyczne. Roksanie i Mateuszowi życzymy, 

aby ich kariera muzyczna rozwijała się i w przyszłości 

osiągnęli swoje  cele. 

Justyna Kępa 

Nowiny z Gminy 

W podziękowaniu za zaangażowanie społeczne, rozwój aktyw-

ności lokalnej i promocję Gminy Dąbrowa Zielona Wójt Gminy 

– Maria Włodarczyk nagrodziła Koła Gospodyń Wiejskich 

z terenu gminy warsztatowym wyjazdem w Beskid Żywiecki.  

Uczestnicy zwiedzili zamek w Ogrodzieńcu, Ogrody Kapias 

w Goczałkowicach Zdroju, ze szczytu góry Żar oglądali piękną 

panoramę ziemi żywieckiej. Po krótkim odpoczynku wszyscy 

udali się na warsztaty. Gospodarz pensjonatu, a jednocześnie 

wieloletni członek Regionalnego Zespółu Pieśni i Tańca 

„GILOWIANKA” (zespół z ponad 50-cio letnią tradycją) przed-

stawił historie, repertuar i osiągnięcia zespołu. Zespoły wspól-

nie śpiewały ludowe piosenki, tańczyły i wymieniały się do-

świadczeniami. W drugim dniu uczestnicy zwiedzili Żywiecki 

Park Etnograficzny, Sanktuarium na Jasnej Górce z cudownym 

źródełkiem słynącym z cudów. 

Aneta Wojtala 
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Zakończyła się 12 edycja ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIE-

GA”. Za nami również organizowany w ramach tej akcji pod 

Patronatem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona - „VI Bieg 

Wiosny”, który tradycyjnie odbył się na boisku przy Zespo-

le Szkół w Dąbrowie Zielonej, a trasą biegu głównego były 

tereny polne oraz trakt asfaltowy w pobliżu szkoły. 

Start i meta biegu miały miejsce na boisku szkolnym. Za-

wodnicy startowali w następujących kategoriach wiekowych 

(osobno dziewczęta i chłopcy) oraz na różnych dystansach 

tj.: przedszkolaki (ok. 200m), szkoły podstawowe ( kl. I – II 

– 200m; kl. III – IV – 400m; kl. V- VI – 600m; gimnazja – 

800m). Po raz trzeci pobiegły z nami maluchy z przedszkoli. 

Tym razem w biegu zmierzyło się 10 dziewczynek i 20 

chłopców. W „VI Biegu Wiosny” udział wzięli zawodnicy 

z ośmiu szkół, zarówno z terenu naszej gminy, jak i innych 

- zaprzyjaźnionych gmin. Pobiliśmy nasz dotychczasowy 

rekord - łącznie w kategoriach towarzyszących pobiegło 

155 biegaczy. Klasyfikacja zwycięzców przedstawia się 

następująco: kat. przedszkolaki (I miejsce – Julita My-

słek (Dąbrowa Zielona) i Alan Magdziarz (Skrzydlów): II 

miejsce – Emilia Lara (Skrzydlów) i Eryk Szczęsny 

(Dąbrowa Zielona) III miejsce – Anna Szymczyk 

(Olbrachcice) i Nikodem Zawisza (Dąbrowa Zielona); kat. 

szkoły podstawowe: kl. I – II (I miejsce – Adrianna 

Dymczyk (Przyrów) i Kacper Rak (Dąbrowa Zielona); II 

miejsce – Amelia Skibińska (Skrzydlów) i Jakub Miłek 

(Lelów); III miejsce – Lena Obońska (Dąbrowa Zielona) 

i Bartłomiej Dziura (Lelów); kl. III – IV (I miejsce – 

Kalina Zasuń (Lelów) i Dawid Oboński (Dąbrowa Zielo-

na); II miejsce – Aleksandra Gorczyńska (Lelów) 

i Tomasz Płatek (Olbrachcice); III miejsce – Oliwia Ra-

dło (Skrzydlów) i Paweł Kosiński (Dąbrowa Zielona); kl. 

V – VI (I miejsce – Karolina Dziura (Lelów) i Jakub 

Szymczak (Skrzydlów); II miejsce – Nikola Brodzińska 

(Lelów) i Dawid Foltyn (Lelów); III miejsce – Klaudia 

Bednarczyk (Skrzydlów) i Kamil Kuban (Skrzydlów); 

kat. gimnazja (I miejsce – Anna Mruk (Dąbrowa Zielo-

na) i Przemysław Rak (Dąbrowa Zielona); II miejsce – Syl-

wia Raźniak (Lelów) i Jakub Minkowski (Lelów); III 

miejsce – Zuzanna Groja (Lelów) i Mateusz Kłos 

(Dąbrowa Zielona). O godzinie 12.15 rozpoczął się bieg 

główny na dystansie około 4 km. Trasa biegu prowadziła 

poprzez tereny polno – leśne oraz trakt asfaltowy, meta 

biegu tradycyjnie na boisku. Pogoda tym razem sprzyjała 

zawodnikom. Wszyscy ukończyli bieg w dobrym stylu. Zwy-

cięzcą biegu na dystansie 4 km został p. Mariusz Bo-

browski z Koniecpola; II miejsce – Przemysław Rak 

(Raczkowice); III miejsce – Jakub Minkowski (Lelów), 

a wśród kobiet dystans ten najszybciej pokonała p. Alek-

sandra Dziubek ze Skrzydlowa; II miejsce - Anna Mruk 

(Olbrachcice); III miejsce – Klaudia Bednarczyk 

(Skrzydlów). Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 

puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a każdy 

biegacz – dyplom za udział, wodę i słodki upominek. Wszy-

scy zawodnicy mogli również posilić się po biegu pysznym 

żurkiem oraz zakupić świeże soki, ciasto, herbatę lub kawę. 

Za wsparcie imprezy dziękujemy firmom: MAROL, AWEX, 

ZAWISZEX, p. Renacie Górskiej za ufundowanie wafelków 

dla zawodników oraz p. Elżbiecie Chmielarz – Prezes Gmin-

nej Spółdzielni w Dąbrowie Zielonej za zapewnienie napo-

jów dla biegaczy. Wójt Gminy Dąbrowa Zielona – Maria 

Włodarczyk ufundowała puchary, medale i nagrody. 

Joanna Włodarz 
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31 marca 2016 r. 

Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie zatwierdzenia planu 

Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 r. 

Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-

domności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Zielona w 2016r  

Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie określenia wyma-

gań ,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się       

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre-

sie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości. 

Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa 

Zielona w trybie bezprzetargowym.  

Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/87/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona. 

Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grud-

nia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2012 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2012 r.      

w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzą-

cych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół 

posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz 

trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

Uchwała Nr XV/110/2016 w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zie-

lona oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania    

i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświa-

towe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez 

osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona.  

Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 r.  

Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016 – 2029. 

28 kwietnia 2016 r. 

Uchwała Nr XV/113/2016 w sprawie przyjęcia sprawozda-

nia realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa 

Zielona z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wy-

mienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i wolontariacie. 

Uchwała Nr XV/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Dąbrowa Zielona, znajdujących się w budynku mieszkalnym   

w miejscowości Rogaczew nr 5 w trybie bezprzetargowym na 

rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomo-

ści wspólnej. 

Uchwała Nr XV/115/2016 w sprawie połączenia Środowi-

skowego Domu Samopomocy w Soborzycach z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej. 

Uchwała Nr XV/116/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 marca 

2015 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej. 

Uchwała Nr XV/117/2016 w sprawie likwidacji samorządo-

wego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Dąbrowie Zielonej. 

Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie zmiany uchwały Ra-

dy Gminy Dąbrowa Zielona Nr XV/110/2016 z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dota-

cji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez pu-

bliczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fi-

zyczne, inne niż Gmina Dąbrowa Zielona. 

Uchwała Nr XV/119/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.  

Uchwała Nr XV/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości.  

Uchwała Nr XV/121/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

Uchwała Nr XV/122/2016 w sprawie zatwierdzenia rocz-

nego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury   

w Dąbrowie Zielonej za rok 2015. 

 

30 maja 2016 r. 

Uchwała Nr XV/123/2016 w sprawie powołania Spółdziel-

ni Socjalnej „DĄBROWA”. 

Uchwała Nr XV/124/2016 w sprawie utworzenia wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jedno-

stek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona zaliczonych do 

sektora finansów publicznych. 

Uchwała Nr XV/125/2016 w sprawie zmiany uchwały       

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dąbrowa Zielona w 2016 r.” 

Uchwała Nr XV/126/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

 

01 czerwca 2016 r. 

Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

Uchwała Nr XV/128/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016 – 2029. 

21 czerwca 2016 r. 

Uchwała Nr XV/129/2016 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2015 r.  

Uchwała Nr XV/130/2016 w sprawie udzielenia absoluto-

rium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona. 

Uchwała Nr XV/131/2016 w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona 

na lata 2016 – 2017. 

Uchwała Nr XV/132/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

 

Aleksandra Fuchs 
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 Czerwiec to miesiąc, w którym tradycyjnie Gminne 

Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach oraz 

Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej wspólnie organizują co-

roczny festyn rodzinny pod hasłem "Grunt to Rodzinka". 

Festyn za każdym razem gromadzi przy wspólnej zabawie 

rodziny oraz mieszkańców z całej Gminy Dąbrowa Zielo-

na oraz okolicznych miejscowości. Również w tym roku, 

impreza ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Licznie 

zgromadzonym gościom czas umilały występy dzieci, za-

równo ze szkół jak i przedszkoli. 

Na festynie dzieci prezentowały swoje umiejętności arty-

styczne odgrywając role, tańcząc i śpiewając piosenki. 

Dużą atrakcją i  niespodzianką okazały się występy rodzi-

ców z Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej, którzy 

na tę okazję przygotowali inscenizację wiersza Jana Brze-

chwy pt. "Rzepka". Swoją swobodą i ogromnym poczu-

ciem humoru występujący rodzice porwali do wspólnej 

zabawy całą publiczność zgromadzoną na festynie. Arty-

ści otrzymali brawa i owacje na stojąco. 

Jak co roku odbyło się również uroczyste wręczenie na-

gród laureatom V Gminnego Festiwalu Piosenki "Zielona 

Nutka". W tym roku tematem przewodnim konkursu były 

piosenki o tematyce ludowej. Wszyscy uczestnicy  festi-

walu otrzymali dyplomy i medale, a laureaci statuetki. 

Podczas festynu, odbywał się również Turniej piłki nożnej " 

Dąbrowianka Cup" dla dzieci z rocznika 2007 i 2008 pod 

patronatem Wójta Gminy Marii Włodarczyk. Tur-

niej  zorganizowany został przez trenera Piotra Purgala,    

w ramach prowadzonych w naszej Gminie zajęć sporto-

wych dla dzieci. We wspólnych zmaganiach brały udział 

drużyny z Dąbrowy Zielonej, Sportowej Częstochowy 

i Stradomia. Mimo zaciętej rywalizacji wszyscy wykazali się 

sportową postawą i dużą kulturą na boisku. Pierwsze miej-

sce zdobyła drużyna "Dąbrowianka", z czego jesteśmy 

bardzo dumni - Gratulujemy. 

 Wspaniała atmosfera festynu stała się okazją do integra-

cji i zachęcała do podejmowania wspólnych działań na 

rzecz środowiska lokalnego. 

Julita Mirowska 



Nowiny z Gminy 
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W maju bieżącego roku ruszyła budowa odcinka sieci 

wodociągowej od drogi gminnej w miejscowości Ol-

brachcice w kierunku miejscowości Rogaczew przecho-

dząca przez drogę powiatową do granicy miejscowość. 

Całość inwestycji obejmuje 518 m sieci wodociągowej 

wykonanej z rury Ø110 oraz 2271 m sieci wodociągowej 

wykonanej z rury Ø160 wraz z planowanymi przyłączami 

13 budynków zamieszkałych oraz wykonanie przyłączy 

do obiektów niezamieszkałych i niezagospodarowanych 

działek budowlanych. Sieć wodociągowa zostanie uzbro-

jona w hydranty podziemne Ø 80 mm oraz zasuwy siecio-

we. Przyłącza wodociągowe będą zakończone wodo-

mierzem skrzydełkowym o średnicy 20 mm, zaworem an-

tyskażeniowym o średnicy 32 mm oraz zaworami odcina-

jącymi w budynkach oraz studniach wodomierzowo - 

czerpalnych. Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu 

została Spółdzielnia Socjalna Przyszłość z siedzibą przy ul. 

Wolności 4, Soborzyce, 42-265 Dąbrowa Zielona, która 

zaoferowała konkurencyjną cenę wykonawstwa. Przed-

sięwzięcie szacowane jest na koszt 114 tys. zł przy czym 

ponad 91 tys. zł dofinansowane zostanie z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie 

częściowo umarzalnej pożyczki. Planowane zakończenie 

robót budowlanych przewidywane jest na lipiec 2016r.  

Michał Ujma 

 

Numer 2/2016 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozpoczął reali-

zację I etapu remontu drogi powiatowej DP1083S w miej-

scowości Nowa Wieś. Remontem objęty jest odcinek 

575m od skrzyżowania z drogą powiatową DP1087S         

w kierunku Lipia.                     .                                                                                                           

Zakres prac obejmuje:         .                                                                                                                                                   

- korekcyjne frezowanie nawierzchni,    .                                                                                                                           

- wzmocnienie podbudowy tłuczniem,   .                                                                                                                                                    

- poszerzenie jezdni drogi do 5,5m,    .                                                                                                                          

- wykonanie odwodnienia na odcinku 230m z odprowa-

dzeniem wód opadowych do studni chłonnych,                                                                                                                                                                            

- ułożenie jednostronnie krawężnika betonowego,                                                                                                        

- wykonanie nakładki asfaltowej grub. 10cm (warstwa 

wiążąca 6cm i ścieralna 4cm),                                           

 - obustronne utwardzenie poboczy (2 x 1m) mieszanką 

kruszywa i frezu . 

Wykonany zostanie również remont drogi powiatowej 

DP1029S Święta Anna – Lipie, na odcinku 400m. Zakres 

prac obejmuje:                 .                                                                                                                                   

-  f rezowanie korekcyjne nawierzchni ,  .                                                                                                                           

- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym,                                                                                                      

- zbrojenie nawierzchni geosiatką z włókien szklanych,                                                                                              

- wykonanie nawierzchni z mieszani asfaltowej grub. 

14cm (warstwa podbudowy 8cm, wiążąca 5cm i ścieral-

na 4cm),                .                                                                                                                                                                   

- ścięcie nadmiaru ziemi na poboczach i utwardzenie 

obustronne po 1m destruktem asfaltowym pozyskanym     

z frezowania.                 .                                                                                                                                 

Wykonawcą robót jest firma LARIX z Lublińca. 

 

Dokończono budowę chodnika na drodze powiatowej 

DP 1083S w miejscowości Raczkowice-Kolonia na odcinku 

122m. Materiał na budowę chodnika (krawężniki, obrze-

ża, kostkę brukową) przekazała gmina Dąbrowa Zielona, 

wykonawstwo zapewnił Powiatowy Zarząd Dróg w Czę-

stochowie.  

Trwają projektowe prace przygotowawcze do remontu 

drogi wojewódzkiej DW 786 w miejscowości Święta Anna, 

na odcinku od CPN-u do mostu na Kanale Lodowym. 

Zostały wykonane prace geodezyjne (wstępne wytycze-

nie drogi i ronda) oraz prace geologiczne. O postępach 

prac będziemy informować.  

Tadeusz Ciastko 

 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!! 

Prosimy mieszkańców o wzmożoną czujność w związku z odnotowanymi przypadkami          

włamań i kradzieży na terenie naszej gminy. 

Najlepsza jest czujność własna i sąsiada. 

Podejrzane zachowanie lub zdarzenia prosimy natychmiast zgłaszać na policję 

 TEL 997 lub 112 
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Po zakończonej w 2015r. budowie 52 instalacji fotowoltaicz-

nych w gospodarstwach domowych mieszkańców o łącznej 

mocy 137,5 kWp. oraz zamontowanych w 2014r. 10 hybrydo-

wych lampach oświetlenia ulicznego Gmina planuje dalsze in-

westycje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w rozwój 

produkcji zielonej energii w gminie można podzielić na dwie 

grupy obejmujące; odbiorców indywidualnych – mieszkańców 

oraz obiekty publiczne należące do gminy. 

W najbliższych latach 2016 -2017 planuje się wybudowanie 

małych farm fotowoltaicznych produkujących energię na po-

trzeby oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w 

Dąbrowie Zielonej o łącznej mocy ponad 103 kWp oraz kolejne 

OZE na obiektach użyteczności publicznej w perspektywie fi-

nansowej do 2020r. W 2017r. planowana jest również realiza-

cja II etapu zadania budowy odnawialnych źródeł energii dla 

potrzeb własnych gospodarstw domowych, która w 2015r. 

cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zada-

nie to będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Woj. śląskiego (RPO WSL na lata 2014 – 

2020). 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na 

str. internetowej Urzędu Gminy oraz w budynku p. nr 4 

(parter). Ilość środków przewidzianych na dofinansowanie 

tego działania jest ograniczona, (nieznacznie większa niż         

w 2015r.) dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy         

o niezwlekanie ze złożeniem deklaracji udziału w projekcie.  

Jeżeli uda się zrealizować wszystkie zaplanowane ekologiczne 

instalacje produkujące energię elektryczną na terenie gminy, to 

ich moc powinna wynieść na koniec 2020r. 450 kWp. Celem 

projektów ekologicznych na terenie gminy, (termodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, montaż odnawialnych źró-

deł energii – OZE) jest przede wszystkim zmniejszenie emisji 

CO2 i pyłów PM10 do atmosfery, zarówno w sposób pośredni 

tj. zużywając i produkując jak najwięcej energii ze źródeł odna-

wialnych oraz wymieniając nieekologiczne i niskosprawne indy-

widualne źródła ciepła na systemy proekologiczne o niskiej,     

a niejednokrotnie zerowej emisji do atmosfery. Dlatego też 

gmina przewiduje w perspektywie najbliższych 3 lat (2018-

2020) wymianę nieekologicznych źródeł ciepła (pieców)         

w podanych uprzednio dociepleniu budynkach jednorodzinnych 

mieszkańców gminy na ekologiczne rozwiązania pozwalające 

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Michał Ujma 

 

Nowiny z Gminy 

W 2015 roku liczba mieszkańców w Gminie Dąbrowa Zielona spadła o 49 osoby w stosunku do31.12.2014r. i wyniosła 

na dzień 31.12.2015r. 3931 osób. Ze szczegółowej analizy wynika, że w latach 2010-2015 stan liczbowy mieszkańców 

naszej gminy w poszczególnych przedziałach wiekowych przedstawia się następująco: 

Przedział wiekowy 31.12.2010r 31.12.2013 31.12.2015r 

0 – 2 lat 114 98 82 

przedszkolnym 92 109 97 

szkolnym podstawowym 248 218 237 

gimnazjalnym 220 209 192 

w wieku produkcyjnym 2552 2486 2445 

w wieku poprodukcyj-

nym 

828 877 877 

Razem 4054 3997 3931 

 

2010    2013       2015 

 Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program Ro-

dzina 500 Plus, którego celem jest wsparcie w wycho-

wywaniu dzieci dla  rodzin wielodzietnych i zagrożo-

nych ubóstwem. Od uruchomienia programu do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

Zielonej wpłynęło 247 wniosków w tym 8 w formie 

elektronicznej. Wydane zostały 234 decyzje, wypłaco-

no ponad 1000 świadczeń na łączną kwotę            

525.447,00 zł. Realizacja rządowego programu w na-

szej gminie od początku przebiegała bez żadnych 

zakłóceń i komplikacji. W celu pomocy w realizacji 

programu Rodzina 500 Plus została przeprowadzona 

akcja informacyjno-promocyjna, w ramach której do 

Gminy Dąbrowa Zielona 6 kwietnia 2016 r. przyjechał 

„Bus 500 Plus”, w którym porad udzielali pracownicy 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej w celu 

usprawnienia przyjmowania i rozpatrywania wniosków          

w pierwszym tygodniu trwania programu miał wydłu-

żony czas pracy, dzięki temu już 7 kwietnia zostały 

wypłacone pierwsze świadczenia na kwotę 52.000,00 

zł. Obecnie wnioski są rozpatrywane na bieżąco. 

Rodziny, które jeszcze nie ubiegały się o wsparcie, 

powinny pamiętać, że nie ma ostatecznej daty na 

złożenie wniosku. 

Marta Balas 

 



 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

Str. 12 

 

Numer 2/2016 

Zespól Śpiewaczy ,,Lipowianki” z Cielętnik i Zespół GKGW     

w Dąbrowie Zielonej w niedzielę 19 czerwca wzięły udział     

w XXXVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki 

Ludowej w Przedborzu. W Przeglądzie wzięło udział 29 zespo-

łów z całej Polski, m.in. z województwa świętokrzyskiego, 

lubelskiego, śląskiego, małopolskiego. Uczestnicy Przeglądu 

prezentowali się w dwóch utworach. Poziom artystyczny ze-

społów był bardzo wysoki.  

Aneta Wojtala 

 „Najlepsze u Mamy 

 Jest to, że ją mamy 

 Mamy ją swoją 

 Nie inną, zawsze tę samą 

 I żeby nie wiem co się stało 

 Mama zostanie Mamą” 

W dniu 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki . Z tej właśnie 

okazji w powiązaniu z Jubileuszem  150-lecia Kół Gospo-

dyń Wiejskich odbyło się spotkanie w Olsztynie w dniu 30 

maja 2016r. Na spotkanie przybyli goście reprezentujący 

władze naszego powiatu i województwa oraz senator    

Ryszard Majer i poseł RP Szymon Giżyński i inni. Nasz po-

wiat reprezentował w-ce starosta Henryk Kasiura oraz 

członek zarządu Krzysztof Smela. Była też delegacja        

z naszej Gminy. Dyrektora GOK reprezentowała księgo-

wa Joanna Giec, a KGW Wanda Tasarz, Danuta Stępień, 

Krystyna Kidziun. Z okazji Jubileuszu na ręce przewodni-

czącej Krajowej Rady KGW Bernadetty Niemczyk zostały  

 

 

 

złożone gratulacje i życzenia oraz wiązanki pięknych 

kwiatów. Po wystąpieniu gości zaprezentowały się ze-

społy KGW oraz miejscowe zespoły dziecięce. W dniu 13 

maja 2016r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim spotka-

nie „Tradycja jest Kobietą” z okazji 150-lecia Kół Gospo-

dyń Wiejskich. Na spotkanie to przybyły delegacje z ca-

łego terenu Polski. Powiat częstochowski reprezentowa-

ła  Wanda Tasarz jako członek Zarządu Powiatowej Rady 

Kobiet. Patronat nad tą imprezą objęła para Prezydenc-

ka. Pani Prezydentowa złożyła podziękowania i gratula-

cje paniom z KGW za kultywowanie tradycji ludowych i 

przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Po ciekawych 

panelach dyskusyjnych i uroczystym posiłku był czas na  

zwiedzanie pałacu i pięknego ogrodu prezydenckiego.  

Wanda Tasarz 

W sobotę 11 czerwca Gmina Dąbrowa Zielona wzięła 

czynny udział w Spartakiadzie Gmin Powiatu Często-

chowskiego, połączonej z Wojewódzkimi Uroczystościa-

mi 70-lecia LZS w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym 

„Pająk” w Konopiskach. Sprzyjająca zawodom pogoda     

i dobry nastrój uczestników Spartakiady sprawiły, że ry-

walizacja przebiegała bez zakłóceń, w prawdziwie spor-

towej i przyjacielskiej atmosferze. 

Nasza drużyna składała się z zawodników różnej płci           

i w różnym wieku (od uczniów szkół podstawowych do 

seniorów) rywalizowała w konkurencjach: piłka nożna, 

biegi mężczyzn i kobiet, rzuty do kosza, przeciąganie liny, 

podnoszenie ciężarów, rzut wałkiem, strzał do bramki, 

wyścig na nartach, ,,dziurawe wiadro”. Najwięcej śmie-

chu wśród obserwatorów wywołały zwłaszcza biegi na 

nartach po trawie w parach i „dziurawe wiadro” w roli 

którego wystąpiła wysoka rura z dziesięcioma dziurami, 

które trzech zawodników starało się zatykać wszelkimi 

możliwymi sposobami (rękoma, stopami, głowami itp.), 

by czwarty zawodnik jak najszybciej mógł rurę zapełnić 

wodą wlewaną wiadrem. 

Serdecznie dziękujemy zawodnikom naszej drużyny za 

udział w spartakiadzie.   

Aneta Wojtala 
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 Położenie miejscowości Dąbek  nad rzeką Wiercicą spo-

wodowało, że od kilku lat to tam właśnie  obchodzimy 

Noc Świętojańską, święto ognia i wody – żywiołów posia-

dających moc oczyszczenia. Obrzędy towarzyszące so-

bótce miały zapewnić ludziom pomyślność zbiorów oraz 

powodzenie w miłości.  W tym roku obchody odbyły się 

18 czerwca na placu przy budynku wielofunkcyjnym, mia-

ły charakter piknikowy i zgromadziły osoby ceniące tra-

dycje świętojańskie. Uroczystość uświetnił występ” Kaba-

retu z Konopi”, przy którym świetnie bawiła się publicz-

ność. Odbyły się konkursy plastyczne, sprawnościowe 

oraz konkurs na „Najpiękniejszy wianek świętojański”. Po 

godz. 22 zapłonęły ogniska, wianki z zapalonymi świeca-

mi popłynęły rzeką Wiercicą, a na niebie  rozbłysły sztucz-

ne ognie. Do późnych godzin nocnych przy zespole mu-

zycznym „Cover-Max bawili się uczestnicy imprezy – tym 

razem bez deszczu. 

Lilla Deska 
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W niedzielę 26 czerwca do Dąbrowy Zielonej przyjechały orkie-

stry na VI Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych, którego organi-

zatorami byli:  Gminny Ośrodek Kultury i OSP Dąbrowa Zielona 

pod patronatem Wójta Gminy.  Festiwal składał się z dwóch 

części: przemarszu wyznaczoną trasą oraz prezentacji konkur-

sowych na scenie. 

Komisja w skła-

dzie: Tomasz 

Stronias, Maryla 

L i m a n o w s k a       

i Bartłomiej Pię-

ta po wysłuchaniu 

7 orkiestr przyzna-

ła następujące 

nagrody i wyróż-

nienia: 3 równo-

rzędne wyróżnie-

nia dla Młodzieżo-

wej Orkiestry Dę-

tej  z Lelowa, Dzie-

cięcej Orkiestry 

Dętej z Mykanowa i Młodzieżowej Orkiestry Dętej  Gminy 

Strzelce Wielkie, 2 równorzędne III nagrody dla Orkiestry 

Dętej OSP Kłomnice i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 

Miedźno,  II nagrodę przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dę-

tej  przy   OSP w Dzwono-Sierbowicach. Laureatem tegorocz-

nego Festiwalu została jednogłośnie Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta z Dąbrowy Zielonej, a najlepszym  solistą  Grzegorz  

Sowa. Najmłodszym uczestnikiem festiwalu był Paweł Kielan      

z orkiestry  z Mykanowa, który otrzymał miśka strażaka. 

     Lilla Deska 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY  

W  

DĄBROWIE ZIELONEJ 

„WAKACYJNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY ” 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI  I  MŁODZIEŻ 

DO ZAPISYWANIA SIĘ NA  ZAJĘCIA TEMATYCZNE, 

WYCIECZKI  ORAZ IMPREZY PLENEROWE KTÓRE  

ODBĘDĄ SIĘ PODCZAS WAKACJI  

Lipiec / Sierpień 2016 r. 

AKADEMIA PRZYGODY - ŻARKI      

  Atrakcje Jury (21 lipiec, koszt 45 zł) 
              PROGRAM ZAJĘĆ : 

-Manufaktura Słodyczy (warsztaty ręcznej produkcji 

cukierków i lizaków z ciepłego karmelu na bazie           

naturalnych składników..) 

- EtnoJura (kreatywne zabawy inspirowane dawnym 

rzemiosłem m.in.. wyplatania zwierzątek z siana            

lub wikliny..) 

- Mali włoscy kucharze (warsztaty wytwarzania pizzy 

pod kierunkiem Szefa Kuchni. Każde dziecko robi         

własnoręcznie pizzę z wybranych składników) 

- Muzeum Dawnych Rzemiosł „STARY MŁYN” 

(przeżyj niesamowitą przygodę, przenosząc się w czasie 

do świata dawnych rzemiosł) 

PLANOWANE WYCIECZKI : 
WROCŁAW - AFRYKARIUM , ZOO (18 lipiec, koszt 50 zł) 

KONOPISKA - OWCZARKOWA ZAGRODA (14 lipiec, koszt 30 zł) 

TARNOWSKIE GÓRY - PARK WODNY (22 lipiec, 17 sierpień, koszt 30 zł) 

ZŁOTY POTOK - PARK LINOWY (23 sierpień, koszt 30 zł) 

GARNEK - WARSZTATY CERAMICZNE (termin do uzgodnienia) 

    KOLOROWE WAKACJE W BIBLIOTECE    
                         04 - 06,15,28,29 lipiec 2016 r. 

                       16 - 18 sierpień 2016 r. 

         WYPRAWY KSIĄŻKOWE W KRAINY BAJKOWE           

(głośne czytanie wybranych bajek) 

       PRZEZ ROZRYWKĘ DO WIEDZY 

    (gry i zabawy edukacyjne) 

    KSIĄŻKA BAWI I UCZY  

   (wspólne czytanie w ogrodzie bajek) 

    ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  

IMPREZY PLENEROWE :-)))                      

31 lipiec   „PIKNIK WAKACYJNY”- Boisko szkolne 

13 sierpień „BOROWIECKIE GRZYBOBRANIE”-Borowce 

19 sierpień „SPARTAKIADA WAKACYJNA”  

                        Konkursy i zabawy sportowe    

27 sierpień  „Muzykowanie przy ognisku z Młodzieżową 

            Orkiestrą Dętą  w Dąbrowie Zielonej 

REGULAMIN 

- minimum 5 zdjęć z wakacji 

- format 21/15 cm. 

Termin składania prac na konkurs do  

25 sierpnia 2016 r.  

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W GMINNYM  

OŚRODKU KULTURY W DĄBROWIE ZIELONEJ 

WARSZTATY PAPIEROWE - „Zrób to sam” 

(wycinanie i projektowanie m.in. z papieru ...) 

11 - 13 lipiec 

AKADEMIA GIER I ZABAW 

(tworzenie własnej gry planszowej ...) 

19 - 20 lipiec  

KONKURSY m.in. „Jeden z dziesięciu” 

(dla dzieci klas I - VI) 

25 - 27 lipiec 

ZAPISY NA WYCIECZKI  ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ  

TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM  

WYJAZDY BĘDĄ REALIZOWANE PRZY ODPOWIEDNIEJ 

ILOŚCI UCZESTNIKÓW 

ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

OD 9:00 DO 20:00  

GMINNY OŚRODEK KULTURY TEL: 34 3555 055 

BIBLIOTEKA TEL: 34 3555 005 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Dąbrowie Zielonej 

tel: 34 3555 055 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirvZSiis3NAhUJuBoKHZJ_CRoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkreatywnedzieci.com.pl%2Findex.php%3Fp61%2Ckredki-akwarelowe-rybki-faber-castell-12-kolorow&bvm=bv.125801520,d.d2
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Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP       

i Związku OSP RP. W dniu 19 czerwca 2016r odbył się XI Zjazd 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie Zielonej.     

W Zjeździe uczestniczyło 31 Delegatów , wybranych na Wal-

nych Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach 

OSP , członkowie ustępujących władz Oddziału Gminnego  oraz 

zaproszeni goście: Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodar-

czyk, Przewodniczący Rady Gminy  Krzysztof Kucharski,  Dy-

rektor  GOK Lilla Deska. Zjazd dokonał oceny pracy w minionej 

kadencji oraz uchwalił kierunki działania i dokonał wyboru 

władz Oddziału Gminnego na kadencję 2016 – 2020. Zgodnie 

ze statutem w skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 

RP w Dąbrowie Zielonej weszli przedstawiciele jednostek OSP 

w liczbie 18 osób (2 osoby z każdej OSP delegowane przez 

Zarząd jednostki). Zjazd skorzystał z uprawnień statutowych     

i dokoptował do składu Zarządu przedstawicieli  współpracują-

cych z OSP i Związkiem w liczbie 4 osób. 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbro-

wie Zielonej liczy 22 osoby i po ukonstytuowaniu przedstawia 

się następująco: Prezes—M. Wilczyński, Wiceprezes - M. 

Włodarczyk, A. Szkop, Sekretarz -T. Ciastko, Skarbnik 

H.  Sobel, Komendant Gminny OSP M. Błaszczyk, Człon-

kowie Prezydium: J. Jurczyk, M. Balas, S. Matysiak, 

Członkowie Zarządu: J. Knapik, K. Owczarek, T. Kania, 

H. Pluta, D. Balsam, B. Nowiński, M. Wolski, Z. Musz-

czak, T. Ziętara, J. Jaworek, J. Falana, A. Biczak, P. Ko-

zieł. Zjazd dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Gmin-

nego oraz Delegatów na Zjazd  i Przedstawicieli do Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie: 

Komisja Rewizyjna-Przewodniczący M. Grduszak, 

członkowie: H. Zawisza, A. Pączek. 

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego: M. Wilczyń-

ski, H. Sobel, T. Ciastko, M. Błaszczyk. 

Przedstawiciele do składu Zarządu Oddziału Powiato-

wego: T. Ciastko, M. Błaszczyk.  Miłym akcentem Zjazdu 

było wyróżnienie Druhów za długoletnia służbę w OSP i działal-

ność w Związku OSP i tak:  tytuł Honorowego Prezesa Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie Zielonej  

otrzymał druh Tadeusz Zieliński, długoletni członek OSP 

Soborzyce i Dąbrowa Zielona oraz działacz Związku OSP,                                                                                                                                                             

tytuł Honorowego Komendanta Gminnego OSP druh Stani-

sław Muszczak członek OSP Ulesie i długoletni Komendant 

Gminny OSP, wyróżnienia otrzymali również, druh Henryk 

Sobel OSP Olbrachcice i druh Stanisław Jaworek OSP Bo-

rowce. 

       Tadeusz Ciastko 
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Gratulujemy uczniom kl. VI Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej uzyskania wysokich wyni-

ków na sprawdzianie zewnętrznym po VI klasie. Poniżej przedstawiamy wyniki: 

 
Renata Hasikowska 

przedmiot Wynik 
naszych uczniów 

Wynik uczniów 
w województwie śląskim 

Wynik uczniów 
w kraju 

język polski 76,1% 69% 71% 

matematyka 63,6% 52% 54% 

język angielski 77,2% 71% 71% 

 

 



Nowiny z Gminy 

Choć już jest lato to nie należy zapominać o porządku. Porząd-

kujemy  ogrody, sprzątamy mieszkania i podwórka. Jednakże  

obowiązki  właścicieli posesji nie ograniczają się tylko do ich 

nieruchomości.  Reguluje  je  Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  

i  porządku  w  gminach  oraz  Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. Zgodnie z tymi 

przepisami, właściciel  posesji  odpowiada  również  za  czy-

stość  na chodniku,  który  bezpośrednio  przylega do jego 

posesji. Zimą mamy najwięcej pracy  przy  „naszym”  odcinku  

chodnika, kiedy trzeba usuwać śnieg i dbać, by trakt nie był 

śliski. Jednak przez cały rok należy zwracać uwagę na to, czy 

po chodniku przed naszą posesją można sprawnie się poru-

szać. Utrudniają to np.  gałęzie  drzew,  które  przewieszają  

się  przez  ogrodzenie.  Przez i między działkami  często prze-

biegają  rowy melioracyjne, które muszą być cały czas drożne. 

Także tereny zielone przed naszym płotem wymagają pielęgna-

cji. Krótka trawa i kwiaty z pewnością będą wyglądały o wiele 

ładniej niż zasłaniające naszą furtkę zarośla.  

Wycinać czy nie?  

Porządki przeprowadzamy także w ogrodach. Weryfikując kon-

dycję drzew i krzewów stwierdzamy, że niektóre z nich trzeba 

usunąć. Jak się do tego zabrać? Po pierwsze należy upewnić 

się, czy usunięcie  drzewa  jest  na  pewno  konieczne  i  czy  

wymaga  uzyskania  pozwolenia  wójta  gminy.  Wycinka  

drzew  i  krzewów  owocowych nie wymaga zezwolenia.  Bez  

ograniczeń  możemy  także  porządkować  również  korony  

drzew i wykonywać inne cięcia pielęgnacyjne.  Zabiegi te po-

winny  być  wykonane  zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Warto 

pamiętać o przycinaniu gałęzi, które wchodzą na posesje sąsia-

da, bo te są często przyczyną niepotrzebnych konfliktów. Przed 

planowana wycinką drzew warto udać się do Urzędu Gminy    

w celu uzyskania informacji, czy na usunięcie danego drzewa 

konieczne jest pozwolenie na wycinkę. Unikniemy tym samym 

niepotrzebnych kłopotów, ponieważ usunięcie drzewa bez wy-

maganego zezwolenia wiążę się z karą finansową.  Natomiast 

do  nadleśnictwa należy zwrócić się w sprawie wycinki drzew 

rosnących na działkach  leśnych  (również  leśnych  z  prawem  

do  zabudowy). 

Płoną trawy, płoną lasy... 

Często  w piękną pogodę  zamiast  zapachu  kwiatów  można 

poczuć swąd  wypalanych  traw i torfowisk.  Niestety,  ten  

wyjątkowo  szkodliwy  zwyczaj jest wciąż popularny. Dlaczego? 

Panuje przekonanie, że w ten sposób użyźnia się glebę            

i oczyszcza nieużytki. A tymczasem jest zupełnie odwrotnie. W 

płomieniach giną owady i zwierzęta, zahamowany zostaje na-

turalny rozkład resztek roślinnych, ziemia wyjaławia się. Wysu-

szona w piękną pogodę trawa pali się bardzo szybko, co może 

spowodować, że ogień rozprzestrzeni się bez kontroli. Wypala-

nie traw jest częstą przyczyną pożarów pobliskich zabudowań   

i lasów.  

Nie pal zielonego 

Zabronione jest także spalanie, np. w ogniskach na  działkach,  

odpadów zielonych  –  liści,  igliwia, gałęzi. Wszelkie odpady 

zielone, które zostają po pielęgnacji ogrodu, należy składować 

w swoim  kompostowniku.  

Azbest – nie zostawiaj go na dachu 

Planując  większe  remonty  warto  pomyśleć  o zdrowiu naj-

bliższych. Corocznie gmina przeprowadza akcję odbioru            

i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających 

azbest. To znakomita okazja, żeby pozbyć się szkodliwego dla 

zdrowia pokrycia dachowego. Tym bardziej, że gmina przepro-

wadza zbiórkę  i unieszkodliwianie za darmo – korzystając        

z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach. Trzeba pamiętać, 

że dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych  z  zaku-

pem  i  montażem  nowych  pokryć dachowych.  

Karina Synowiec  
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1 i 3 maja w Gminie Dąbrowa Zielona odbyły się uroczy-

stości związane z Dniem Strażaka. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele 

w Dąbrowie Zielonej, w Cielętnikach, w Olbrachcicach-

Ulesiu oraz w Soborzycach. We mszach świętych uczestni-

czyły poczty sztandarowe OSP oraz delegacje strażaków 

ochotników z 9 jednostek z terenu Gminy. Strażacy dzię-

kowali swojemu patronowi Św. Florianowi za opiekę pod-

czas przeprowadzonych akcji. Obecni na uroczysto-

ściach byli też przedstawiciele samorządu: Wójt Maria 

Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Ku-

charski i członkowie Gminnego Zarządu OSP RP  Tadeusz 

Zieliński oraz Tadeusz Ciastko. 

Karina Synowiec 
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Lata powojennej dekady to lata szczególnie trudne dla 

Polaków. Lata odbudowy kraju, nadrabiania zaniedbań 

nie tylko w gospodarce, ale i w kulturze i oświacie. Swoje 

potrzeby w zakresie sportu, turystyki, mody, nowych sty-

lów muzycznych itp. sygnalizowała młodzież. Narastała 

chęć uprawiania indywidualnej turystyki wakacyjnej. Du-

żą barierą były skromne możliwości finansowe rodzin, 

szczególnie wiejskich. Pomysł na rozwiązanie problemu 

zrodził się w Polsce w 1957 roku. Była to akcja „Autostop”. 

W księgarniach można było nabyć książeczkę autostopo-

wicza. Oprócz danych osobowych zawierała kupony       

z liczbą kilometrów. Adresowana była do kierowców 

wszystkich samochodów prywatnych i zakładowych. Po 

przebyciu określonej trasy kierowca otrzymywał kupon od 

autostopowicza odpowiadający liczbie przejechanych 

kilometrów. Zebrane kupony upoważniały kierowców do 

brania udziału w losowaniu nagród. Warunkiem otrzyma-

nia książeczki autostopowicza było posiadanie książeczki 

PKO (SKO)  z wkładem minimum 200 zł. Była ona jedno-

cześnie dowodem ubezpieczenia od następstw nieszczę-

śliwych wypadków (NNW). Akcja ta z roku na rok zdoby-

wała nowych zwolenników, a po kraju przemieszczało się 

tysiące młodych turystów. Akcja zakończyła się w 1995 

roku. Zacytowana piosenka o autostopie została rozpro-

pagowana przez Karin Stanek. Młodziutka gitarzystka to 

piosenkarka- amatorka. Była symbolem młodości i tren-

dów muzycznych przenikających z Zachodu. 

Witold Błaszczyk 
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 Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. 

 W ten sposób możesz bracie przejechać Europę. 

 Gdzie szosy biała nić, tam śmiało bracie wyjdź. 

 I  nie martw się co będzie potem. 

 

 Ref. 

 Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. 

 Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten wóz. 

 

 Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. 

 Ej udał się nam dzisiaj wóz ten i jego szofer. 

 Gdzie szosy biała nić, tam chce się bracie żyć. 

 I  nie martw się co będzie potem. 

 

Karin Stanek 

W maju 2016 roku odbyła się wycieczka do Warszawy uczenni-

cy klasy II Gimnazjum - Magdy Musiał. Wyjazd był nagrodą 

w III Powiatowym Konkursie Wiedzy  o Twórcach Lite-

ratury  i został ufundowany przez Poseł na Sejm RP - Lidię 

Burzyńską. To właśnie ona powitała nas w stolicy i zaprosiła 

do zwiedzania Sejmu RP. Następnie odbył się spacer po Sta-

rówce i zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, w któ-

rym każda najmniejsza rzecz ma swoją historię. Ogromna ilość 

nagromadzonych zdjęć i pamiątek powstańców daje obraz tru-

du   i cierpienia tych ludzi. Dziękujemy Pani Poseł za wspaniałą 

nagrodę.   

Izabela Saleta 
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W marcu Wójt Gminy Dąbrowa Zielona rozstrzygnął konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. Dofinansowanie do-

stały trzy kluby sportowe z terenu Gminy Dąbrowa Zielona: KS 

Dąbrowianka, KS Start Soborzyce i KS Wilk. Początek 

sezonu dla seniorów z KS Dąbrowianka nie układał się dobrze, 

jednak z początkiem tego roku dobra passa wróciła do zespołu. 

Zespół ukończył sezon na piątej pozycji w tabeli z 31 zdobyty-

mi punktami. Naszej drużynie brakło jednego punktu do zaję-

cia trzeciego miejsca w grupie. Dla trampkarzy z KS Dąbro-

wianka ten sezon zakończył się niepodważalnym sukcesem, 

bowiem zajęli oni pierwsze miejsce w tabeli wygrywając pięć 

meczy a jeden remisując. Strzelili aż 23 bramki przeciwnikom. 

Natomiast KS Start Soborzyce zakończył sezon  zajmując trze-

cie miejsce w tabeli. Świetna forma zawodników oraz dobra 

passa miała odzwierciedlenie w zdobytych bramkach, ponieważ 

zawodnicy strzelili aż 55 bramek. Zauważyć trzeba, że klubowi 

brakło tylko 4 punktów do zajęcia drugiego miejsca w tabeli. 

Również KS Wilk rozpoczął sezon startowy 2016 uczestnicząc  

w XVI Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu, które odbyły się 

26-28.02.2016 podczas FitFestival w AmberExpo w Gdańsku. 

Nasz klub zdobył pięć medali złotych, trzy medale srebrne        

i trzy brązowe.  Życzymy dalszych sukcesów. 

Karina Synowiec 

W Polsce powojennej władze zdawały sobie sprawę z koniecz-

ności uruchomienia produkcji samochodu osobowego. W Cen-

tralnym Urzędzie Planowania została utworzona komisja ds. 

przemysłu motoryzacyjnego. Sięgnięto do sprawdzonych kon-

taktów przedwojennych z firmą „Fiat”. W grudniu 1947 r. pod-

pisano polsko-włoską umowę o uruchomieniu w Polsce produk-

cji samochodu „Fiat 1100”. Po wejściu w życie planu Marshalla 

i interwencji Stalina, umowa została zerwana. Strona radziecka 

przekazała Polsce dokumentację i urządzenia produkcyjne sa-

mochodu GAZ- M20 „Pobieda” (zwycięstwo) oraz zapewniła 

pomoc w uruchomieniu produkcji seryjnej. Koszt operacji to 

około 380 milionów ówczesnych złotych polskich. Pomimo, że 

„Pobieda” miała samonośne nadwozie, nie należała do samo-

chodów nowoczesnych, ale bardzo solidnych i wytrzymałych   

w eksploatacji. Samochód produkowany w Polsce w latach 

1951-1973 w warszawskiej Fabryce Samochodów Osobowych 

otrzymał nazwę „FSO Warszawa M-20”. Pierwsza seria to sa-

mochód z „garbatym” nadwoziem, czterodrzwiowy, silnik dol-

nozaworowy M-20 (od 1962 r. górnozaworowy), poj. silnika 

2120 cm 3, skrzynia 3 biegowa (od 1971 r.- 4 biegowa). Pod-

dawany ciągłym modernizacjom nadwozia i podzespołów. Na 

bazie „Warszawy” skonstruowano samochody dostawcze: 

„Nysę”, „Żuka” i „Tarpana”. Powstały też odmiany o różnym 

przeznaczeniu: radiowóz, furgon, ambulans oraz drezyna.      

W ciągu 22 lat produkcji zakłady opuściło 254 471 szt. 

„Warszaw” (bez danych dotyczących samochodów dla MO        

i wojska). „Warszawa”, jak każda marka, miała swoich fanów    

i długoletnich użytkowników. Jak wynika z informacji             

p. Krzysztofa Burzy—mechanika samochodowego i użytkow-

nika 3 kolejnych „Warszaw”, po drogach naszej gminy porusza-

ło się 7 egzemplarzy tej marki.  Jeszcze wiele egzemplarzy 

„weteranów” znajduje się w ciągłym użytkowaniu. Egzemplarz 

„Warszawy 223”  z 1969 r. znajduje się w Dąbrowie Zielonej    

w zbiorze pojazdów zabytkowych p. Michała Zawiszy.        

W pełni sprawna, bierze udział w corocznych rajdach samocho-

dowych. 

Witold Błaszczyk 
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       Są pieniądze dla zaangażowanych i przedsiębiorczych mieszkańców obszaru LGD                                  

 (z terenu gmin: Miedźno, Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kru-

szyna, Dąbrowa Zielona) 

W poprzednim okresie programowym Leadera (na lata 2007 - 

2013) mieszkańcy obszaru LGD "Razem na wyżyny" pozyskali 

i zainwestowali w rozwój swoich miejscowości, organizacji, 

instytucji, przedsiębiorczość oraz w rozwój mieszkańców, 

aktywizację i integrację ponad 8 mln zł. Efekty są widoczne 

gołym okiem na terenie każdej z gmin w postaci wyremonto-

wanych miejsc użyteczności publicznej i przystosowania ich 

pod działalność świetlic, bibliotek, budowa placów zabaw, 

siłowni, oświetlenia hybrydowego. Zrealizowano także wiele 

projektów aktywizujących i integrujących społeczności lokal-

ne: warsztatów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych i spor-

towych, wydano publikacje promujące nasz teren. 

W tym roku ruszą kolejne fundusze, które będą szansą na 

rozwój naszego terenu. Pieniądze te Stowarzyszenie LGD 

"Razem na wyżyny" otrzyma w ramach PROW na lata 2014 - 

2020. Podstawą ich pozyskania była opracowana w 2015 r. 

przez mieszkańców terenu LGD  Strategia rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Razem na 

wyżyny". Przy tej okazji zarząd stowarzyszenia składa podzię-

kowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do napisa-

nia tego dokumentu, zarówno poprzez wypełnienie ankiety 

czy bezpośrednio biorąc udział w spotkaniach i warsztatach, 

na których powstała strategia. Słowa podziękowania kieruje-

my też do władz samorządów gmin należących do LGD za 

wsparcie przy tworzeniu strategii i za zaangażowanie w przy-

gotowaniach do jej wdrażania. W nowym okresie programo-

wania 2016-2023 kwota przewidziana na  realizację strategii 

wyniesie dla całego obszaru LGD 6 825 000,00 zł w tym: 

- 3 650 000,00 zł - dla przedsiębiorców na rozwój istniejących 

zakładów pracy i tworzenie nowych 

miejsc pracy oraz na zakładanie 

nowych przedsiębiorstw, 

- 1 800 000,00 zł - dla instytucji i organizacji pozarządowych 

na niekomercyjną i ogólnie dostępną 

infrastrukturę rekreacyjną i tury-

styczną wykorzystującą zasoby ob-

szaru LGD, 

- 1 000 000,00 zł - dla organizacji pozarządowych na ich 

wzmocnienie, miejsca aktywności 

ruchowej, kultywowanie lokalnych 

tradycji i historii, 

-   235 000,00 zł - na działania własne LGD w tym na: 

wzmocnienie kapitału społecznego, 

sieciowanie organizacji pozarządo-

wych, opracowanie koncepcji ścieżek 

rowerowych dla obszaru LGD, przed-

siębiorczość młodzieży, integrację 

branż mających kluczowe znaczenie 

dla obszaru, 

-      140 000,00 zł - na promocję obszaru LGD. 

 

W drugim półroczu 2016 r. ogłoszone zostaną konkursy na: 

      -     rozwój i zakładanie działalności gospodarczej,  

realizację projektów z zakresu infrastruktury rekreacyjnej 

i turystycznej, 

projekt grantowy dotyczący aktywizacji i integracji lokal-

nych społeczności. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie: 

- napisanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go w trybie 

konkursowym do LGD zgodnie z regulaminem i na odpowied-

nim formularzu, 

- pozytywna ocena wniosku i przyznanie dofinansowania na 

jego realizację, 

- podpisanie umowy na realizację wnioskowanego zadania. 

Pierwszy duży krok już zrobiliśmy - strategia napisana i są 

przyznane pieniądze, ale to jak je zainwestujemy, żeby do-

brze służyły mieszkańcom zależy od nas WSZYSTKICH - czyli 

mieszkańców gmin: Miedźno, Mykanów, Rędziny, Kłomnice, 

Kruszyna, Dąbrowa Zielona. Przez 10-letni okres wspólnej 

działalności pod kierunkiem Stowarzyszenia LGD "Razem na 

wyżyny" udało nam się stworzyć silne partnerstwo 

(mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorców) sze-

ściu gmin. Dzięki nowym funduszom jest szansa, aby to 

utrwalać i rozwijać. Zainteresowanych zachęcamy do wzięcia 

udziału w konkursach. Po szczegółowe informacje i korzysta-

nie z bezpłatnego doradztwa zapraszamy do biura LGD 

"Razem na wyżyny", które mieści się w Mykanowie przy ulicy 

Cichej 72 (w budynku po straży gminnej), w godzinach od 

8.00 do 16.00. Czekają tam na kreatywnych i przedsiębior-

czych mieszkańców kompetentni pracownicy LGD na czele z 

p. Edytą Bauć dyrektorem biura, którzy odpowiedzą na py-

tania i wyjaśnią wątpliwości. Więcej informacji  na stronie 

internetowej: www.razemnawyzyny.pl oraz na profilu na Fa-

cebook-owym. Zachęcamy również do kontaktu telefoniczne-

go i mailowgo: tel. 34 374 00 01, e-mail: biu-

ro@razemnawyzyny.pl  

Krzysztof Polewski 
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD "Razem na wyżyny" 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Razem na wyżyny". Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach wdrażania 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
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