
Wiosenny i świąteczny nastrój zapanował w Dąbrowie Zielonej 2 kwietnia 2017r,  za sprawą Gali Finałowej XXIII 

Regionalnego Konkursu „Palma Pisanka Marzanna” odbywającej się na hali sportowej Zespołu Szkół. Konkursu , które-

go początki sięgają  lat 90-tych, mającego na celu powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym. Organi-

zatorami konkursu byli:  Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 

we współpracy z placówkami oświatowymi  i Kołami  Gospodyń Wiejskich Gminy  Dąbrowa Zielona, Śląskim Ośrodkiem 

Doradztwa   Rolniczego w Częstochowie i Programem Aktywności Lokalnej.  Patronat nad  konkursem objęła Wójt 

Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała te prace, które 

spełniały kryteria i założenia konkursowe oraz urzekły pięknem, estetyką  i precyzją wykonania.  Nagrody przyznano  

i wręczono w 5 kategoriach wiekowych (protokół  na stronie  internetowej GOK  www.gok.dabrowazielona.pl).                                                                                                            

Rozstrzygnięcie konkursu było  tylko częścią  uroczystości obfitującej w  tradycyjne  wątki  wielkanocne i wiosenne. 

Programy  artystyczne  wykonały  panie z KG Wiejskich „Dąbrowianki”  i „Lipowianki”.  Gromkimi  brawami  został 

nagrodzony inauguracyjny występ  taneczny  grupy mażoretek.  Barwne postacie:  baranki , pisanki, kurki, zające, 

biedronki, które przybyły z przedstawieniem,  to dzieci z Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej z oddziałami   

w Olbrachcicach i Soborzycach. Recytacje, śpiewy i tańce  wprowadziły  wszystkich uczestników gali w radosny na-

strój. Niedzielne popołudnie było również okazją do zaprezentowania  wyrobów rękodzielnictwa  przez  wystawców:  

Zespół Szkół  w Dąbrowie Zielonej i Szkołę Podstawową  Olbrachcice, Środowiskowy Dom Samopomocy Soborzyce,  

„Wena” Agata  Szyda, Ewa Oszczepalska,  Dom Senior Wigor, Jolanta Drygała,  Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego i Gospodarstwo Agroturystyczne „Stefanówka”.  Na uroczystości  nie zabrakło barwnych stołów, które kusiły 

gości smakowitymi, tradycyjnymi  potrawami  wielkanocnymi. Żurek wielkanocny, baby,  babeczki, mazurki i inne  

ciąg dalszy na stronie 15 
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Szanowni Mieszkańcy! 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  

składamy Wam życzenia zdrowia, powodzenia i pełni szczęścia.        

Niechaj to  odwieczne przesłanie Nocy Zmartwychwstania będzie wy-

znacznikiem rodzinnego świętowania pełnego radości, miłości i nadziei 

na pełne spokoju jutro.                         

                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                Wójt Gminy  

                    Krzysztof Kucharski                                                                                                        Maria Włodarczyk 
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Pierwsze instytucje dobroczynne zwane „xenodochiami” po-

wstały na terenach Bizancjum, Egiptu, Syrii i Palestyny w IV w. 

W Rzymie powstały po uznaniu chrześcijaństwa za religię legal-

ną, a więc pod koniec IV w. Pierwszy, odnotowany przez histo-

ryków przytułek założył biskup Bazyl Wielki na terenie dzisiej-

szej Turcji. Wraz z chrześcijaństwem rozprzestrzeniały się w 

wiekach wczesnego średniowiecza po całej Europie. Ówczesne 

 
Ostatni ze szpitali dąbrowskich(obok budynek gminy) 

„xenodochia” zwane szpitalami miały niewiele wspólnego         

z obecnymi szpitalami czy zakładami opiekuńczymi. W warun-

kach wiejskich były to samodzielne budynki mieszkalne fundo-

wane przez właścicieli wsi na dworskich parcelach. Kilkuizbo-

we, gromadziły niedołężnych, samotnych, żebraków, pielgrzy-

mów, kalekich oraz sieroty. (ksenos- greckie- przybysz, obcy). 

Idea opieki nad potrzebującymi pomocy była poznawana          

w czasie wypraw krzyżowych oraz przenoszona przez braci 

zakonnych zakonów lokalizowanych w dawnej Polsce. Na na-

szych terenach byli to cystersi (Soborzyce 1248r.) i zgromadze-

nie Ojców Bernardrynów  w Świętej Annie (1609r.). Szczególne 

znaczenie miał też „Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny 

Domu Niemieckiego w Jerozolimie”. Jak sama nazwa wskazuje, 

głównym zadaniem tych mnichów była opieka nad ludźmi po-

trzebującymi pomocy. Z biegiem lat przekształcili swój zakon w 

typowo rycerski. Znamy ich z pobytu    w Polsce jako Krzyża-

ków i ich zaborcze inklinacje.  

Nie wnikając w specyfikę funkcjonowania szpitali w miastach: 

(„gerocomia”- domy starców, „nosocomia”- dla chorych, 

„pestiferorum xenodochium”- dom dla roznoszących zarazę, 

czy orphanotrophium- szpital dla sierot) prześledzimy funkcjo-

nowanie tych szpitali na przykładzie naszej gminy. W dawnym 

systemie opieki nad włościanami ważną rolę odgrywały parafie 

jako organizacje kościelne. Były organami czuwającymi nad 

typowaniem potrzebujących i wspieranie ich zbieraną jałmuż-

ną. Taki zespół parafialny składał się z proboszcza i kilku zna-

czących we wsi włościan. Tak było i w Dąbrowie. Pierwszych 

materiałów pisanych o parafii dąbrowskiej dostarczyły protoko-

ły powizytacyjne arcybiskupa gnieźnieńskiego i kanclerza Króle-

stwa Polskiego- Jana Łaskiego z 1522r. (Liber beneficjorum- 

Księga uposażeń). W spisie majątku plebańskiego brak jest 

odniesień do budynków o znamionach „xenodochium”. Dopiero 

na początku XVII w. (1605r.) - dziedzic Dąbrowy, kasztelan 

wieluński Wojciech Dąbrowski funduje na terenie nowego 

cmentarza za wsią okazałą kaplicę cmentarną „Równolegle 

funduje też szpital czyli przytułek dla 6 biednych. Zapisuje też 

dla podopiecznych ogród, a także krowę i 10 owiec”. Opiekę 

nad szpitalem miał sprawować proboszcz i dwóch odpowie-

dzialnych gospodarzy ze wsi. Po śmierci fundatora szpital dla 

biednych został zdewastowany i ostatecznie spalony. Fundator 

był ostatnim z rodziny Dąbrowskich herbu „Poraj”. Majątek 

przechodzi w ręce wojewody łęczyckiego Tomasza Sołtyka. 

Nowy właściciel Dąbrowy w 1773r. przekazuje na odbudowę 

spalonego szpitala i jego stałe utrzymanie 4000 ówczesnych 

florenów, z czego odsetki wynosiły 200 florenów rocznie. Jesz-

cze w czasie administrowania parafią przez ks. proboszcza Jó-

zefa Kowalewskiego (bilans Dozoru Kościelnego z 4.II.1834r.) 

odnotowano fakt utrzymywania szpitala z funduszy kościel-

nych. „W domu szpitalnym wybudowanym za drogą od strony 

północnej od kościoła, były 2 izby z dwoma oknami w każdej. 

W każdej izbie był także piec z szabatnikiem i kominkiem. Obok 

było 6 komórek. Obok szpitala był inny dom, ale w nim nikt nie 

mieszkał, bowiem trwał    o niego spór pomiędzy plebanem a 

dworem”. W dawnym ogrodzie szpitalnym były jeszcze 2 domy 

dla biednych. Były one murowane, w dobrym stanie a nazywa-

no je „dwojakami”. Łącznie w parafii Dąbrowa były 4 domy 

zwane szpitalami w tym jeden pustostan. Szpital dotrwał do 

1870r., ale nie posiadał już żadnego uposażenia. (wg. Catalo-

gus ecclesiarum… 1880 S. Chodyńskiego) W okresie zaborów 

nastąpiło skrajne zubożenie parafii i kleru katolickiego. Następ-

stwem było utrzymywanie szpitala tylko z jałmużny i ofiar 

mieszkańców wsi. 

 

Parafia w Cielętnikach to najmłodsza parafia w naszej gmi-

nie. Od czasów średniowiecznych mieszkańcy Cielętnik należeli 

do  parafii w Żytnie. Duża odległość od kościoła i błotniste dro-

gi były utrudnieniem w kontaktach z kościołem parafialnym.    

Z biegiem lat rosła liczba mieszkańców Cielętnik i narastały 

ambicje właścicieli wsi, aby posiadać własną parafię. W 1742r. 

dziedzic wsi Józef Bystrzanowski wybudował kaplicę i wyzna-

czył uposażenie dla duchownego (1761r.). Wtedy arcybiskup 

gnieźnieński Władysław Łubieński erygował w Cielętnikach 

parafię. Właściciel wsi wśród zobowiązań na rzecz funkcjono-

wania kościoła zapisał również 3000 złotych polskich na utrzy-

manie „xenodochium” dla potrzebujących opieki starych miesz-

kańców Cielętnik. Problem w tym, że pieniądze te przejął na-

stępca Sebastian Bystrzanowski i nie zrealizował zobowiązań. 

„Xenodochium” w latach późniejszych jednak w Cielętnikach 

funkcjonowało. Brak danych w dokumentach pisanych, ale 

pewnym źródłem są nazwy zwyczajowe  w każdej prawie wsi  

o odpowiednio długiej historii. W przypadku Cielętnik                 

(inf. K. Kucharski) pozostała nazwa pól „za szpitalem” i stary 

budynek na miejscu tegoż szpitala. 

Witold Błaszczyk 

Od xenodochium do „Senior Wigor” 

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 
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Gmina na realizację inwestycji projektu otrzymała 250 

tysięcy złotych z Ministerstwa Pracy  i Pomocy Społecz-

nej, 70 tysięcy złotych pokryła  z  własnych środków. Pro-

gram Senior Wigor jest programem rządowym, którego 

celem jest wsparcie aktywności osób starszych. W ośrod-

ku na stałe znajdzie swoje miejsce 15 pensjonariuszy, ale 

jak podkreśla wójt gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodar-

czyk, dom będzie dostępny dla każdego. Na użytek no-

wo otwartego ośrodka wyremontowano budynek z 1910 

roku, tym samym zyskał on nowe oblicze   i   rację dalsze-

go bytu.  

Gratulacje Pani Wójt oraz wszystkim zaangażowanym      

w realizację projektu w imieniu własnym oraz posła Szy-

mona Giżyńskiego złożył senator Ryszard Majer. Pan Se-

nator wręczył też wójt Włodarczyk plakietę „Miejsce Przy-

jazne Seniorom", co zakwalifikowało Gminę do grupy in-

stytucji i samorządów otwartych na potrzeby osób star-

szych.   

-Społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie, co 

pięć lat przybywa nam średnio około miliona osób w wie-

ku senioralnym. Takie placówki, jak ta w Dąbrowie Zielo-

nej, w gminie, która jest wzorem pomocy dla osób star-

szych, powinny być w każdej gminie. Dla polskich senio-

rów dużym problemem jest samotność, a w takich pla-

cówkach mogą oni być razem, i co najważniejsze nie 

muszą trafiać do ośrodków całodobowej opieki. W Do-

mach Wigor przeciwdziała się samotności i wykluczeniu, 

to dawanie osobom starszym  radości życia, integracji ze 

środowiskiem, aktywnego spędzenia czasu, także z na 

przykład z wnukami. Powstanie tej placówki jest dużym 

sukcesem gminy Dąbrowy Zielonej, a sam program wska-

zuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości troszczy się o pol-

skich seniorów – mówi senator Ryszard Majer.  

Życzenia złożyli także: w imieniu poseł Lidii Burzyńskiej, 

radna powiatu częstochowskiego Grażyna Knapik,         

w imieniu wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka Ma-

ria Nowak, doradca wojewody ds. polityki senioralnej         

i społecznej, wicestarosta powiatu częstochowskiego 

Henryk Kasiura oraz władze gminy Dąbrowy Zielona          

i przedstawiciele placówek społeczno-oświatowych. Spo-

tkanie zakończone ogólnym toastem i poczęstunkiem 

umilił występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

Dom Senior Wigor w Dąbrowie Zielonej jest już drugim, po 

Olsztynie, tego typu domem  w powiecie częstochow-

skim. Z seniorami będzie tu pracowała Agata Sygulska.  

Urszula Giżyńska 

Gazeta Częstochowska– przedruk 

 

Nowiny z Gminy 

 

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

W roku 2017 kontynuowane są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnik świadczy usługi w Urzędzie Gminy w Dąbro-

wie Zielonej pok. 105 II piętro.  Punkt czynny jest  w każdy piątek w godzinach od 09:00 do 13:00. 
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Gmina sporo robi na rzecz swoich seniorów. Dom Wigor 

był jednak bardzo wyczekiwanym przedsięwzięciem… 

– Taka nasza rola, jesteśmy powołani, żeby służyć na-

szym mieszkańcom, żeby trafić w ich oczekiwania. Nie 

zawsze droga, most czy inwestycja twarda jest bardziej 

potrzebna niż działania prospołeczne i opiekuńcze.  

Jaka była droga do realizacji projektu? Kto był jego po-

mysłodawcą?  

-Przyglądałam się temu programowi, od momentu kiedy 

powstał, natomiast miałam obiekcje, co do potrzeb 

utworzenia takiego domu. Po kolejnych spotkaniach         

z mieszkańcami, także z seniorami, otrzymałam sygnał, 

że jest przychylność społeczna. Stąd nasza decyzja. Ale 

sami byśmy tego nie wykonali, gdyby nie program i tak 

ogromne dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej. Dzięki temu udało się pięknie wyremonto-

wać i wykorzystać stary obiekt.  

Jak długo trwała realizacja?  

-Tempo było ekspresowe. Umowę podpisaliśmy na po-

czątku października 2016 roku, a już w końcu grudnia  

obiekt uruchomiliśmy. Stało się dzięki temu, że przetarg 

wygrała ekipa z naszej gminy – Spółdzielnia Socjalna, 

która utworzyła ekipę remontową. Realizowali zadanie 

fachowa, a przy okazji wkładali w to swoje serce, stąd       

i tempo, i dbałość o każdy detal. Radowało się serce 

patrząc na to zaangażowanie.  

Pani Wójt, jakie zadania będą tu realizowane? 

– Dom ma sprecyzowane zasady funkcjonowania. Do-

stosujemy się do nich. Ma tu być wykonywana rehabilita-

cja, będą różne zajęcia rozwijające kondycję fizyczną,   

a także kulinarne i spotkania z dietetykiem. Ale general-

nie program skonstruujemy pod kątem potrzeb pensjo-

nariuszy domu. Na ten moment największym powodze-

niem cieszy się fotel masujący.  

Czy będzie Państwo starali się poprzez działalność tego 

domu budować więzi rodzinne dziadków z wnukami?  

– Jak najbardziej, zamierzamy, aby to miejsce miało 

charakter wielopokoleniowy. Jedna z babć przyszła tu     

z sześcioletnim wnukiem, który potem dotarł do mnie do 

urzędu z zapytaniem, czy może się zapisać na zajęcia. 

Więc będziemy z babciami zapisywać wnuków. 

Ile osób znajdzie tu możliwość uczestnictwa w zaję-

ciach?   

– Stały pobyt jest przeznaczony na piętnaście osób,          

z racji wielkości miejsca. Natomiast nie ograniczamy ni-

kogo. Każdy może tu przyjść i przebywać, nawet kilka 

godzin, w zależności od potrzeb. Dom jest otwarty dla 

każdego. Jest on otwarty od godziny 8 do 16. Już jest 

opiekun zatrudniony, jeśli będzie potrzeba kadrę specja-

listów zwiększymy.  

Dziękuję za rozmowę 

Urszula Giżyńska 

Gazeta Częstochowska– przedruk 
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         Karnawał to czas zabawy, radości i rozrywki. Bez wąt-

pienia świetną ku temu okazją  była zabawa choinkowa zor-

ganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ulesiu. Impre-

za zadedykowana dla najmłodszych mieszkańców tej miejsco-

wości odbyła się 28 stycznia 2017r. i była oczywiście nieod-

płatna. Przygotowaniom towarzyszyła karnawałowa atmosfe-

ra. Muzyka, choinka, balony, serpentyny wprawiły wszystkich     

w niezwykły nastrój, który towarzyszył przez cały wieczór. 

Oprócz wspaniałej zabawy, w której uczestniczyły zarówno 

dzieci, jak i ich rodzice, przygotowano poczęstunek z licznymi 

smakołykami. Była to pierwsza tego typu impreza pod egidą 

OSP. Wykazała, że miejscowa jednostka umie wykazać się 

sprawnością nie tylko w akcjach gaśniczych, ale integrować 

się ze środowiskiem lokalnym również na niwie rozrywki. 

Oznaką udanego balu były zapytania dzieci o następną zaba-

wę, co sprawiło organizatorom ogromną radość.  

Z wielką przyjemnością mówimy - do zobaczenia za rok,                

a może wcześniej? 

Marta Balas 
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Walentynki, choć nie przez wszystkich uznawane, są wspania-

ła okazją, by wyrazić swoją sympatię do innych, wyznać mi-

łość lub się zakochać… Gminna Biblioteka oraz Program Ak-

tywności Lokalnej postanowiły rozkochać mieszkańców gminy 

Dąbrowa Zielona w książkach.  W tym celu 15 lutego zorgani-

zowano „Walentynki z książką”, podczas których odbyła się 

uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu 

„Czytelnik Roku 2016”.  

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć zwycięzców konkursu oraz 

aktywnych czytelników, którym nagrody książkowe wręczyła 

wójt gminy –  Maria Włodarczyk. 

Laureatami  V edycji  konkursu, organizowanego przez Gmin-

ną Bibliotekę w Dąbrowie Zielonej zostali: Ewa  Jary, Woj-

ciech  Mysłek, Janina  Grzybowska, Zofia  Mysłek,       

Stefania  Sznober, Beata  Szczęsna, Zenona  Ciastko, 

Sabina  Błaszczyk, Wioletta  Zymek. 

Druga część spotkania poświęcona została tematyce miłosnej. 

Choć wybór był bardzo trudny, spośród ogromu literatury 

wybrano kilka fragmentów prozy oraz utwory poetyckie trak-

tujące o miłości. Hymn św. Pawła, wiersze Wisławy Szymbor-

skiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, czy „Tristan i Izol-

da”, czytane w odpowiedniej scenerii przy dźwiękach  muzyki, 

stworzyły wspaniałą,  n iecodzienną atmosferę.  

Zachętą do czytania i zarazem zaproszeniem do kolejnej edy-

cji konkursu niech pozostanie myśl, że w książce można się 

zakochać oraz  słowa Umberto Eco:  

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. 

Ilona Burza 

Nowiny z Gminy 

W tym roku na przyjście Pani Wiosny dzieci z naszego przed-

szkola przygotowywały się prawie od początku marca. Uczyły 

się, jak rozpoznać pierwsze jej oznaki, nauczyły się obserwo-

wać rośliny. Poznały pierwsze przebijające się przez jeszcze 

zmarzniętą ziemię główki kolorowych kwiatów: krokusów, ma-

giczno-białych 

przebiśniegów, 

sterczących ni-

czym sztyleciki 

listków tulipanów 

i żonkili. Miały 

też możliwość 

dotknięcia mię-

ciutkich bazich 

kotków na wierz-

bie   i leszczynie. 

Gdy tylko nad-

szedł ten długo 

w y c z e k i w a n y 

dzień - 21 mar-

ca, w przedszko-

lu panowało 

wielkie porusze-

nie. Nikt nie mógł doczekać się spotkania z Panią Wiosną. Tego 

dnia przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycz-

nych oraz zabawach, nawiązujących do nowej pory roku,           

a przygotowanych właśnie na tę okazję. Jednak największą 

radość sprawiło dzieciom wyjście z przedszkola na spotkanie     

z wiosną.  Z uśmiechem na ustach oraz wcześniej przygotowa-

ną Panną Marzan-

ną przedszkolaki 

przemaszerowały 

uliczkami naszej 

miejscowości nad 

Wierciczkę, by 

zgodnie z tradycją 

pożegnać zimę     

i powitać wiosnę. 

Gdy dotarliśmy na 

miejsce, głośnym, 

uroczystym okrzy-

kiem „Zgiń, prze-

padnij zimo, i nie 

wracaj do nas!” 

zgodnie z tradycją 

p o ż e g n a l i ś m y 

zimę. Jeszcze przez małą chwilkę obserwowaliśmy, jak kukła 

odpływa do morza… ale nikomu jej nie było szkoda. W tej nie-

zwykłej wiosennej atmosferze wróciliśmy do przedszkola, by 

móc cieszyć się dalej pierwszym dniem wiosny.  

Zimo, do zobaczenia dopiero za rok!!! 

Bożena Sygit 
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14 stycznia o godz. 17 w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie 

Zielonej Maria Włodarczyk – Wójt Gminy Dąbrowa Zielona 

spotkała się z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, przedsię-

biorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych 

i klubów sporto-

wych, kierowni-

kami jednostek 

organizacyjnych 

oraz osobami 

angażującymi się 

na rzecz lokalnej 

spo ł e c z nośc i , 

aby podsumo-

wać kolejne dwa 

lata rozwoju 

g m i n y . 

W spotkaniu 

u c z e s t n i c z y l i 

również Berna-

detta Niem-

czyk – Przewod-

nicząca Krajowej 

R a d y  K G W 

i  Henryk Ka-

siura – Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, osoby które 

przejawiają wieloletnią życzliwość i pomoc dla naszej gminy. 

Wszystkich zebranych powitała wójt i przewodniczący Rady 

Gminy, życząc na progu Nowego Roku wszelkiej pomyślności, 

szczęścia, zdrowia i sukcesów. 

W dalszej części spotkania przedstawiono prezentację, poka-

zując osiągnięcia,  inwestycje i wydarzenia kulturalne ważne 

dla gminy.  

Tradycyjnie podczas spotkania uhonorowano osoby 

i instytucje. Podziękowania z rąk wójta odebrały: 

organizacje pozarządowe za zaangażowanie, podejmowane 

inicjatywy i wkład w życie kulturalne gminy 

     - Zespól Teatralny ,,Dąbrowianie” 

     - Zespół Pieśni Narodowej z Cielętnik 

Radni za wieloletnią i aktywną pracę w samorządzie gmin-

nym: 

     - Aleksandra Fuchs 

     - Małgorzata Nowakowska 

     - Krzysztof Rumin 

     - Krzysztof Kucharski 

Sołtys za zaangażowanie i wieloletnią pracę w sołectwie: 

     - Jan Jurczyk - sołtys wsi Raczkowice 

Sołectwo za zaangażowanie i inicjatywy: 

    - Raczkowice Kolonia – podziękowanie odebrała sołtys 

Bożena Strojec 

Przedsiębiorcy za długoletnią działalność, aktywne propago-

wanie idei oraz ducha przedsiębiorczości: 

  - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe -Bogusław Chrzuszcz 

  - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Adam” -Adam  

    Szkop 

  - Firma Handlowo – Usługowo – Transportowa -Lech Zyzik 

    - Piekarnia Święta Anna - Zdzisław Możyłowski 

Jednostki OSP za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkań-

ców oraz gotowość niesienia pomocy: Borowce, Cielętniki, 

Dąbek,  Dąbrowa Zielona, Olbrachcice,  Raczkowice,  Święta 

Anna, Soborzyce, Ulesie. 

Po wręczeniu  wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście. 

Część oficjalna spotkania zakończyła się występem artystycz-

nym pań z Zespołu Śpiewaczego ,,Lipowianki” z Cielętnik oraz 

kabaretu "EWG”. 

Spędzony czas był okazją do wspólnego śpiewu, wielu cieka-

wych rozmów i kontaktów bezpośrednich. 

Aneta Wojtala 
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Dzień Kobiet obchodzony jest na wiele sposobów. 

Mieszkanki Gminy Dąbrowa Zielona również świętowa-

ły… 

 "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów" słowa Pierre 

de Brantome’a stały się myślą przewodnią spotkania „Być Ko-

bietą…”, które odbyło się  8 marca w Domu Senior Wigor.  

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet przygotowane przez placówki 

oświatowe prowadzone przez Gminę Dąbrowa Zielona we 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną , Domem Senior 

Wigor oraz Programem Aktywności Lokalnej było wspaniałą 

okazją do złożenia niebanalnych życzeń obecnym Paniom. De-

dykowane dla Kobiet i opowiadające o Kobietach utwory lite-

rackie i muzyczne zaprezentowane zostały przez przedszkola-

ków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość 

miała charakter wielopokoleniowy, dlatego wśród czytających 

nie mogło zabraknąć osób dorosłych. Radosny nastrój tego 

dnia podkreśliło wspólne śpiewanie, a słodki poczęstunek  

i symboliczny kwiatek z rąk szarmanckich mężczyzn pozwolił 

Paniom na dłużej pozostać w wyjątkowej, uroczystej atmosfe-

rze. 

Ilona Burza 

 

 

„Być kobietą…” 

4.02.2017 w hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej 

odbył się III Turniej Piłki Nożnej „Dąbrowianka Cup 2017” dla 

zawodników z rocznika 2007-2008. Łącznie w turnieju wzięło 

udział około 60 zawodników reprezentujących następujące 

drużyny: Dąbrowa Zielona, Sportowa Częstochowa I, Sportowa 

Częstochowa II, Stradom Częstochowa, Płomień Czarny Las, 

Football Academy Zawiercie. Zawody rozgrywane były syste-

mem „ każdy z każdym”. Po podsumowaniu wszystkich punk-

tów i bramek zdobytych przez poszczególne drużyny wyłonieni 

zostali zwycięzcy: 

I miejsce – Dąbrowa Zielona 

II miejsce – Football Academy Zawiercie 

III miejsce – Sportowa Częstochowa 1 

Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a drużyny statuetki. 

Przyznano statuetkę dla najlepszego strzelca, którym został 

Mikołaj Boborowski z Dąbrowy Zielonej oraz najlepszego 

bramkarza – Michała Szymczyka z drużyny Sportowa Czę-

stochowa I. 

W składzie naszej zwycięskiej drużyny wystąpili ucz. kl. IIIa: 

Jakub Bednarczyk, Mikołaj Boborowski, Oliwia Kali-

ściak, Kacper Mendak, Kacper Rak, Mateusz Sikora, 

Dawid Śnioszek, Piotr Wróbel i Natan Zieliński. 

W kolejną sobotę w hali Zespołu Szkół spotkali się młodsi pił-

karze z kl. I i II z Dąbrowy Zielonej, Olbrachcic i Częstochowy 

na turnieju „Piłkarskie Granie w Dąbrowie Zielonej”. Ideą tur-

nieju było, aby dzieciaki dobrze się bawiły i uczyły się sporto-

wej rywalizacji, dlatego  wszyscy uznani zostali za zwycięzców. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i słodki upomi-

nek. Koordynatorem turnieju był trener Piotr Purgal prowa-

dzący zajęcia sportowe dla dzieci z naszej gminy. Kolejne roz-

grywki, tym razem na boisku Orlik. 

Renata Hasikowska 
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W niedzielę 22 stycznia 2017r. w kościele p.w. św. Jakuba 

Apostoła odbył się Koncert Noworoczny Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej Dąbrowa Zielona. Licznie zgromadzona 

publiczność wysłuchała utworów orkiestrowych, które 

zabrzmiały pod batutą Dariusza Pikora – kapelmistrza. 

Oprócz polskich kolęd, orkiestra wykonała utwory rozryw-

kowe znanych współczesnych kompozytorów takich jak 

Jacob de Hann czy  Ennio Morricone. W repertuarze or-

kiestry nie zabrakło polskich kompozycji: „Ave Maria” J. H. 

Botora czy „Dzień jeden w roku” S. Krajewskiego. Koncert 

orkiestry uświetnił występ wokalistek: Sylwii Makowskiej, 

Olgi Hasikowskiej i Weroniki Chmielewskiej. Podczas solo-

wych występów swoje umiejętności zaprezentowali zna-

komici instrumentaliści: Mateusz Sowa (klarnet), Grzegorz 

Sowa (puzon) oraz Hubert Giska (trąbka). Koncert prowa-

dziła Lilla Deska – dyrektor GOK w Dąbrowie Zielonej, na 

co dzień opiekunka orkiestry. 

Koncert był też znakomitą okazją do zaprezentowania 

szerokiej publiczności młodych muzyków, którzy uczą się 

pod okiem instruktorów i przygotowują się do występów 

z orkiestrą. Grupa najmłodszych uczniów zagrała trzy 

utwory, prezentując zdobyte dotąd umiejętności. 

Na zakończenie koncertu słowa podziękowania 

i gratulacje dla kapelmistrza i orkiestry złożyli Maria Wło-

darczyk – Wójt Gminy Dąbrowa Zielona oraz Krzysztof Ku-

charski – Przewodniczący Rady Gminy. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa cały rok, przygotowu-

jąc nowy repertuar, szlifując umiejętności przed festiwala-

mi czy występami na ważnych gminnych uroczysto-

ściach. Tak licznie zgromadzona publiczność jest dla nas 

najlepszym podziękowaniem za pracę i trud, jaki wkłada-

my w działalność orkiestry przez cały rok. 

Justyna Kępa 

Stwierdzenie, że człowiek żyje w symbiozie z przyrodą jest 

truizmem i nie podlega uzasadnieniu. Ważny natomiast jest 

stosunek do przyrody jako otaczającego 

nas świata. Tu już stykamy się z całą 

plejadą zachowań osobniczych. Ostatnio 

natknąłem się na człowieka, który od 

wczesnej młodości rozwijał swoje zainte-

resowania ptakami. Ten ornitolog-

amator postawił szczególny akcent na 

sprawy trudnego stanu bytowania ptac-

twa. Stąd jego pomoc w zakresie zapew-

nienia lęgowisk i miejsc dokarmiania. 

Jako entuzjasta prac z drewna, od czasu 

usamodzielnienia życiowego buduje co-

rocznie dla ptaków budki lęgowe i karm-

niki różnego typu. Tych małych budowli 

pełno w obrębie  gospodarstwa domo-

wego i przy prywatnym zbiorniku wod-

nym poza wsią. Do zawieszania budek wykorzystuje też mniej-

sze skupiska drzew i zarośli. Cechą charakterystyczną jest indy-

widualny wygląd każdej budki. Łatwiej 

mu, jak mówi, obserwować wiosennych 

zasiedleńców. Budowanie nowych budek 

„weszło mu już w krew” i robi to każdej 

jesieni i zimy. Nadwyżek nie ma, gdyż 

stare dość szybko niszczeją. Tym cieka-

wym człowiekiem jest mieszkaniec Cie-

lętnik- p. Mariusz Pietras. Zwraca się 

do młodzieży szkolnej ( i starszej)         

z apelem: „Budujcie domki dla pta-

ków”. Do tego celu można wykorzystać 

każde odpadki drewniane. Chętnym ofe-

ruje pomoc wykonawczą. Z uznaniem 

można podsumować: „Pasja godna na-

śladowania”. 

Witold Błaszczyk 
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W niedzielę 8 stycznia w Zespole Szkół w Dąbrowie Zielo-

nej w świątecznej scenerii odbył się Koncert Galowy lau-

reatów IV Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Mi-

mo siarczystego mrozu odwiedzili nas artyści z sąsiednich 

szkół i gmin. Osoby nagrodzone w poszczególnych kate-

goriach wiekowych odebrały dyplomy i pamiątko-

we   medale, natomiast laureaci I, II i III miejsca -dyplomy   

i statuetki. Laureaci jeszcze raz zaprezentowali nam przy-

gotowane utwory. Oto jak przedstawiały się wyniki w po-

szczególnych kategoriach wiekowych. 

Wśród przedszkolaków wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 

Gosek i Wiktoria Musiał z Dąbrowy Zielonej,  Kaja Zjawio-

na, Jan Szapski z Olbrachcic, Lena Kacperak, Maria Ko-

siń, Ewa Balsam i Alicja Ciszewska z Soborzyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce: Antonina Saleta i Natalia Burza z Dąbrowy 

Zielonej  

II miejsce: Oliwia Musiał z Dąbrowy Zielonej oraz Milena 

Bąk z Kłomnic  

I miejsce zdobyła Lena Mysłek z Dąbrowy Zielonej  

Wśród pierwszoklasistów wyróżnienia otrzymała Blanka 

Włodarz, III miejsce: Anna Szymczyk, miejsce II Oskar Wą-

sek. Miejsca I jury nie przyznało. Wszyscy laureaci są 

uczniami Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. 

W kategorii uczniów klas II-III wyróżnienia otrzymali: Alek-

sandra Gutka i Anna Konieczna z Dąbrowy Zielonej, Julia 

Terlicka z Olbrachcic, Nadia Kowalska z Garnka oraz duet 

z Koniecpola Zuzanna Kopek i Amelia Morawiec. 

III miejsce: Karolina Rachwalik z Kłomnic i Patryk Rorat       

z Dąbrowy Zielonej  

II miejsce: Bartosz Bąk z Kłomnic oraz Iga Małek z Witko-

wic  

I miejsce: duet z Koniecpola Mia Kiczor i Jakub Michalski  

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI otrzymały: Angelika Rak 

oraz duet Julia Musiał i Martyna Zygoń z Dąbrowy Zielo-

nej, Wiktoria Sikora z Przyrowa i Małgorzata Saternus            

z Koniecpola. 

III miejsce: Aleksandra Dworak z Dąbrowy Zielonej za 

utwór i Julia Kowalczyk z Koniecpola  

II miejsce: Zuzanna Karpińska i Klaudia Ujma. Laureatki są 

uczennicami Szkoły Podstawowej we Wrzosowej. 

I miejsce: Julia Drożdżyńska z Garnka  

Wyróżnieni gimnazjaliści to: Klaudia Hasikowska i Marika 

Jabłońska z Dąbrowy Zielonej oraz Jakub Szymczak ze 

Skrzydlowa. 

III miejsce: Milena Cubała z Witkowic  

II miejsce: Julia Bożek z Dąbrowy Zielonej oraz Dorota 

Puszczyńska z Witkowic  

I miejsce: Maria Utratna z Kłomnic Wśród uczniów szkół 

średnich III miejsce: Eliza Nitecka z Kłomnic . II miejsce : 

Natalia Nowińska z Dąbrowy Zielonej. I miejsce: Patrycji 

Zaskórskiej z Soborzyc. 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i statuetki. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygoto-

wującym, rodzicom i chłopcom obsługującym sprzęt. Do 

zobaczenia za rok. 

       Aleksandra Kołodziejczyk 

 

 

 

 

 



 

Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa. Oni troszczyli się 

o nas, uczyli, byli wsparciem, tak teraz my mamy możliwość im 

się odwdzięczyć. Szansą na aktywizację seniorów jest nowo 

powstały Dzienny Dom Senior Wigor. Program zajęć, który 

realizujemy, jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczest-

ników. Pierwsze spotkania odbyły się w styczniu, na których 

poznawaliśmy się nawzajem i upiekliśmy pyszne bułeczki. Po-

czątek lutego 

upłynął nam na 

p r z y go t o w a -

niach do uro-

czystego otwar-

cia, w którym 

uc zes tn i c z y l i 

zaproszeni go-

ście, jak rów-

nież domownicy 

Senior-Wigor.  

Po otwarciu 

ruszyliśmy peł-

na parą. Zabie-

gi rehabilitacyj-

ne wykonywane 

przez p. Kami-

lę Balsam, 

które odbywają 

się w każdy poniedziałek,  cieszą się dużą popularnością. Se-

niorzy uczestniczą również w ogólnousprawniającej gimnasty-

ce. Wszyscy chętnie korzystają z fotela masującego. Uczestni-

czyliśmy w spotkaniu „Walentynki z książką”, które odbyło się 

w Gminnej Bibliotece. Zorganizowaliśmy „ostatki”, na których 

zajadaliśmy się pysznymi wypiekami uczestniczek naszych spo-

tkań.  

7 marca w godzinach porannych gościliśmy nauczycieli emery-

tów ZNP, a po południu wybraliśmy się 30 osobową grupą do 

kina na film pt. „Sztuka kochania”.  8 marca odbyło się spotka-

nie z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie panie otrzymały od naszych 

dżentelmenów piękne kwiaty.  

Warsztaty kulinarne również cieszą się ogromnym zaintereso-

waniem. Oprócz słodkości, którymi wszyscy się chętnie zajada-

my, p. Witold 

Błaszczyk zdra-

dził nam swój 

przepis na sma-

lec ułański. Goto-

wy już smalec 

uczestnicy mogli 

zabrać do domu      

i poczęstować 

nim bliskich. Na 

n a j b l i ż s z y c h 

w a r s z t a t a c h  

planujemy przy-

gotować prażu-

chy oraz kugiel.  

Piątkowy kącik 

kinomana na 

stałe wpisał się w harmonogram zajęć. Spotkania z p. psycho-

log są świetną okazją do przeprowadzenia rozmów na interesu-

jące nas tematy, a tematów nie brakuje. Rozmowom przy 

pysznej kawce nie ma końca.  

Obecnie w naszym domu panuje atmosfera przedświąteczna. 

Odbywają się warsztaty plastyczne, na których pensjonariusze 

tworzą piękne pisanki oraz ozdoby wielkanocne. 

Zachęcamy osoby starsze do wspólnego spędzania czasu        

w naszym domu. Uczestnicy tworzą trwałe więzi przyjaźni, 

wspólnie zarażają się swoimi pasjami, wymieniają się życiowym 

doświadczeniem. Samotność odczuwana we własnych czterech 

ścianach w Domu Senior Wigor nie istnieje. 

Agata Sygulska 
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    W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Częstochowie  Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Dąbrowie Zielonej realizuje  Projekt Partnerski 

„Drużyna Powiatu”. Projekt trwa od 1 stycznia 2016 roku 

do 31 grudnia 2017 roku.  Liczba osób objętych wsparciem 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej w ra-

mach w/w projektu wynosi 26 osób. W miesiącach luty – 

marzec 2017 r. rozpoczęły się intensywne działania.  Dzie-

więcioro  uczestników projektu z terenu naszej gminy 

wzięło udział m.in. w kursach: krawiectwa, prawa jazdy 

kat. C, prawa jazdy kat. B, opiekunki dziecięcej,  księgowo-

ści wspomaganej komputerem, magazyniera z obsługą 

wózka jezdniowego. Pozostali uczestnicy w  kolejnych mie-

siącach również rozpoczną wybrane przez siebie kursy       

i szkolenia.  

Izabela Kucharska 
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Od września 2016 r. GOPS w Dąbrowie Zielonej jest partne-

rem w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. Celem programu jest dotarcie do osób najbardziej 

potrzebujących w całej Polsce, w tym również w Gminie Dą-

browa Zielona. Pomoc żywnościowa jest przekazywana do 

osób spełniających określone kryteria: tj.1268 PLN dla oso-

by samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby          

w rodzinie.  

Po produkty żywnościowe  zainteresowane osoby zgłaszały się   

z dokumentami o dochodach wszystkich członków rodziny, 

którzy spełniają w/w kryteria dochodowe. 

Pomoc w formie paczki żywnościowej w 2017 roku otrzymało 

220 zakwalifikowanych osób. Żywność wydawana była dwu-

krotnie, w miesiącu styczniu i lutym br.  

Paczka żywnościowa zawierała co najmniej trzy artykuły spo-

żywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo. 

Zestaw artykułów spożywczych w styczniu i lutym 2017 obej-

mował: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, 

groszek z marchewką, fasolę białą, powidła śliwkowe, koncen-

trat pomidorowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z ma-

kreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy. 

Program trawa do czerwca 2017r. Zainteresowane osoby mo-

gą zgłaszać się do GOPS Dąbrowa Zielona od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy urzędu.   

Izabela Kucharska 

  

21 lutego 2017r. trzyosobowe drużyny dziewcząt i chłop-

ców z naszego Zespołu Szkół, po raz kolejny, wzięły udział 

w Igrzyskach Szkół Podstawowych Powiatu Częstochow-

skiego w tenisie stołowym w Poczesnej. Wysiłek, zaanga-

żowanie oraz odrobina szczęścia pozwoliły osiągnąć naj-

lepsze wyniki – dziewczęta (w składzie: Eliza Musiał, Marty-

na Obońska, Arlena Wielgos) zajęły I miejsce drużynowo 

a chłopcy (Dawid Oboński, Kacper Polak, Norbert Szyda) 

– miejsce III. Dziewczęta oprócz sukcesu łącznego, zajęły 

również wszystkie miejsca na podium: I m. – Arlena Wiel-

gos (kl. VI), II m. – Eliza Musiał (kl. VI), III m. – Martyna 

Obońska (kl. VI). Niedługo po Igrzyskach, również w Po-

czesnej, miała miejsce Gimnazjada Powiatu Częstochow-

skiego w tenisie stołowym , w której reprezentująca naszą 

szkołę drużyna dziewcząt (w składzie: Martyna Falana, 

Dagmara Skrzypczyk, Magda Musiał) zajęła II miejsce,    

a indywidualnie na I m. podium stanęła Martyna Falana. 

Wszystkie drużyny zakwalifikowały się do udziału w zawo-

dach rejonowych.      Wcześniej jednak, 26 stycznia, w dru-

gim tygodniu ferii zimowych GOK w Dąbrowie Zielo-

nej wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego 

zorganizował Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodni-

cy rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach wiekowych      

z podziałem na chłopców i dziewczęta. Wyniki zawodów 

przedstawiają się następująco: kat. chłopcy klasy III-IV (I 

miejsce – Mikołaj Boborowski, II – Wiktor Dzieniarz, III – Bar-

tosz Polak); kat. dziewczęta klasy III-IV (I m – Julia Hasi-

kowska, II m – Angelika Rak, III m – Nikola Strużykowska); 

kat. dziewczęta V-VI (I m – Eliza Musiał, II m – Zuzanna 

Szyda,    III m – Julia Mysłek); kat. chłopcy klasy V –VI  (I m 

– Kacper Polak, II m – Norbert Szyda, III m – Dawid Oboń-

ski); kat. dziewczęta klasy I gimnazjum (I m – Martyna 

Falana, II m – Klaudia Makowska, III m – Klaudia Hasikow-

ska); kat. dziewczęta klasy II – III gimnazjum (I m- Magda 

Musiał, II m– Dagmara Skrzypczyk, III m – Aleksandra Ła-

tacz);kat. chłopcy klasy I gimnazjum (I m – Mateusz Bo-

borowski, II m – Hubert Kaliściak, III m - Kacper Mirowski); 

kat. chłopcy II – III gimnazjum(I m – Blażej Kosiń, II m – 

Kamil Rokita, III m – Mateusz Rak).        Uwieńczeniem teniso-

wych sukcesów tego roku szkolnego był udział zawodni-

ków z Zespołu Szkół oraz absolwentów, którzy reprezento-

wali naszą gminę w Indywidualnych Mistrzostwach Po-

wiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie w tenisie sto-

łowym  25 marca 2017 w Poczesnej. Nasi zawodnicy zdo-

byli następujące miejsca w swoich kategoriach wieko-

wych:  żaczki – II m - Julia Hasikowska, IV m – Angelika 

Rak; młodziczki – I m – Eliza Musiał,  II m – Martyna Oboń-

ska; kadetki/kadeci – II m – Martyna Falana, IV m – Klau-

dia Hasikowska, II m – Mateusz Boborowski; juniorki – II m 

– Dagmara Skrzypczyk, III m – Magda Musiał; seniorki – II 

m – Weronika Tkaczyk, IV m – Klaudia Gajewska. W s z y s t -

kim serdecznie gratulujemy i dziękujemy! 

          Joanna Włodarz 
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29 grudnia 2016 r. 

Uchwała Nr XXIV/165/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok 

 

Uchwała Nr XXIV/166/2016  w sprawie zmian w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 

 

Uchwała Nr XXIV/167/2016 w sprawie uchwalenia budże-

tu gminy na 2017 rok 

 

Uchwała Nr XXIV/168/2016 w sprawie uchwalenia wielo-

letniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 

 

Uchwała Nr XXIV/169/2016 w sprawie ustalenie wysokości 

diety dla sołtysów z terenu Gminy Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXIV/170/2016 w sprawie połączenia placówki 

wsparcia dziennego - Dziennego Domu Senior-Wigor w Dąbro-

wie Zielonej z Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej w Dą-

browie Zielonej 

 

Uchwała Nr XXIV/171/2016  w sprawie zmiany Uchwały 

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

2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej 

 

Uchwała Nr XXIV/172/2016  w sprawie określenia wysoko-

ści opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXIV/173/2016 w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę 

Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXIV/174/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 

sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki bu-

dżetowej - Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej i ustalenia 

jego statutu 

 

Uchwała Nr XXIV/175/2016 w sprawie uchwalenia Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Gminie Dąbrowa Zielona na rok 2017 

Uchwała Nr XXIV/176/2016 w sprawie opłaty prolongacyj-

nej 

14 lutego 2017 r. 

Uchwała Nr XXV/177/2017 w sprawie projektu dostosowa-

nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Dąbrowa Zielona 

 

14 marca 2017 r. 

Uchwała Nr XXVI/178/2017 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2017 rok 

 

Uchwała Nr XXVI/179/2017 w sprawie zmian w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029 

 

Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kon-

troli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok 

 

Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie przyjęcia sprawoz-

dania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dą-

browa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-

mi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2016 

 

Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Ziel. w 2017 r. 

 

Uchwała Nr XXVI/183/2017  w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

w Gminie Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXVI/184/2017 w sprawie określenie kryte-

riów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Zielona do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów  zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbęd-

nych do potwierdzenia tych kryteriów 

 

Uchwała Nr XXVI/185/2017 w sprawie określenia kryte-

riów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postę-

powania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie 

Gminy Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXVI/186/2017 w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi 

 

Uchwała Nr XXVI/187/2017 w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grud-

nia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona 

Uchwała Nr XXVI/188/2017 w sprawie ustalenia sieci pu-

blicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

Zielona 

Uchwała Nr XXVI/189/2017  w sprawie zatwierdzenie tary-

fy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Dąbrowa Zielona 

 

Uchwała Nr XXVI/190/2017 w sprawie ustalenia Regulami-

nu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz 

zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświato-

wych jednostkach organizacyjnych, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Dąbrowa Zielona dodatków do wynagro-

dzenia, nagród i dodatków socjalnych 

Aleksandra Fuchs 

 

http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2986
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2987
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2988
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2989
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2990
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2991
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2992
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2993
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2994
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2995
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2996
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2997
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3022
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3032
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3033
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3034
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3035
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3036
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3037
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3038
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3039
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3040
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3041
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3042
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3043
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Rozliczając się dochodów za 2016r. (PIT-37, PIT-38) kieruj-

cie swoje rozliczenie podatkowe do właściwego Urzędu 

Skarbowego, a tym samym będziecie mieć wpływ na 

dochody budżetowe gminy.  

Wystarczy w zeznaniu podatkowym (PIT-37, PIT-36) wpisać 

właściwy urząd skarbowy (jak podano niżej) i miejsce fak-

tycznego zamieszkania (nie zameldowania), a podatki te 

wrócą do gminy w postaci dochodu z udziałów wysoko-

ści aż 37% .  Z każdego 1000 zł zapłaconego przez podat-

nika podatku dochodowego, 370 zł trafia do Gminy.  

Im więcej mieszkańców, tym więcej środków wpływa do 

budżetu naszej gminy. Więcej pieniędzy w budżecie 

oznacza więcej zrealizowanych potrzeb mieszkańców        

i więcej inwestycji. 

Podsumowując 

Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycz-

nych (PIT), wpisz w zeznaniu podatkowym  

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Tkacka 3 42-

200 Częstochowa 

Miejscowość, w której faktycznie mieszkasz  np. Soborzy-

ce, Cielętniki, Nowa Wieś, Ulesie, Olbrachcice……itd. 

Poczta 42-265 Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona 

Jeżeli jesteś rencistą, emerytem wystarczy wypełnić  for-

mularz ZAP 3 wpisując dane jak w punkcie 1 i 2 

Renata Madej 

 

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZYSZŁOŚĆ” POLECA: 

 
ZAMÓWIENIA PRZYJMOWANE SĄ DO PIĄTKU ( 07.04.2017r.) do godz. 15:30,Tel. 530111105 

Mięsa i ryby: 

Ryba po cygańsku 20zł/kg 

Karczek pieczony 26 zł/kg 

Schab pieczony ze śliwką 28 zł/kg 

Schab pieczony 26 zł/kg 

Pieczeń rzymska 22 zł/kg 

Klops z jajkiem 22 zł/kg 

Rolada serowo- szpinakowa 26 zł/kg 

Galantyna 26 zł/kg 

Pasztet wieprzowy 22 zł/kg 

Boczek rolowany 28zł/kg 

Ciasta: 
 

Sernik 22 zł/ kg 

Jabłecznik 18 zł/ kg 

Babka wielkanocna 18 zł/kg 

Bananowiec 18 zł/kg 

Ambasador 18 zł/kg 

Pijana zakonnica 18 zł/kg 

  

Obywatelu – sprawdź ważność dowodu osobistego! 

Jeżeli dowód osobisty stracił ważność, złóż wniosek w dowolnym Urzędzie Gminy. Do wniosku załącz jedno 

zdjęcie. Dowody osobiste są wydawane bezpłatnie. 

Kampania sprawozdawcza w OSP                                                                                                              

Zakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrowa Zielona. Zebrania odbyły 

się w 9 jednostkach OSP zgodnie z ustalonym harmonogramem, przebiegały w merytorycznej i rzeczowej atmosferze. W zebra-

niach uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie Zielonej oraz Wójt Gminy Maria Włodar-

czyk. Zebrania  sprawozdawcze oraz problemy poruszane w dyskusjach zostaną omówione i podsumowane na posiedzeniu ple-

narnym Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie Zielonej w miesiącu kwietniu b.r. 

Droga wojewódzka DW786                                                                                                                                 

Odcinek na długości  680mb (od stacji CPN do mostu na kanale Lodowym) w miejscowości  Święta Anna, z rondem na skrzyżowa-

niu DW786 z DW793 i DP1029S. Przewiduje się  budowę chodnika , wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów i oświetle-

nia  oraz odwodnienie drogi.  Dokumentacja techniczna i proponowane rozwiązania projektowe do wglądu w Urzędzie Gminy. 

Droga wojewódzka DW784                                                                                                                        

Przebudowa drogi na odcinku 2050mb (teren zabudowany w Dąbrowie Zielonej), przebudowa  obejmuje budowę chodników, 

wzmocnienie podbudowy i przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi. Dokumentacja projektowa 

w trakcie uzgodnień technicznych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, proponowane rozwiązania projektowe do 

wglądu w Urzędzie Gminy  

Pies najlepszym przyjacielem człowieka                                                                                                  
Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na właścicieli psów szereg obowiązków, z których podstawowymi są: ponoszenie pełnej od-

powiedzialności za zachowanie swojego psa; dbanie o dobrostan psa zapewniając mu odpowiednie warunki bytowania, szczegól-

nie w zakresie dokarmiania i pojenia oraz szczepienia ochronne; trzymanie psa na uwięzi nie krótszej niż 3m lub zabezpieczenie i 

oznakowanie posesji w przypadku wolnego wybiegu psa;  

 „Zwierzę nie jest rzeczą, odczuwa tak jak człowiek i trzeba traktować je należycie”, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwie-

rząt grozi konsekwencją karną w postaci  grzywny od 250 do 1000zł lub karą aresztu do 3 lat. 
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Struktura wykonania budżetu Gminy w 2016 roku 

Finanse są najistotniejszym elementem strategicznym zarzą-

dzania gminą. Wszystkie podejmowane decyzje gospodarcze 

mają swój wymiar finansowy. Działania naszych władz samo-

rządowych są nakierowane szczególnie na pozyskiwanie środ-

ków publicznych zewnętrznych. Kierują się zasadą minimalizacji 

własnych nakładów—maksymalizacji efektów”. To, co dzieje 

się w gminie, oczywiście uzależnione jest od możliwości finan-

sowych gminy, czyli rocznego planu finansowego zwanego 

budżetem.  

Prezentując poniższe dane, pragniemy przybliżyć naszym 

mieszkańcom, jak kształtowały się finanse naszej gminy         

w 2016r. Jak duży jest budżet, jakie dochody go tworzą, na co 

wydajemy publiczne pieniądze, ile pieniędzy przeznaczamy na 

wydatki inwestycyjne. 

BUDŻET WYKONANY ZA 2016 ROK 

DOCHODY  WYNIOSŁY 15.041.946,68 zł., w tym: 

 NA  DOCHODY WŁASNE SKŁADAJĄ SIĘ: 

Dochody podatkowe gminy  od osób fizycznych i prawnych w 

kwocie  1.945.059,12 zł, które obejmują:  

Podatek od nieruchomości= 794 874,03 zł, podatek rolny =418 

424,72zł, podatek leśny = 99 150,73zł, podatek od środków 

transportowych =127 441,24zł, podatek od spadków i daro-

wizn =5 541,17zł, podatek od działalności gospodarczej = 1 

560,0zł, podatek od czynności cywilnoprawnych =46 344,00zł, 

wpływy z opłaty skarbowej = 14 159,60zł, wpływy z opłaty 

targowej=1 166,00zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprze-

daż alkoholu = 64 846,34zł, wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod-

stawie odrębnych ustaw= 263 681,46zł, wpływy z różnych 

opłat = 11 058,12zł, opłata za wieczyste użytkowanie = 33 

671,21 zł, opłaty za żywienie i pobyt  

= 63 140,50zł. 

Pozostałe dochody własne gminy w kwocie 1.069.393,93 zł, 

które  obejmują: 

Wpływy za wodę i przyłącza do sieci wodociągowej                  

= 244.126,09zł, Wpływy za odprowadzanie nieczystości płyn-

nych do oczyszczalni = 66.880,41zł, najem i dzierżawa składni-

ków majątkowych gminy = 336.059,12zł, odsetki od nietermi-

nowych wpłat = 52.930,63 zł, kary grzywny i odszkodowania  

= 25.440,67zł, podatek vat = 142.918,03zł, PUP – Powiatowy 

Urząd Pracy = 114.459,41zł, pozostałe opłaty i usługi opiekuń-

cze = 86.579,57zł. 

WYDATKI  WYNIOSŁY 13.306.943,40 zł.,  w tym: 

 
WYDATKI  BIEŻĄCE gminy  wyniosły 11.635.174,64 zł i stano-

wiły 84,57 % dochodów bieżących.   

Wydatki bieżące to wydatki na bieżące utrzymanie szkół, żłob-

ka i  przedszkola, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej, , Urzędu Gminy, autobusów 

szkolnych, ujęcia wody, finansowanie akcji pożarniczych             

i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, dofinansowa-

nie  klubów sportowych, utrzymanie i konserwacja oświetlenia 

ulicznego, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni gminnej 

oraz wiele innych drobnych zadań gminnych.   

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi kwotę 

1.735.003,28 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na  spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz na no-

we zadania inwestycyjne. 

Poziom zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego w sto-

sunku do wykonanych w tym okresie  dochodów wyniósł 

38,68% i zadłużenie to w stosunku do roku 2015 zmniejszyło 

się o 2,75%. 

Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach pu-

blicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozda-

niem zostały spełnione.  

Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w 

latach w 2017-2018 

Renata Madej 

1. DOCHODY WŁASNE 3 014 453,05 zł 20,00%

2.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) i  prawnych (CIT)
1 544 899,97 zł 11,00%

3.
Subwencje (oświatowa, równoważąca,

wyrównawcza)
5 502 856,00 zł 38,00%

4.
Dotacje na zadania bieżące (m.in. GOPS, ŚDS,

projekty unijne) 
4 504 146,12 zł 31,00%

Razem bieżące 14 566 355,14 zł

6.

Dochody inwestycyjne 

(w tym: dotacje z budżetu państwa i dotacje z UE na 

inwestycje)

475 591,54 zł

Razem inwestycyjne 475 591,54 zł

Udział % w dochodach 

bieżących ogółem

1. Wydatki bieżące gminy 12 319 486,19 zł
2. Wydatki inwestycyjne 987 457,21 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych 
administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. 
(cyfrowe śląskie)" 

900 000,00 

"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiąza-
nie problemów gospodarki ściekowej na terenie gmi-
ny Dąbrowa Zielona" roboty budowlane – Kanalizacja 
w m. Dabrowa Zielona 

4 200 000,00 

Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach 
użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa 
Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni 
ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie 
Zielonej 

955 400,00 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Dąbrowa Zielona 

760 000,00 

"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. 
D.Z." (siłownie zewnętrzne 3 lokalizacje) 

80 000,00 

Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona  - (montaż OZE na 
budynkach mieszkańców) 

1 272 084,80 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wierciczki 360 000,00 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywi-
dualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
na terenie gminy Dąbrowa Zielona  

664 200,00 

"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w 
ramach PROW lub Program rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–
2019”) 

1 500 000,00 

"Modernizacja energetyczna budynków OSP na tere-
nie gminy Dąbrowa Zielona" 

850 000,00 

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI INWERSTYCYJNE WYNIOSĄ 
PONAD 11 MILIONÓW 



 Kody kreskowe 

Informujemy podatników Gminy Dąbrowa Zielona, że w celu usprawnienia 

płatności dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Zielonej 

wprowadzono kody kreskowe na dowodach wpłat za podatek. Nowe do-

wody wpłat zostaną Państwu dostarczone do końca kwietnia 2017 roku. 

Prosimy o ich wykorzystywanie przy dokonywaniu płatności. 
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W dniu 28 marca 2017 r.  w sali narad Urzędu Gminy Dą-

browa Zielona  odbyło się spotkanie z nauczycielami pla-

cówek oświatowych, dla których organem prowadzą-

cym jest Gmina Dąbrowa Zielona. W spotkaniu uczestni-

czyła wójt gminy Maria Włodarczyk, skarbnik gminy Rena-

ta Madej, dyrektorzy szkół i przedszkola – Renata Hasikow-

ska, Bożena Miedzińska, Julita Mirowska, nauczyciele oraz 

przedstawiciele Rad Rodziców wymienionych placówek. 

Głównym tematem spotkania była organizacja roku 

szkolnego 2017/2018 oraz perspektywy oświaty w Gminie 

Dąbrowa Zielona na lata 2017-2020. Poruszono również 

sprawy związane z wdrożeniem z dniem 1 września 2017 r. 

reformy oświaty. Dyrektorzy szkół i przedszkola przedstawili 

prezentację multimedialną, zawierającą informacje            

o sytuacji kadrowej, liczbie dzieci w poszczególnych pla-

cówkach w kolejnych latach. W trakcie prezentacji 

uczestnicy spotkania dzielili się swoimi obawami związa-

nymi z szybkim tempem zmian wynikających z  reformy 

oświaty. Nauczyciele wyrazili zadowolenie ze ścisłej 

współpracy między placówkami, dzięki czemu mogą uzu-

pełniać w innych szkołach godziny brakujące do etatu. 

Rozmawiano również na temat konieczności promowa-

nia działań poszczególnych placówek w celu pozyskiwa-

nia nowych uczniów.  

 Spotkanie potwierdziło, iż władze gminy, dyrektorzy szkół, 

nauczyciele i przedstawiciele Rad Rodziców gotowi są do 

współpracy w celu rozwoju oświaty w naszej gminie. 

Małgorzata Surlej 

 

ciasta, wędliny i jajka w różnym wykonaniu królowały 

wśród wiosennych dekoracji przygotowanych przez: Spół-

dzielnię Socjalną „Przyszłość” i KGW z Borowców, Cielęt-

nik, Dąbrowy Zielonej i Zaleszczyn.  Sołectwa /Cielętniki, 

Nowa Wieś, Raczkowice Kolonia i Ulesie/  uczestnicząc   

w konkurencjach  zręcznościowych  wykazały niezwykłą  

sprawność  i poczucie humoru, za co zostały nagrodzone 

dyplomami  i  upominkami okolicznościowymi. Piękna 

słoneczna pogoda towarzyszyła wystawcom  drzewek 

owocowych, krzewów ozdobnych i kwiatów. Nie mogli 

narzekać  na brak klientów. Finałowym elementem, na 

który wszyscy czekali , była degustacja przygotowanych 

specjałów. 

Lilla Deska 
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Budownictwo zagrodowe 

Wśród plejady potrzeb ludzkich zapewniających codzien-

ną egzystencję, niezależnie od epoki i w każdym skupisku 

ludzkim, było posiadanie domu mieszkalnego. Budownic-

two wiejskie opierało się na lokalnych surowcach i mate-

riałach. W przypadku naszej gminy dostępne było drew-

no z okolicznych lasów, kamień wapienny (Olbrachcice     

i Soborzyce), glina (cegielnie w Rogaczewie i Cielętni-

kach-Brzozówkach) a także glinianki wiejskie (serwituty- 

ogólnego użytku) i piaskownia. O zasobności tych pokła-

dów świadczy fakt, że mimo wielowiekowej eksploatacji 

dotrwały do czasów obecnych.  Straciły swoją rangę ze 

względu na zmiany technologii w budownictwie. 

Jeszcze w ostatnich wiekach budownictwem drewnia-

nym zajmowali się cieśle, którzy wykonywali ogół prac.    

W obrębie tej grupy zawodowej wyodrębnili się drwale 

(od zwalania drzew), tracze (od przecierania drewna), 

dekarze (dekować, ochraniać, przykrywać) i stolarze bu-

dowlani. Zawód cieśli od zawsze cieszył się wielkim uzna-

niem. To on, posiadający szeroką wiedzę budowlaną kie-

rował wybieraniem odpowiednich gatunków drzew do 

budowli różnego przeznaczenia. Najczęściej były to do-

my mieszkalne, budynki gospodarcze, mosty, kościoły, 

wiatraki, młyny wodne, dwory, karczmy itp. 

Drewno budowlane pozyskiwali drwale w okresie zimy. Do 

ścinania drzew używali siekier na długich styliskach oraz 

ręcznych pił do cięcia poprzecznego (dwuosobowych). 

Na miejscu obcinano gałęzie i wierzchołki, a kloce prze-

wożono na plac budowy. Praktycznym w czasie zimy 

środkiem transportu były dwuczęściowe sanie tzw. 

„smyki”. Bardzo niskie, ułatwiały załadunek. Najczęściej 

używano do tego celu drągów dębowych, lin, łańcu-

chów i koni. Spotykane też były specjalne urządzenia 

ułatwiające załadunek- tzw. „trepy”. Przewiezione kloce 

przechodziły w ręce cieśli. Obierał sobie zespół pomocni-

ków (3-5 osób), dostarczał im potrzebne narzędzia i orga-

nizował prace. Po okorowaniu pnia należało wytrasować 

linie obróbki. Dwóch pomocników napinało konopny 

sznurek, a trzeci pocierał go (smalił) opalonym kawał-

kiem wierzbowej lub brzozowej gałęzi. Po odpowiednim 

przyłożeniu do pnia, cieśla niczym cięciwą łuku odbijał 

czarny ślad na drewnie. Wzdłuż tej linii, toporem (lewym 

lub prawym) odcinana była część pnia. Otrzymywano 

pierwszą ściankę belki. Po powtórzeniu podobnych ope-

racji powstawała belka o przekroju kwadratu lub prosto-

kąta. 

 Praca żmudna, wymagająca dużej sprawności i dokład-

ności. Belki podtrzymujące strop (powałę) dodatkowo 

wygładzano specjalnym heblem (strugiem) dwuosobo-

wym tzw. „byczkiem”. Szanujący się cieśla na głównej 

belce zwanej „stragarzem” wycinał napis dłutkiem           

w kształcie trójkąta: „A.D.1931.F.O.”. Ten przykładowy 

tekst odczytywano jako: „Anno Domini (łac. Roku Pań-

skiego) 1931 Felicjan Otręba”. Było to rodzajem gwarancji 

solidnego wykonania budowli i powodem do dumy bu-

downiczego. W czasie, gdy zespół obrabiał dalsze ele-

menty potrzebne do wykonania całości budynku, pracę 

podejmował murarz z pomocnikiem. Zgodnie z wytraso-

wanymi wymiarami budynku kopali rowy pod kamienne 

fundamenty. Na naszym terenie jako surowiec używany 

był wapień marglowy zwany lokalnie „białym”. Jako za-

prawy używano ciasta wapiennego, piasku i wody. Przy 

bardziej oszczędnej metodzie budowy używano jedynie 

kamiennej podwaliny w narożach budynku i w połowie 

długości budynku. Podmurówka była jednak wyznaczni-

kiem trwałości budynku i zasobności właściciela. Elemen-

ty te dostrzegł nawet wieszcz Adam prezentując dwór     

w Soplicowie:(…) „stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz 

podmurowany; świeciły się z daleka pobielane ściany...”. 

Po ułożeniu na podmurówce pierwszych belek zwanych 

„podwalinami” lub „przyciesiami” cieśle układali kolejne 

warstwy, łącząc je na narożnikach dzięki specjalnym na-

cięciom zwanych „zamkami”, „płetwami” lub „na prze-

kładkę”. Aby połączyć kolejne warstwy ze sobą, narożniki 

były nawiercane ręcznymi świdrami i w otwory wbijane 

dopasowane drewniane kołki zwane „tyblami”. Z powo-

dzeniem zastępowały drogie gwoździe metalowe wyku-

wane przez kowali. 

 

Witold Błaszczyk 

 (ciąg dalszy w następnym numerze) 

 


