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Wiosenny i świąteczny nastrój zagościł w hali przy Ze-

spole Szkół  w Dąbrowie Zielonej, gdzie 11 kwietnia od-

był się finał XX Jubileuszowego Konkursu Palma, Pisan-

ka, Marzanna. Konkurs, którego początki sięgają lat 90-

tych, ma na celu powrót do tradycji związanych z okre-

sem wiosennym i wielkanocnym – dokumentowanie za-

nikających zwyczajów i obrzędów oraz poszerzanie wie-

dzy wśród dzieci i młodzieży na temat tradycji polskich. 

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury     

w Dąbrowie Zielonej oraz Regionalny Ośrodek Kultury     

w Częstochowie, we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Kołami Gospo-

dyń W iejsk ich Gminy Dąbrowa Zie lona. 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Starosta 

Częstochowski Andrzej Kwapisz oraz Wójt Gminy Maria 

Włodarczyk. Przybyłych gości przywitała dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury Lilla Deska, która od wielu lat pro-

wadzi i jest gospodarzem uroczystości. Na finał jubile-

uszowego konkursu przybyli: Bernardetta Niemczyk - 

Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiej-

skich, Grzegorz  Boski - Dyrektor Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Władysław Ry-

gało - w/z Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa w Cz–wie, Henryk Kasiura-Członek Za-

rządu Starostwa Powiatowego w Cz-wie, Piotr Juszczyk  

-Naczelnik Wydziału Kultury  Starostwa Powiatowego, 

Renata Terlicka-Starostwo Powiatowe w Cz-wie, Hen-

ryk Sobel - Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego Staro-

stwa Powiatowego, Radny Gminy, Lidia Kamińska–Koj   

-etnograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Cz-wie, Ma-

ria Włodarczyk-Wójt Gminy Dąbrowa Zielona, Adam 

Szkop - Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona,  

Aleksandra Fuchs-Radna Gminy, Krzysztof Majda– 

Radny Gminy, Danuta Tomza -Śląski Ośrodek Doradz-

twa Rolniczego w Cz-wie. Spośród  nadesłanych prac 

jury wybrało te prace, które spełniały kryteria konkurso-

we i urzekały swoim pięknem.  Nagrody wręczono w 4 

kategoriach wiekowych: PRZEDSZKOLAKI I KLASY 0 – 

III, SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV –VI,  

 GIMNAZJALIŚCI I SZKOŁY ŚREDNIE  i DOROŚLI.     

Z 246 prac – 55 to prace nagrodzone i wyróżnione,        

w tym 31 z terenu gminy Dąbrowa Zielona (pełna infor-

macja - www.dabrowazielona.pl ). Rozstrzygnięcie kon-

kursu było tylko częścią uroczystości, która obfitowała    

w wątki związane z tradycją Świąt Wielkanocnych. Barw-

ne postacie, które przybyły z przedstawieniem, to dzieci   

z Przedszkola w Dąbrowie Zielonej. Tańczyły, śpiewały, 

recytowały, wprowadzając wszystkich w radosny nastrój. 

Swoje koncerty wykonały również panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej oraz w Cielętnikach. 

Na uroczystości nie mogło zabraknąć również barwnych 

stołów, które kusiły gości smakowitymi, tradycyjnymi po-

trawami wielkanocnymi. Baby i mazurki królowały wśród 

wiosennych dekoracji na stołach przygotowanych przez : 

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej, Szkołę Pod-

stawową w Olbrachcicach, Zespół Szkół w Dąbrowie 

Zielonej, Gminną Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość”, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach oraz 

Koła Gospodyń Wiejskich w Cielętnikach i Zaleszczy-

nach. Zainteresowani mogli również zaczerpnąć wiedzę 

od p. Barbary Kowalczyk, wielokrotnej laureatki konkur-

su, która podczas uroczystości przedstawiła technikę 

zdobienia jajek wielkanocnych. Finałowym elementem, 

na który z pewnością wszyscy czekali,  była degustacja 

przygotowanych specjałów. 

Ilona Burza 

 

http://www.dabrowazielona.pl
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Ważną  rolę w krzewieniu zasad życia chrześcijańskiego 

w średniowieczu odgrywały ośrodki zakonne na zacho-

dzie Europy. Jednym z pierwszych był Zakon Benedykty-

nów (benedictus- błogosławiony). Podstawę życia zbioro-

wego mnichów tego zakonu tworzy reguła klasztorna Be-

nedykta z Nursji (480-547). To on założył pierwszy klasz-

tor (ok. 529r.) na Monte Cassino i mnichom nadał swoje 

imię. Naczelnym hasłem benedyktyńskiej reguły stało się 

łacińskie „Ora et labora” (Módl się i pracuj).  Reguła i roz-

wiązania organizacyjne życia klasztornego stały się wzor-

cem dla innych zakonów. To z tego nurtu wywodzą się 

również cystersi. Robert z Molesmes wraz z grupą zakon-

ników opuszcza benedyktyński klasztor i zakłada nowy 

we Francji w miejscowości Citeaux (Cistercium) koło Di-

jon. Założeniem nowego zakonu było doskonalsze wypeł-

nianie pierwotnej reguły benedyktyńskiej. Odnowiona 

reguła cysterska zakładała  prowadzenie ascetycznego 

życia, rezygnację z majątków, utrzymywanie się z wła-

snych  gospodarstw rolnych, kolonizację terenów 

wschodnich i prowadzenie działalności misyjnej wśród 

Słowian. Od 1099r. zakonem kierują kolejni przełożeni i 

zakładają nowe opactwa. O tempie i rozmachu świadczą 

liczby. W r. 1153 cystersi posiadali już 345 opactw na 

bardzo dużym obszarze. Do Polski cystersów sprowadził 

z Francji Kazimierz Sprawiedliwy w 1140r. Na osiedlenie 

przekazał im puste tereny przylegające do miasta Jędrze-

jów,(od strony zachodniej) który stał się centralnym 

ośrodkiem cystersów na całe ówczesne królestwo. Po-

dobnie jak we Francji, tak i  na naszych ziemiach, cystersi 

w wielkim tempie pozyskują od książąt polskich wsie        

i tereny na własność i wzorowo je zagospodarowują. Za-

kładają klasztory np. Sulejów-1177,Wąchock-

1179,Koprzywnica-1185,Trzebnica-1202 (klasztor żeń-

ski). Jest rok 1249.  

Do Kazimierza-księcia Łęczycy i Kujaw wpływa petycja 

konwentu cystersów jędrzejowskich w sprawie zamiany 

dwóch wsi na Kujawach na cztery wskazane przez nich, 

położone miedzy Pilicą a Wiercicą: Okołowice, Grodzi-

sko, Soborzyce i Komorno. Oczekiwania cystersów 

zostały spełnione. Fakt nadania tych miejscowości zna-

lazł potwierdzenie w dokumencie oficjalnym sporządzo-

nym w języku łacińskim. Ze względu na odległość         

w czasie, treść i formę dokumentów tego typu przyta-

czam przekład oryginału łacińskiego w całości. 

 

 „Ażeby rzeczy, jakie się działy, z biegiem czasu nie poszły        

w zapomnienie a gotowym do kłótni złorzeczenia żeby nie dać 

dostępu, My, Kazimierz z Bożej łaski książę Łęczycy i Kujaw 

oznajmiamy obecnym i przyszłym, że kiedy opat i konwent za-

konu Cystersów w Jędrzejowie z diecezji krakowskiej otrzymali 

w posiadanie z darowizny szlachetnego męża pana Stefana         

z Gniezna, ich dziedzica na Kujawach, dwie wsie, a mianowicie 

Rakutów i Dąbie, zważywszy, że wsie te nie wiele są warte dla 

wzmiankowanego klasztoru, w drodze zamiany za powyższe 

wsie temu domowi w Jędrzejowie i jego braciom w nim Bogu 

służącym, za chwalebną zgodą braci moich, przesławnych ksią-

żąt, mianowicie Bolesława, syna Leszka, księcia krakowskiego  

i sandomierskiego, tudzież Ziemowita księcia Mazowsza, inne 

wsie to jest Grodzisko, Okołowice, Soborzyce i Komorno, tak jak 

je obejmuje okręg Pilicy od granic Pilicy samej, przez wiernych 

naszych Piotra, prokuratora z Piotrkowa i Milchona, ministra 

naszego w obecności sąsiedzkich i wszystkich dziedziców          

z Okołowic, wieczystym prawom nadaliśmy w pokojowe posia-

danie. Wsie te nadaliśmy powyższemu domowi z polowaniem      

i chwytaniem bobrów i z wszelkimi innymi korzyściami               

i wszystkimi użytkownościami tych wsi, za wyjątkiem złota, 

srebra, ołowiu, soli, które sobie, na wypadek ich odkrycia za-

strzegamy. Prócz tego tymże nadajemy taką wolność, ze kmiecie 

tych wsi nigdy nie będą zobowiązani do żadnej straży, dostar-

czania podwód, co po łacinie zowie się vectigal, żadnego narębu 

drzewa i to dla nikogo, ani do pracy przy budowie jakiego zam-

ku przez kogokolwiek budowanego, ani do żadnej wyprawy, 

chyba, żeby jakiś naród obcy wrogo napadł na ziemię naszą, 

przez nikogo nie będą sądzeni jeno przez samego księcia lub 

pana wojewodę. Lecz należy wiedzieć, że, gdy my sami przybę-

dziemy do wyżej wzmiankowanych wsi, wówczas dana nam 

będzie krowa aż do czasu, póki nie zmienimy wsi na inne,           

a ludzie dostarczą nam własnych podwód. My zaś co do miarki 

miodu, która nam  rokrocznie jest dawana,  

 

Ruiny zamku w Inowłodzu 
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orzekamy, iż po wieczyste czasy są wolni i niezwiązani. Żeby  

zaś owa zmiana, wraz z przepisanymi wolnościami nabrała 

wiekuistej mocy, niniejszy dokument stwierdziłem naszą pieczę-

cią tudzież pieczęciami wyżej wzmiankowanych książąt prze-

świetnych B. krakowskiego, sandomierskiego i S. mazowieckie-

go. Działo się w Inowłodzu podczas rozmowy tamże z powyż-

szymi książętami odbytej. Świadkami tychże są: pan Spyty-

gniew, wojewoda łęczycki, pan Wojciech, wojewoda czerski, 

pan Sando, wojewoda sandomierski, Pan Michał, wojewoda 

krakowski, pan Mszczuj, kasztelan wiślicki, pan Jan, kasztelan 

z Czechowa, pan Mikołaj, podczaszy krakowski.  Roku Pań-

skiego- 1249, miesiąca grudnia. 
Dokument został oficjalnie przekazany na uro-

czystości kościelnej w ówczesnej świątyni. Był to kościół 

romański pod wezwaniem św. Idziego z 1086r. (obecnie 

zabytek klasy zerowej). O działalności cystersów na 

naszych terenach w następnym numerze. 

Witold Błaszczyk 

                    „Czytelnicy   polecają” 

                      Literatura   sensacyjna 

Melchior  Medard:    „Carska roszada” -  emocjonująca, 
trzymająca w napięciu powieść kryminalno– szpiego-
ska .Bogaty, soczysty i chwilami szokujący obraz dawnej 
Warszawy, w której krzyżowały się interesy największych 
ówczesnych mocarstw. 
 
John  Grisham: „Kancelaria”     - klasyczny thriller praw-
niczy z wyśmienitą intrygą. 

Frederick  Forsyth: ”Dezinformator”     - czytelnik od-
najdzie wszystkie najważniejsze cechy stylu pisarskiego: 
precyzyjną intrygę z zaskakującym zakończeniem, nie-
oczekiwane zwroty akcji i niezwykłą dbałość o szczegóły 
faktograficzne, które w niewidoczny sposób splatają się       
z fikcją literacką. 

Literatura   obyczajowa      

Jan  Philiipp  Sendker: „Sztuka słyszenia bicia serca” 
– wysmakowana cudowna proza, w której świat wszyst-
kich zmysłów ożywa : widzimy śpiew ptaków i zapach 
kwiatów i słyszymy bicie serca… To powieść dla wszyst-
kich wrażliwych dusz, poszukujących wiary, nadziei i miło-
ści absolutnej, piękna i dobra.        

Sebastian  Faulks: „Ptasi śpiew”  - klasyka współcze-
snej literatury , powieść plasująca się na czele wielu ran-
kingów na najlepszą książkę angielskojęzyczną ostatnie-
go półwiecza. 

Poruszająca historia niespełnionej miłości w połączeniu    
ze wstrząsającym opisem krwawych wojennych zmagań  
z czasów I wojny światowej. 

Lorena  Martin: „Dom  tajemnic” -  opowieść o zagma-
twanych relacjach rodzinnych i miłosnych, stawiająca pro-
wokacyjne pytania o winę i odpowiedzialność. Oddając 
głos milczącym kobietom, łączy w sobie najlepsze cechy  
historycznej powieści obyczajowej.                                               

                           Literatura  faktu, reportaże 

Jan Osiecki: „Zbigniew Religa –człowiek z sercem       
w dłoni” – książka odsłania kulisy podejmowania wielu 
trudnych decyzji jednego z najbardziej znanych kardiochi-
rurgów w  Europie. Zbigniew Religa po raz pierwszy mówi 
szczerze o życiu, wieloletniej walce z rakiem, nieuchron-
nej śmierci i dramatycznych początkach kardiochirurgii     
w Polsce. 

Szymon Hołownia:”Last  minute  24h chrześcijaństwa 
na świecie”.  – miłośnik egzotycznych lotnisk i najgor-
szych hoteli- Szymon Hołownia przemierzył setki tysięcy 
kilometrów , aby odkryć dla nas chrześcijaństwo na nowo. 
Niezwykła podróż tak geograficzna jak i duchowa. Szy-
mon zagląda w zakamarki duszy swoich rozmówców i to 
jest prawdziwa wartość tej książki. 

Jolanta Kosentka 

  W dniu 15.05.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury od-

był się Konkurs Czytelniczy „Zaczarowany świat ba-

śni” organizowany przez Gminną  Bibliotekę Publiczną. 

W konkursie wzięło udział 13 uczniów kl. II i III szkoły 

podstawowej: Wiktoria Kuras, Zuzanna Szyda, Daria 

Zaskórska, Aleksandra Dworak, Julia Musiał, Natalia 

Kaczmarek, Sylwia Nowakowska, Eliza Musiał, Bartło-

miej Konieczny, Arlena Wielgos, Iwetta Rusinek, Marty-

na Obońska, Julia Mysłek. Konkurs miał formę pisemną. 

Obowiązywała znajomość wybranych baśni H. Anderse-

na, W. J. Grimm, Ch.  Perraulta. Celem konkursu było:  

rozbudzanie zainteresowanych czytelników, doskonale-

nie umiejętności pisemnego wyrażania myśli, kształto-

wanie umiejętności kojarzenia autora oraz postaci z tek-

stem. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. 

Jolanta Kosentka 
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W dniach 18 – 23 maja uczniowie Szkoły Podstawowej   

w Olbrachcicach wraz z opiekunkami: Agnieszką Sobok - 

Metkowską, Elżbietą Ciastek i Renatą Grzesiak przeby-

wali na Zielonej Szkole w Jarosławcu /województwo za-

chodniopomorskie - ośrodek wypoczynkowy "RAFA"/.  

Osobliwościami tego miejsca są strome brzegi klifowe, 

porośnięte drzewami (stanowiska sosny czarnej) oraz 

roślinność wydmowa z chronionym mikołajkiem nadmor-

skim. Nadrzędnym celem programu Zielonej Szkoły była 

integracja przez naukę, wypoczynek, zabawę i promowa-

nie zdrowego stylu życia. Pogoda  sprzyjała, dlatego za-

jęcia najczęściej odbywały się na plaży. Codzienne spa-

cery, podziwianie  zachodu słońca, zbieranie muszli        

i  bursztynów.  Drużyna szkolna brała  udział w konkursie 

na najpiękniejszą rzeźbę z piasku. W wolnej chwili 

uczniowie grali w siatkówkę no i… uczyli się. Uczestnicy 

Zielonej Szkoły poznawali ciekawe miejsca, zarówno 

najbliższą okolicę, jak i inne tereny nadmorskie. Nieza-

pomnianym przeżyciem było pokonanie 222 schodów na 

Latarnię morską w Jarosławcu,  

skąd można podziwiać piękną panoramę nadmorską        

i okolice. Uczniowie mieli wiele atrakcji przygotowanych 

przez gospodarzy ośrodka : dyskoteki, ognisko, bilard, 

piłkarzyki, zajęcia sportowe na trzech boiskach, zabawy 

w suchym basenie z piłkami, kryty basen, na którym co-

dziennie pływali pod czujnym okiem ratownika i opieku-

nów. Organizatorzy wypoczynku zadbali  o wysoką ja-

kość posiłków, które wszyscy zjadali ze smakiem. Dodat-

kowo zorganizowano atrakcyjne wycieczki do Ustki, pod-

czas których zwiedzano Muzeum Ziemi Usteckiej, Mu-

zeum Misiów, port rybacki oraz most zwodzony. Spacer 

po promenadzie dostarczył wiele miłych wrażeń, a także 

był okazją do  zakupów pamiątek. Na koniec pyszne go-

fry w kawiarence nad brzegiem morza. Podczas wy-

cieczki do Darłowa atrakcją był rejs tramwajem wodnym 

„Księżna Zofia” oraz pobyt w "AQUA PARKU", gdzie 

wszyscy świetnie się bawili. Pogoda dopisywała, dlatego 

pobyt nad morzem dostarczył wiele atrak-

cji ,niezapomnianych wrażeń i był czasem  odpoczynku. 

Agnieszka Sobok – Metkowska, Elżbieta Ciastek, Renata Grzesiak 

W tym roku (9 czerwca)  odbyły się wybory, w których 

członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego wybrali 

nowy zarząd. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście 

m.in: Maria Włodarczyk - Wójt Gminy, Halina Huras -

Sekretarz Gminy, Adam Szkop - Przewodniczący Rady  

Gminy, Renata Hasikowska - Dyrektor ZS, Zbigniew 

Dworecki - Członek Prezydium Zarządu Okręgu Śląskie-

go ZNP, Danuta Polak – przedstawiciel Okręgowej Komi-

sji Rewizyjnej i Maria Radziejowska – Prezes Oddziału 

Janów. Po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyborów: pre-

zesa, zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na konfe-

rencję sprawozdawczo-wyborczą. Nowym Prezesem 

została Barbara Majda. Do Zarządu Oddziału zostały 

wybrane: Teresa Krzak, Izabela Skiba, Barbara Musiał     

i Magdalena Włodarczyk. W skład Komisji Rewizyjnej 

weszły: Aleksandra Kołodziejczyk i Aneta Kidziun. 

Na delegatów wybrano: Barbarę Majdę, Izabelę Saletę  

i Zenona Kowalika. Nowo wybranemu Zarządowi ser-

decznie gratulujemy. 

Izabela Saleta, Sylwia Polak 

Nowe władze w Zarządzie Oddziału ZNP 
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W sobotę 24 maja 2014r. w naszej gminie odbył się IV 

BIEG WIOSNY w ramach ogólnopolskiej ak-

cji ,,POLSKA BIEGA”. Organizatorem był Zespół Szkół 

w Dąbrowie Zielonej, przy współpracy z Urzędem Gminy, 

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożar-

ną w Dąbrowie Zielonej. Jak co roku honorowy patronat 

nad imprezą objęła Wójt Gminy Dąbrowa Zielona  Maria 

Włodarczyk. Celem akcji jest promowanie aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców naszej Gminy. Wydarze-

nie rozpoczęły o godz. 10.00 biegi przedszkolaków, na-

stępnie wystartowali uczniowie szkół podstawowych        

i gimnazjów. Po raz pierwszy pobiegły mamy, a na ko-

niec zawodnicy w biegu głównym tj. open. 

Oto zwycięzcy poszczególnych katego-

rii:  Przedszkolaki (dziewczęta): 1 – Oliwia Kaliściak 

(Dąbrowa Zielona), 2  – Julia Gorgoń (Olbrachcice), 3 - 

Lena Obońska (Dąbrowa Zielona). Przedszkolaki 

(chłopcy): 1– Kacper Rak (Dąbrowa Zielona), 2 -  Patryk 

Tyrek (Olbrachcice), 3 -  Dawid Śnioszek (Dąbrowa Zie-

lona) Szkoły Podstawowe - klasy I,II ( dziewczęta):     

1 – Zuzanna Magiera (Przyrów), 2 – Aleksandra Dworak

(Dąbrowa Zielona), 3 – Agata Kuban (Skrzydlów), Szko-

ły Podstawowe – klasy I, II ( chłopcy): 1 – Dawid 

Oboński (Dąbrowa Zielona), 2 – Filip Parlak 

(Olbrachcice), 3– Paweł Kosiński (Dąbrowa Zielona), 

Szkoły Podstawowe – klasy III, IV (dziewczęta): 1 – 

Wiktoria Konieczna (Dąbrowa Zielona), 2 - Klaudia Bed-

narczyk (Skrzydlów),3 – Kinga Motyl (Dąbrowa Zielona), 

Szkoły Podstawowe – klasy III, IV ( chłopcy): 1 – Ja-

kub Szymczak (Skrzydlów), 2 – Kacper Sowiński 

(Lelów), 3 – Szymon Walaszczyk (Przyrów),   

Szkoły Podstawowe – klasy V, VI (dziewczęta): 1 -  

Aleksandra Dziubek (Skrzydlów), 2 – Zuzanna Kumorek 

(Skrzydlów), 3 – Zuzanna Jędrzejczyk (Dąbrowa Zielo-

na), Szkoły Podstawowe – klasy V, VI (chłopcy):        

1– Michał Korgól (Przyrów), 2 – Adam Gorczyczyński  

 (Lelów), 3 – Jarosław Konieczny (Dąbrowa Zielona), 

Gimnazja – klasy I, II, III ( dziewczęta): 1– Angelika 

Grabczak (Skrzydlów), 2  – Agnieszka Mróz (Lelów), 3 – 

Patrycja Konieczna(Dąbrowa Zielona), Gimnazja – kla-

sy I, II, III ( chłopcy): 1 -  Kamil Sztymala (Dąbrowa Zie-

lona), 2  – Przemysław Rak (Dąbrowa Zielona), 3 – Mi-

kołaj Górnicz (Dąbrowa Zielona), Bieg  Mam: 1  – Wero-

nika Radło (Skrzydlów), 2 – Sylwia Boral (Skrzydlów), 3 

– Justyna Rak (Raczkowice), Bieg główny OPEN ko-

biety: 1– Alina Połać (Wiercica), 2 – Angelika Grabczak 

(Skrzydlów), 3– Aleksandra Dziubek (Skrzydlów), Bieg 

główny OPEN mężczyźni: 1 – Mariusz Bobrowski 

(Koniecpol), 2 -  Wojciech Wodzisławski (Soborzyce), 3 – 

Bartłomiej Musiał (Nowa Wieś)       

Łącznie w biegach wzięło udział 97 uczestników z 4 

gmin powiatu częstochowskiego. Najmłodszy uczestnik 

miał 3 lata, a najstarszy 54 lata. Zwycięzcy poszczegól-

nych kategorii otrzymali medale, dyplomy i nagrody rze-

czowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział, a przed-

szkolaki także medale. W imieniu organizatorów wszyst-

kim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy serdecznie 

za rok. 

Donata Stacherczak 
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W dniu 29 kwietnia 2014 r. podczas XLVIII sesji Rady 

Gminy w Dąbrowie Zielonej radni przegłosowali uchwały: 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r, w spra-

wie przekazania środków finansowych dla Policji, w spra-

wie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego pro-

gramu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   

w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2013 oraz w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy nr XLVI/262/2014 z dnia 28 stycz-

nia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Zie-

lona na lata 2014 – 2020. W trakcie posiedzenia rozpa-

trzono dwie skargi – na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i na Wójta Gminy, które uznano za 

bezzasadne. Wysłuchano sprawozdań z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

Zielonej za rok 2013, z pracy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Soborzycach za rok 2013, informacji       

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych oraz z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Dąbrowie Zielonej w roku 2013 oraz informacji 

Komisji Rewizyjnej w sprawie miejsca zamieszkania 

Przewodniczącego Rady Gminy. Uchwały – w sprawie 

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych 

przez Wójta Gminy w 2014 roku, w sprawie zmian w bu-

dżecie Gminy na 2014 rok  i w sprawie zmian w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej oraz zmian w załączniku 

przedsięwzięć na lata 2013 – 2031 

podjęto w dniu 27 maja 2014 r. podczas XLIX sesji Rady 

Gminy w Dąbrowie Zielonej. Radnym przedłożono 

„Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla 

Gminy Dąbrowa Zielona”. L sesja Rady Gminy w Dąbro-

wie Zielonej odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 r. Rad-

nych zapoznano z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Dą-

browa Zielona sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalne-

go. Wysłuchano także opinii Komisji Rewizyjnej, która 

wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  

 Dąbrowa Zielona. W wyniku powyższego podjęto 

uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium. Pod-

czas obrad podjęto jeszcze dwie uchwały – w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 

oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014. 

Zwyczajowo na każdej sesji Wójt przedstawia sprawoz-

danie z działalności w okresie międzysesyjnym, przyjmu-

je interpelacje i zapytania, udziela na nie odpowiedzi,          

a pod koniec każdej sesji obecni składają pytania i wolne 

wnioski. Radni przyjmują także protokoły z poprzednich 

sesji. To wszystko są suche fakty, ale zawsze głosowa-

nia poprzedzone są dyskusją, wyjaśnieniami Wójta i pra-

cowników zajmujących się konkretnymi sprawami. I mi-

mo tak dobrze zorganizowanych sesji trzech radnych 

bardzo często głosuje przeciw lub wstrzymuje się od gło-

su, nawet w sprawach dotyczących bezpośrednio ich 

wyborców. 

Aleksandra Fuchs 

WWWÓJTÓJTÓJT   GGGMINYMINYMINY   MMMARIAARIAARIA   WWWŁODARCZYKŁODARCZYKŁODARCZYK               

III   PPPRZEWODNICZĄCYRZEWODNICZĄCYRZEWODNICZĄCY   RRRADYADYADY   GGGMINYMINYMINY   

AAADAMDAMDAM   SSSZKOPZKOPZKOP   SERDECZNIESERDECZNIESERDECZNIE   ZAPRASZA-ZAPRASZA-ZAPRASZA-

JĄJĄJĄ   WWW   DNIUDNIUDNIU   7  7  7  WRZEŚNIAWRZEŚNIAWRZEŚNIA   2014 2014 2014 ROKUROKUROKU   

NANANA   DDDOŻYNKIOŻYNKIOŻYNKI   GGGMINNEMINNEMINNE, , , KTÓREKTÓREKTÓRE                     

ROZPOCZNĄROZPOCZNĄROZPOCZNĄ   SIĘSIĘSIĘ   UROCZYSTĄUROCZYSTĄUROCZYSTĄ   MSZĄMSZĄMSZĄ   

ŚWIĘTĄŚWIĘTĄŚWIĘTĄ   WWW   KKKOŚCIELEOŚCIELEOŚCIELE   PPPARAFIALNYMARAFIALNYMARAFIALNYM         

WWW   DDDĄBROWIEĄBROWIEĄBROWIE   ZZZIELONEJIELONEJIELONEJ   OOO   GODZGODZGODZ. . . 

14.00.14.00.14.00.   
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Sprawdzoną formą współpracy i wymiany doświadczeń 

w różnych formach działalności Lokalnych Grup Działa-

nia na terenie kraju (i nie tylko) są wyjazdy studyjne.  

Nasza LGD „Razem na wyżyny” w dniach 29-31 maja 

2014r. zrealizowała kolejny wyjazd tego typu. Celem 

były tereny działalności „LGD – Kanał Augustowski          

i Rospuda”.  Obszar działania stanowią: Gmina Augu-

stów, Nowinka i Płaska. Specyfika geograficzna tego 

terenu to kompleks Puszczy Augustowskiej, wysoka 

jeziorność, ogromne zasoby przyrody ożywionej, szlaki 

turystyczne oraz urokliwy krajobraz. Wjeżdżając na tere-

ny woj. podlaskiego, zostaliśmy zaskoczeni staranno-

ścią upraw rolniczych, umaszynowieniem i zagospoda-

rowanymi łąkami ze stadami krów. Zupełny brak odło-

gów i zarośli śródpolnych czy łąkowych pozostawał        

w pozytywnym kontraście z naszymi terenami. Zrozu-

mieliśmy, dlaczego wyroby mleczarskie z Piątnicy docie-

rają do naszych sklepów. Już w dzień przyjazdu ( w go-

dzinach popołudniowych ) odbyło się spotkanie szkole-

niowe na temat projektów realizowanych  przez miejsco-

wą LGD. Poznaliśmy ich osiągnięcia w dotychczaso-

wych działaniach oraz założenia na kolejne lata. 

Dzień zakończyliśmy zwiedzeniem Augustowa z udzia-

łem przewodnika. Kolejny dzień to zajęcia terenowe: ob-

jazd po obiektach projektowych, rozmowy z beneficjenta-

mi 

oraz wizyta w Gospodarstwie Turystycznym w Topiłówce. 

Typowy obiad regionalny (wpływy litewskie i ruskie) zje-

dliśmy w miejscowości gminnej Płaska. W tej samej wsi 

zwiedziliśmy wielofunkcyjny obiekt – Centrum Informacji 

Turystycznej. Objazd po kilku śluzach Kanału Augustow-

skiego zakończyliśmy przy Śluzie Kurzyniec, która jest 

śluzą graniczną z Białorusią. Drugi dzień pobytu zakoń-

czyła konferencja z udziałem gospodarzy na tematy: 

„Leader w nowym okresie programowania 2014-2020” 

oraz „Wdrażanie RLKS w województwie podlaskim i ślą-

skim”. Ostatni dzień pobytu to rejs statkiem po Kanale 

Augustowskim i powrót do Mykanowa. 

 Zrealizowana wizyta studyjna w pełni spełniła 

założone cele i potwierdziła trafność porzekadła „Podróże 

kształcą”. 

Witold Błaszczyk 

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Konkurs fotograficzny 
pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Zdję-
cia będą oceniane w 3 kategoriach: 
a) I kategoria – Tradycja. 
b) II kategoria – Krajobraz. 
c) III kat. – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się         
z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 
www.slaskie.ksow.pl.  Prace  wraz z formularzem zgłoszenio-
wym należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2014 roku na  adres:     
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 
46, 40 – 037 Katowice,  Wydział Terenów Wiejskich - Se-
kretariat Regionalny KSOW z dopiskiem „Konkurs foto-
graficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiekty-

wu”.  
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 
2014 r. 

 

Pragnę podziękować w imieniu Marcelka wszyst-Pragnę podziękować w imieniu Marcelka wszyst-Pragnę podziękować w imieniu Marcelka wszyst-

kim, którzy wsparli nas nie tylko finansowo, ale   kim, którzy wsparli nas nie tylko finansowo, ale   kim, którzy wsparli nas nie tylko finansowo, ale   

i duchowo. Dziękujemy Redakcji za pomoc        i duchowo. Dziękujemy Redakcji za pomoc        i duchowo. Dziękujemy Redakcji za pomoc        

w zbieraniu funduszy na leczenie i rehabilitację. w zbieraniu funduszy na leczenie i rehabilitację. w zbieraniu funduszy na leczenie i rehabilitację. 

Dobro powraca do nas podwójnie, więc warto Dobro powraca do nas podwójnie, więc warto Dobro powraca do nas podwójnie, więc warto 

otwierać serca na ludzkie nieszczęścia. Jeszcze otwierać serca na ludzkie nieszczęścia. Jeszcze otwierać serca na ludzkie nieszczęścia. Jeszcze 

raz gorąco dziękuję i życzę Wam wszystkim raz gorąco dziękuję i życzę Wam wszystkim raz gorąco dziękuję i życzę Wam wszystkim 

zdrowia i pomyślności.zdrowia i pomyślności.zdrowia i pomyślności.   
Mama Marcelka Wioletta KoziełMama Marcelka Wioletta KoziełMama Marcelka Wioletta Kozieł   

DDDOOO   CZYTELNIKÓWCZYTELNIKÓWCZYTELNIKÓW   

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Bank BPH 
S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615  
Bank BPH S.A.  (zbiórka publiczna)   
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660  
Tyt: 23981 - Kozieł Marcel - darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia  

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny   

http://www.slaskie.ksow.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielo-

nej informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana 

została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie usta-

nowienia rządowego programu dla rodzin wielodziet-

nych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków realizacji rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).  

Z Karty korzystać mogą członkowie rodziny wielodzietnej 

– rodzice i ich dzieci niezależnie od uzyskiwanych do-

chodów. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, 

w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

 - w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

 - w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przy-   

               padku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szko- 

               le wyższej; 
 - bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzie- 

               ci legitymujących się orzeczeniem o umiarko- 

               wanym albo znacznym stopniu niepełnospraw - 

                ności. 

Karta jest dokumentem imiennym, wydawanym każdemu 

członkowi rodziny, jednak wystarczy złożyć jeden wnio-

sek, w którym będziemy ubiegać się o wydanie kart dla  

całej rodziny. Uzyskanie karty jest bezpłatne. Przy skła-

daniu wniosku o przyznanie Karty, należy okazać orygi-

nały lub odpisy dokumentów: 

1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – doku-

ment potwierdzający tożsamość. 

2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku 

życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający toż-
samość. 
3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia 

– dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadcze-
nie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce. 
4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument po-
twierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
5.   W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o 
umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka. 
Mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona mogą składać wnio-
ski o wydanie Karty od 16 czerwca 2014 r. w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej, Plac 
Kościuszki 31, pok. Nr 10, Nr 11. Informacje udzielane 

są pod numerem tel. 34 3555018 wew. 31, 48. 

Izabela Kucharska 

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny   

Członkinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dą-

browie Zielonej uczestniczyły w Regionalnej Prezentacji 

Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która 5 kwietnia br. 

odbyła się w hali sportowej w Olsztynie. Wydarzenie po-

siada już swoją wieloletnią tradycję. Tegoroczna IX edy-

cja obfitowała bogactwem dekoracji, a przede wszystkim  

różnorodnością potraw. Wśród licznie przybyłych gości 

znaleźli się przedstawiciele władz administracyjnych        

i samorządowych regionu. Gminę Dąbrowa Zielona re-

prezentowała Wójt Maria Włodarczyk, przedstawiciele 

Rady Gminy: A.Fuchs, K. Majda, H.Sobel, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury L. Deska oraz mieszkańcy 

gminy. Poza wspaniale przygotowanym stołem ze sma-

kowitymi potrawami wielkanocnymi, przygotowanymi 

przez Panie z GKGW, swoje stoisko z wyrobami ręko-

dzieła ludowego zaprezentowała mieszkanka Dąbrowy 

Zielonej - p. Ewa Oszczepalska. Organizatorami Prezen-

tacji byli: Regionalny Związek Rolników Kółek i Organi-

zacji Rolniczych, Gmina Olsztyn, Gminny Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole,  

 Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum im. Kaspra Karliń-

skiego, OSP w Olsztynie. Honorowy patronat nad wyda-

rzeniem sprawowali: J. E. Ks. Biskup - Antoni Długosz, 

Prezes KZRKiOR - Władysław Serafin, Starostowie Po-

wiatów: Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskie-

go, Lublinieckiego oraz Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz 

Kucharski. 

Witold Błaszczyk 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielo-

nej przystąpił w styczniu 2014 roku do kontynuacji reali-

zacji projektu systemowego pt. ” Program aktywizacji 

społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbro-

wa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską                                         

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reali-

zacja projektu będzie trwała przez okres od 1 stycznia 

2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Ogólny koszt pro-

jektu  wynosi 103.039,60 zł w tym 15.764,00 zł stanowi 

wkład własny (zasiłki i pomoc w naturze). Głównym ce-

lem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno za-

wodowej i zdobycie umiejętności umożliwiających po-

nowne wejście na rynek pracy  10 kobiet i 3 mężczyzn      

z Gminy Dąbrowa Zielona. Objęte wsparciem osoby nie  

były  jeszcze aktywizowane w projekcie systemowym 

realizowanym przez GOPS. Zorganizowano i przeprowa-

dzono grupowe warsztaty psychospołeczne oraz indywi-

dualne konsultacje z psychologiem dla każdego uczest-

nika. Cykl  warsztatów obejmował następujące moduły: 

- zasoby osobiste jako kapitał na rynku pracy, 

- kompetencje społeczne w życiu zawodowym,  

- trening motywacji, planowania kariery zawodowej, 

- bezradność jako pierwsza przeszkoda w poszukiwan-

pracy, 

- trening radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz w środowisku pracy.   

Natomiast w ramach zajęć z doradcą zawodowym zosta-

ły zorganizowane warsztaty i treningi w zakresie: 

- samopoznanie i rynek pracy, 

- metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, 

rozmowa kwalifikacyjna, 

- autoprezentacja i komunikacja interpersonalna. 

Dodatkowo odbyły indywid. konsultacje z doradcą zawo-

dowym po 2 godziny dla uczestnika projektu (10K i 3M).  

W czasie warsztatów i szkoleń każdy uczestnik projektu 

(10K i 3M) uzyskał wiedzę i umiejętności do efektywnego 

poszukiwania pracy, rozwinął umiejętności społeczne 

oraz dokonał wyboru kursu zawodowego.  

Agnieszka Krawczyk   
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Festiwal Zalewajki w Radomsku 

W niedzielę 22 czerwca 2014 r. w V Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Zalewajki w Radomsku brała (z innymi wystawca-
mi) udział nasza Gminna Spółdzielnia Socjalna 
„Przyszłość”.  Przybyli na festiwal goście degustowali       
i głosowali na najlepszy smak, tej jakże popularnej zupy.  

Równocześnie w parku można było odwiedzić jarmark       

 

 

 

 

 

 

 

 

wyrobów cukierniczych, produktów regionalnych, ręko-
dzieła, wystawę promocyjno - handlową i wiele innych, 
przygotowanych przez organizatora atrakcji. Do tych 
wszelkich przyjemności przygrywał na scenie zespół mu-
zyczny AFT 2, a na zakończenie festiwalu wystąpiła Kry-
styna Giżowska. 

Aleksandra Fuchs 
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W piątek 27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013-

2014. Nasi uczniowie ciężko pracowali uczestnicząc        

w konkursach, olimpiadach i zajęciach dodatkowych.  

Brali udział także w akademiach,  projektach edukacyj-

nych i zawodach sportowych. Każdy walczył  o najwyż-

sze oceny z przedmiotów. Zachowanie uczniów ocenia-

ne było systematycznie poprzez punkty (plusowe i minu-

sowe) lub pozytywne i negatywne uwagi. W każdym roku 

szkolnym wiedza uczniów kończących szkołę jest weryfi-

kowana w sprawdzianie lub egzaminach. Klasy VI napi-

sały w kwietniu sprawdzian, który oceniał ich umiejętno-

ści i wiedzę. W gimnazjum klasy III uczestniczyły w trzy-

dniowym egzaminie, który określał (punktowo) osiągnięte 

przez nich wyniki. Zaświadczenia o wynikach uczniowie 

otrzymali na zakończenie roku. Dodatkowo świadectwa 

klas III są wyjątkowo ważne, ponieważ każda ocena 

przeliczana jest na punkty, które następnie decydują   o 

kolejności przyjęcia ucznia do szkoły średniej.  

Uczniowie z najwyższą średnią, którzy otrzymali Nagro-

dę Wójta Gminy to: Martyna Łęgowik - średnia – 5,74 -

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej, Dagmara  

Skrzypczyk - średnia – 5,54- Szkoła Podstawowa         

w Olbrachcicach, Gabriela Stańczyk – średnia 5,38 - 

Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej. W tym roku mury szkół 

opuściło: 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbro-

wie Zielonej, 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ol-

brachcicach i 33 uczniów z Gimnazjum. Wszystkim ser-

decznie gratulujemy i  życzymy bezpiecznych i słonecz-

nych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych 

wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powro-

tu do szkoły. Nauczycielom, Pracownikom Szkół Podsta-

wowych, Gimnazjum oraz Rodzicom z okazji zakończe-

nia roku szkolnego składamy najserdeczniejsze podzię-

kowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres 

wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. 

Izabela Saleta, Sylwia Polak 

 
Dobiegła końca pierwsza połowa zajęć realizowanych    

w ramach projektu „Mała szkoła dużych szans na suk-

ces każdego Ucznia” w Szkole Podstawowej w Ol-

brachcicach. . Nasi uczniowie mogli korzystać z szero-

kiej gamy zajęć pozalekcyjnych, podczas których otrzy-

mywali fachową opiekę instruktorów oraz nauczycieli.   

W ramach zajęć ze specjalistami 30 uczniów,  raz w mie-

siącu, pracowało z  psychologiem, pedagogiem oraz do-

radcą zawodowym. Zajęcia te wspierały  uczniów, selek-

cjonując ich zainteresowania, aby w przyszłości mogli 

dokonywać  trafnych wyborów edukacyjnych. W ramach 

zajęć uczniowie odwiedzili zakład fryzjerski oraz  Boisko 

SKRA w Częstochowie, poznając szerzej  zawody fryzje-

ra, piłkarza i trenera. W ramach zajęć matematyczno – 

przyrodniczych   odbywały się ćwiczenia z matematyki     

i przyrody dla 20 uczniów w dwóch grupach-

wyrównującej braki oraz rozwijającej uzdolnienia.  

Podczas zajęć uczniowie poznali pojęcia związane          

z geometrią, rozwijali umiejętności posługiwania się tra-

dycyjnymi przyborami, jak również wykorzystywali nowo-

czesne technologie ICT. Uczniowie w trakcie zajęć udo-

skonalili myślenie logiczne i wyobraźnię przestrzenną. 

Wyjechali także  na wycieczkę do Centrum Nauki Koper-

nik, gdzie  mogli zobaczyć możliwość praktycznego wy-

korzystania wiedzy. Zakupione pomoce dydaktyczne tj. 

przyrządy pomiarowe, geoplany, gry logiczne, zestawy 

ułamków, zestawy brył geometrycznych, programy kom-

puterowe i oprogramowanie do tablicy interaktywnej  

pomogły im szybciej przyswoić zagadnienia oraz przy-

jemnie spędzić czas na zajęciach pozalekcyjnych.         

W ramach zajęć z języka angielskiego 12 uczniów rozwi-

jało oraz uzupełniało swoje umiejętności językowe. Pod-

opieczni poznawali kulturę Wielkiej Brytanii, ćwiczyli gra-

matykę oraz słownictwo. Uczniowie pracując w grupach  
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Mija już prawie rok funkcjonowania Żłobka realizującego 

program  „Spełniona mama – radosny maluch”, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt 

adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie 

gminy Dąbrowa Zielona. Głównym celem projektu jest 

ułatwienie powrotu do pracy osobom, które przerwały 

aktywność zawodową w związku z opieką nad dziec-

kiem. O przyjęcie dzieci do Gminnego Żłobka mogą 

ubiegać się wyłącznie osoby powracające do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, będące 

rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 

13 miesięcy do 3 lat (w szczególnych przypadkach do 4 

lat) lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim 

lub wychowawczym oraz aktywnie poszukujące pracy      

i planujące powrót na rynek pracy. Projekt ułatwił 10 ro-

dzicom powrót na rynek pracy a opieką żłobkową zostało 

objętych 13 dzieci. Żłobek czynny jest 5 dni w tygodniu 

przez 10 godzin. Dzieciom zapewniona jest fachowa 

opieka dwóch wychowawczyń oraz logopedy. Dzięki pro-

jektowi zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, zaba-

wek oraz doposażono plac zabaw. 

 Zamontowano monitoring, który pozwala obserwować 

rodzicom zajęcia (jedną godzinę dziennie). Odbywają się 

spotkania integracyjne rodziców i dzieci, a także zajęcia 

otwarte. Dzieci uczestniczą w zajęciach manualnych, 

relaksacyjnych oraz promujących zdrowie i równość 

szans. Personel został przeszkolony do prowadzenia 

zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy. Opie-

kunki w sposób niestereotypowy przekazują wizerunek 

dziewczynek i chłopców. 

Koordynator projektu 

 

mieli możliwość swobodnego wypowiadania się w języku 

angielskim, wykonywania ćwiczeń gramatycznych  z wy-

korzystaniem sprzętu ICT i  zakupionej tablicy interak-

tywnej. Mogli również czytać angielskie bajki korzystając 

z  laptopa, słowników angielsko – polskich i programów 

multimedialnych. 10 uczniów  uczestniczyło w zajęciach  

komunikowania się i autoprezentacji, gdzie uczyli  się 

samodzielności, postaw tolerancji, partnerstwa i współży-

cia w środowisku rówieśniczym. Uczniowie pisali samo-

dzielnie scenariusze, nagrywali krótkie i dłuższe filmiki, 

poznali obsługę kamery i dyktafonu. Samodzielnie przy-

gotowali  elementy dekoracji do przedstawień, podczas 

których wykorzystali  zakupione kostiumy oraz rekwizyty. 

Korzystali także z gotowych scenariuszy przedstawień 

oraz podkładów muzycznych, które podsuwały  

 im nowe pomysły do pracy. Zakupione tablice służyły im 

do zawieszania elementów dekoracji, jako tła do prezen-

towanych scenek, a reflektory podświetlały scenę.                  

W ramach  zajęć wychowankowie dwukrotnie byli w te-

atrze, aby przyjrzeć się dokładnie pracy aktorów na sce-

nie i aby móc później odgrywać swoje przedstawienia 

tak, jak prawdziwi aktorzy. Już dwukrotnie uczniowie 

prezentowali się publiczności: w przedstawieniu bożona-

rodzeniowym oraz przedstawieniu podczas festynu ro-

dzinnego. Na zajęciach  poruszane były  zagadnienia 

związane z równością szans kobiet  i mężczyzn. Oma-

wiane były również stereotypy i czynniki ograniczające 

role i zachowania, a także przykłady zmian w rolach ko-

biety i mężczyzny w ciągu ostatnich lat.  

Koordynator projektu 
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Dnia 7 czerwca 2014 roku w Sali OSP w Przyrowie odbył się XI Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych  i Folk-
lorystycznych Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Olsztyn, Przyrów. Impreza miała charakter konkursowy, a uczestnika-
mi są zespoły ludowe i folklorystyczne z wymienionych gmin. Patronat nad imprezą sprawowali wójtowie. Po prezen-
tacji zespołów zostały wręczone nagrody dla uczestników oraz odznaczenia dla zasłużonych działaczek KGW. Wrę-
czyli je Przewodnicząca RK KGW – Bernadetta Niemczyk oraz Dyrektor RZRKiOR – Ireneusz Blukacz. Na podkre-
ślenie zasługuje wysoki poziom wokalny, atrakcyjny repertuar i ciekawe układy choreograficzne. Słowa uznania dla 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za nienaganną organizację imprezy, atmosferę i gościnność. 

Witold Błaszczyk 

  

Gospodarze imprezy 

GKGW Dąbrowa Zielona KGW Cielętniki 

KGW Przyrów 

KGW Zalesianki KGW Olsztyn 

Janowianie KGW Sygontka 
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Tradycją w naszym przedszkolu stało się współorganizo-

wanie z zaprzyjaźnionymi szkołami z Dąbrowy Zielonej    

i Olbrachcic corocznego Festynu Rodzinnego „Grunt to 

Rodzinka”. Jest to impreza dla wszystkich, lecz dedyko-

wana w szczególności rodzicom z okazji Dnia Mamy        

i Taty. Festyn ten ma na celu umożliwienie wzajemnego 

poznania się i integrację mieszkańców okolicznych miej-

scowości oraz zachęcanie ich do podejmowania wspól-

nych działań na rzecz środowiska lokalnego. Poprzez 

organizację tego festynu pragniemy kształtować u dzieci 

umiejętności spędzania wolnego czasu z całymi rodzina-

mi oraz zacieśnianie więzi między nimi. W tym roku za-

angażowaliśmy rodziców do włączenia się w działania na 

rzecz przedszkola poprzez pomoc w organizacji imprezy: 

ustawienie dekoracji, ławek, stoisk. Na plac przy Zespole 

Szkół w Dąbrowie Zielonej przybyły całe rodziny: rodzi-

ce, dziadkowie, rodzeństwo oraz przedszkolaki i mło-

dzież szkolna, aby wspólnie bawić się, brać udział          

w konkursach oraz skosztować różnych przysmaków.  

Zanim przystąpiliśmy do zabawy, nasi wychowankowie 

zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w róż-

nych dziedzinach. Największą atrakcją naszego festynu 

były występy wokalne i taneczne oraz inscenizacje słow-

no – muzyczne przygotowane przez starszą młodzież – 

gimnazjalistów, jak i tych najmłodszych – dzieci ze żłob-

ka, przedszkolaków i  nieco starsze dzieci ze szkoły pod-

stawowej. Wszyscy  przygotowywali się od tygodni 

 i z wielką z niecierpliwością czekali na swoją kolej. Każ-

dy występ młodych wykonawców był gromko oklaskiwa-

ny przez publiczność, która z zachwytem przyglądała się 

popisom. Podczas tegorocznego festynu odbyła się Gala 

Piosenki „Zielona Nutka”, na której laureaci jeszcze raz 

mieli okazję zaśpiewać nagrodzone utwory. Organizato-

rzy „Zielonej Nutki” nie zapomnieli o dyplomach i statuet-

kach, które przyniosły dużo radości. Swoją obecnością 

zaszczyciła nas także Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Ma-

ria Włodarczyk, która nie szczędziła braw dla małych 

tancerzy. Impreza ta obfitowała w różne ciekawe atrakcje 

dla dzieci, o które zadbali organizatorzy festynu. Nie za-

brakło dmuchanych zjeżdżalni, karuzeli zarówno dla  

starszych jak i młodszych. Na zainteresowanych uczest-

ników tegorocznego festynu czekała także loteria fanto-

wa z bardzo atrakcyjną nagrodą główną. Podczas trwa-

nia imprezy można było zjeść pyszne potrawy z grilla, 

domowe ciasto i wiele innych gorących potraw  oraz wy-

pić kawę i herbatę.  Na zakończenie imprezy zaprosili-

śmy wszystkich do zabawy tanecznej przy muzyce ze-

społu „Joker”. Warto wspomnieć, iż otrzymaliśmy od 

sponsorów, instytucji oraz wielu przyjaciół naszych pla-

cówek  wsparcie finansowe i rzeczowe, za co serdecznie 

dziękujemy. Całkowity dochód z festynu zostanie prze-

znaczony na  rzecz przedszkola, szkół  oraz naszych 

wychowanków. Z całego serca dziękujemy wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizo-

wania tak wspaniałej imprezy! 

Julita Mirowska 

 



Str. 14 „Nowiny z Gminy” 

 „Magazyn Kulturalno-Społeczny” 

 
„Noc Świętojańska” organizowana  w miejscowości Dą-

bek od kilku lat wpisuje się w kalendarz imprez naszej 

gminy.   Ogólnie tradycja tego święta wywodzi się z oko-

ło X wieku i jest  związana ze starosłowiańskimi obrzęda-

mi. Nazywana jest również „Sobótką” – święto  ognia       

i wody – żywiołów posiadających moc oczyszczenia. 

Tegoroczne  obchody nocy świętojańskiej odbyły się  28 

czerwca na placu przy OSP, które  zgromadziły dużą 

grupę osób ceniących tradycje. W części artystycznej 

swoje występy zaprezentowały dzieci i młodzież z przed-

szkola i szkół. Wystąpiły również panie z Gminnego Koła 

Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Zielonej  i Zespół Śpie-

waczy KGW Cielętniki.  Były prowadzone konkursy: pla-

styczny, literacki i sprawnościowy. Rozstrzygnięto kon-

kurs na „Najpiękniejszy wianek świętojański”. O zmierz-

chu zapłonęły ogniska, a wianki popłynęły rzeką Wierci-

cą.  Ostatnim punktem „Nocy Świętojańskiej” była zaba-

wa taneczna pod chmurami, którą prowadził zespół mu-

zyczny. Imprezie  towarzyszyła wystawa fotografii  Dariu-

sza Stefaniaka mieszkańca Częstochowy, od 2009 roku 

związanego z Dąbkiem i wystawa  

prac Kółka  plastycznego  Gminnego Ośrodka Kultury. 

Niestety, ze względów pogodowych nie udało się zreali-

zować wszystkich atrakcji zaplanowanych na tę okolicz-

ność.  Mimo padającego deszczu mieszkańcy i uczestni-

cy nie zawiedli.  

Mamy nadzieję że w następnym roku pogoda będzie 

nam sprzyjać. 

Lilla Deska 
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Jubileuszowy V Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych pod 

patronatem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona odbył się      

w Olbrachcicach w dniu 29.06.2014r. Po odprawie kapel-

mistrzów, na której ustalono kolejność przemarszu i pre-

zentacji na scenie i inne szczegóły organizacyjne, festi-

wal rozpoczął się przemarszem od remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej  na plac szkolny, gdzie nastąpiło wspól-

ne wykonanie 3 utworów. Na scenie orkiestry 

 prezentowały repertuar konkursowy w następującej ko-

lejności: Orkiestra Dęta przy OSP Dzwono-Sierbowice, 

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta  z Lelowa, Stra-

żacka Orkiestra Dęta Gidle, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Dąbrowy Zielonej, Orkiestra Dęta  OSP Tąpkowice, 

Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice. Prezentacje konkurso-

we oceniało jury w składzie:  Stanisław Śmietana –

przewodniczący i Stefan Łebek – członek, które przyzna-

ło następujące nagrody: I- Orkiestra Dęta Gminy Kłomni-

ce, II – Orkiestra Dęta OSP Tąpkowice, III-Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej. Pozostałe orkiestry 

otrzymały dyplomy i pamiątkowe statuetki. Tradycją festi-

walu jest, że najmłodszy członek orkiestry otrzymuje ma-

skotkę „misia strażaka”. Tym razem maskotkę otrzymała  

Dorota Bieda z   Lelowa. Nad sprawami porządkowymi    

i bezpieczeństwem festiwalu czuwali druhowie strażacy   

z jednostek OSP z Dąbrowy Zielonej, Olbrachcic i Ule-

sia. 

Lilla Deska 

 

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II Zespół Śpiewaczy      

z Cielętnik przygotował koncert Pieśni Maryjnych i Papie-

skich. Koncert wypełniony był ulubionymi  

pieśniami Świętego Jana Pawła II. Zebrani w kościele      

 

 

 

 

 

 

 

w Cielętnikach usłyszeli m.in. Czarną Madonnę, Barkę, 

Wśród tylu dróg i Moje miasto Wadowice. Kolejne kon-

certy odbyły się w parafii Borzykowa  oraz Zrębice pod-

czas festynu parafialnego. 

Aneta Wojtala 

Koncerty Zespołu Śpiewaczego  Koncerty Zespołu Śpiewaczego  Koncerty Zespołu Śpiewaczego     
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Wiekowe kontrasty — młynarstwo elektryczne 

Wiek XIX to wiek ogromnego postępu technicznego.       

W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na nowe źró-

dła energii do napędu maszyn, urządzeń technicznych     

i pojazdów. Nową odmianą energii stała się elektrycz-

ność zapoczątkowana odkryciem w 1800 r. ogniwa gal-

wanicznego przez Alessandro Voltę. Dopiero  w  1831 

r. Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektroma-

gnetycznej pozwalające na konstrukcję prądnicy 

(dynama)    i silnika elektrycznego. Pierwszy silnik elek-

tryczny, który napędzał łódkę, zbudował w 1834 r.  Mar-

tiz Herman Jacobi. Kolejny silnik elektryczny zbudował 

w 1837 r. konstruktor automatyki Thomas Davenport. 

Silnik ten, osiągając prędkość obrotową 450 obr./min., 

napędzał maszyny do obróbki drewna. W plejadzie kon-

struktorów znalazł się mistrz patentów Thomas Alva 

Edison. Jego miniaturowy silniczek uzyskał 4000 obr./

min. Pierwszy duży pojazd mechaniczny napędzany sil-

nikiem elektrycznym to elektrowóz zbudowany w 1879 r. 

przez Ernsta Wernera von Siemens. Wśród konstrukto-

rów nie zabrakło Polaka. W roku 1889 Michał Doliwo- 

Dąbrowski zbudował trójfazowy silnik indukcyjny. Prze-

łom wieków to upowszechnienie wykorzystania elek-

tryczności do oświetlania dworów i folwarków, wykorzy-

stania silników elektrycznych do napędu urządzeń rolni-

czych na bazie młynów (koła wodne, turbiny). Z biegiem 

lat powstały już elektrownie miejskie o większych mo-

cach pozwalających na przesyłanie energii elektrycznej 

za pomocą linii napowietrznych. W Częstochowie w la-

tach 1895-1919 wybudowano 3 małe elektrownie, które 

zbankrutowały po wybudowaniu w 1931 r. przez Towa-

rzystwo Belgijskie dużej elektrowni, która zastąpiła stare. 

Powstało Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Często-

chowsko-Piotrowskiego zajmujące się budową sieci  

przesyłowych i dystrybucją energii elektrycznej w terenie. 

Niejako spuścizną historyczną tych przemian stała się 

pośrednio Dąbrowa Zielona, a w niej elektryczny młyn 

„mączny” Antoniego Poroszewskiego. Śledząc dzieje 

tej zacnej rodziny młynarskiej, musimy się cofnąć do  

roku 1924. To wtedy Urząd Starszych Zgromadzenia 

Majstrów Młynarskich Miasta Częstochowy stwierdza:    

„Z mocy postanowienia b. Namiestnika Królestwa Pol-

skiego z dnia 19-go (31-go) grudnia 1816 r. , Urząd Star-

szych Zgromadzenia Młynarzy zaświadcza niniejszym 

jako p. Antoni Poroszewski syn Jana, rodem z Kruszyny 

z powiatu Radomskowskiego liczący lat 36 udowodniw-

szy zdolność w sztuce młynarskiej za mistrza wykwalifi-

kowanego uznany i do osobnej księgi majstrów Cecho-

wych     w dniu 11 miesiąca listopada 1924 roku zapisa-

ny został, co podpisami i wyciśnięciem pieczęci stwier-

dza się. Starszy – k. Piotrowski    Podstarszy – Stanisław 

Kleszczewski” 

Po uzyskaniu tytułu majstra Antoni Poroszewski jesz-

cze przez cztery lata pracuje w majątku Babie. Już wtedy 

postanawia usamo-

dzielnić się w zawo-

dzie. Prosi o możliwość 

odejścia. Stanisław 

Rutkowski–inżynier 

technolog sporządza 

odręcznie świadectwo 

pracy: „Niniejszym za-

świadcza się, że pan 

Antoni Poroszewski 

pracował w Babiu przez 

lat dziesięć, prowadząc 

młyn zbożowy, piłę me-

chaniczną (kreizegę)      

i miejscową elektrownię 

służącą od oświetlania 

młyna i folwarku oraz napędu maszyn rolniczych. Pan  

Poroszewski z zawodu młynarz wykazał dobrą znajo-

mość fachową, dbałość o rozwój      i utrzymanie w nale-

żytym stanie powierzonych mu urządzeń, obowiązko-

wość, pracowitość, sumienność i życzliwość (…) pole-

cam go przyszłym zwierzchnikom jako fachowca, su-

miennego pracownika i dobrego człowieka (…)”. 

Witold Błaszczyk 
Ciąg dalszy w następnym numerze 

Młyn i elektrownia w Babiu 

Antoni  Poroszewski z żoną 


