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Przepiękna słoneczna pogoda towarzyszyła 

przybywającym  w dniu 8 września do Dą-

browy Zielonej  na  XIV Powiatowe  Dożyn-

ki. Wyzwanie dla Gminy było niemałe, po-

nieważ po raz pierwszy była gospodarzem 

tak prestiżowej imprezy. Uroczystości do-

żynkowe rozpoczęły się mszą świętą dzięk-

czynną w kościele parafialnym ,którą cele-

brował ks. prałat Jerzy Kuliberda Dyrektor 

Wydawnictwa Archidiecezjalnego w Często-

chowie w asyście ks. kan. Honorata Nowaka 

i ks. prałata Eugeniusza  Sikorskiego Dusz-

pasterza Rolników. Niezwykle piękne,            

o różnorodnych kształtach wieńce dożynko-

we z delegacjami gmin powiatu otaczały 

kościół, a następnie zostały poświęcone w 

czasie mszy św. Naszą  gminę reprezentowa-

ły panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiej-

skich. Po nabożeństwie barwny korowód 

prowadzony przez jeźdźców na  koniach, 

następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, pocz-

ty sztandarowe,  gospodarze dożynek: Staro-

sta Częstochowski Andrzej Kwapisz ,Wójt 

Gminy Maria Włodarczyk, starostowie 

dożynek : Agnieszka Frukacz z Ulesia         

i Włodzimierz Wojtala z Raczkowic, dele-

gacje gmin z wieńcami dożynkowymi i go-

ście dożynkowi  udali się na boisko szkolne, 

gdzie odbywały się dalsze uroczystości do-

żynkowe. Gospodarze dożynek w swoich 

wystąpieniach podziękowali rolnikom za ich 

trud pracy na roli, przyjęli od starostów do-

żynkowych chleb wypieczony  

 z tegorocznych zbiorów przez miejscową 

piekarnię GS „SCH” i zgodnie z tradycją 

podzielili się nim z obecnymi. Wśród wielu 

zacnych gości byli: poseł na sejm RP Szymon 

Giżyński, wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, 

dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich  Jerzy 

Motłoch, zastępca dyrektora ARiMR Henryk 

Kolasa oraz członkowie delegacji z zaprzy-

jaźnionego z powiatem częstochowskim po-

wiatu śniatyńskiego (Ukraina). Część  arty-

styczną dożynek rozpoczął Zespół Teatralny 

„Dabrowianie” spektaklem  „Żniwa”, za który 

został nagrodzony wielkimi  brawami . Na-

stępnie  Radomszczańska Kapela Podwórko-

wa  porwała do wspólnej zabawy publicz-

ność. Mnóstwo radości i wspaniałych wrażeń 

artystycznych z powodu umiejętności wokal-

nych, tanecznych i barwnych strojów  licznie 

zgromadzonej publiczności  dostarczyły wy-

stępy zespołów folklorystycznych i Kół Go-

spodyń Wiejskich z terenu powiatu.  Gromki-

mi brawami został nagrodzony za piękny 

występ Zespół  Śpiewaczy z Cielętnik.  Do-

żynkowy dzień zakończył występ zespołu 

folkowego BURAKY, a wieczorem  były 

tańce, śpiewy i dobra zabawa z zespołem 

JOKER. Nie sposób pominąć  barwnych, 

pięknie udekorowanych namiotów, w których 

promowały się  różne instytucje, gminy, koła 

gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy. Ogrom-

nym  uznaniem  cieszyły  ręczne wyroby  

 artystyczne, przeróżne ciasta, ciasteczka, 

chleb ze smalcem, pierogi, bomby, sałatki , 

wędliny, ale także domowe naleweczki. Jak 

nakazuje tradycja – dożynki  są okazją do 

ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 

laureatom konkursów powiatowych: 

„Estetycznie zagospodarowana zagroda wiej-

ska” - zdobywcą  II nagrody  zostali Agniesz-

ka i Mirosław Kosiniowie z Zaleszczyn  

„Przodujący producent rolny” – laureatem 

zostali Anna i Marek Zjawiony z Koniecpola 

gospodarujący na terenie gminy Dabrowa 

Zielona. W kategorii wieńców dożynkowych 

nagrodę otrzymało GKGW z Dąbrowy Zielo-

nej.  W gminnym konkursie  „ Estetycznie 

zagospodarowana zagroda wiejska” laureata-

mi zostali: I – Jolanta i Sebastian Jastrząbko-

wie z Raczkowic, II  - Monika Makówka      

z Maćkówki, III- Aleksandra Fuchs z Borow-    

ców. Wyróżnieni zostali: Ilona Hasikowska   

i Anna Konieczna z Cielętnik oraz Iwona 

Kacperak  z Soborzyc. Wszystkim zaangażo-

wanym , dzięki którym tegoroczne XIV Do-

żynki Powiatowe przejdą do historii, słowa 

największego uznania i podziękowania. Go-

ście podkreślali wyjątkową gościnność i 

serdeczność mieszkańców Gminy Dąbrowa 

Zielona oraz dobrą organizację uroczystości. 

Lilla Deska 

(Fotoreportaż wewnątrz numeru) 
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Minęła kolejna rocznica wybuchu II wojny 

światowej. Tereny naszej gminy i miejscowo-

ści okolicznych nie były bezpośrednio obsza-

rem walk frontowych. Niemniej jednak już od 

początku wojny Niemcy dokonywali maso-

wych mordów na ludności cywilnej (Św. An-

na, Kajetanowice, Cielętniki, Czech k. Cielęt-

nik, Przyrów). Grozę pierwszych dni wojny 

plastycznie oddaje w swoim pamiętniku jedna 

z sióstr zakonnych Klasztoru Dominikanek     

w Św. Annie. W drugim dniu wojny (sobota) 

mieszkańcy miejscowości i zakonnice            

w klasztorze usłyszeli potężny huk od strony 

Przyrowa. To w wyniku nalotu bombowego 

została uszkodzona wieża kościelna oraz zgi-

nęła mała dziewczynka i dwoje staruszków     

w pożarze domu. Szosą od strony Częstocho-

wy rozpoczął się napływ masy uchodźców, 

którzy uciekali przed niemieckim wojskiem 

na wschód. Wśród nich były też SS. Zmar-

twychwstanki z Częstochowy. I one i inni 

uchodźcy szukali azylu na noc w klasztorze. 

Ze względu na klauzurę papieską mogli prze-

nocować tylko w pomieszczeniach przyklasz-

tornych, korzystając z pomocy sióstr. W trze-

cim dniu wojny (niedziela) biskup Teodor 

Kubina, objeżdżając diecezje na wschód od  

  Częstochowy, dotarł do klasztoru w Św. 

Annie. Ze względu na stan wojenny zawiesił 

nakaz izolacji dla sióstr i zezwolił na przyj-

mowanie wszystkich uciekinierów oraz 

mieszkańców okolicznych wsi. Płynąca na 

wschód masa ludzka była ostrzeliwana             

i bombardowana z powietrza. „(…) rozszar-

pane ciała ludzkie, ręce i nogi na drzewach 

w lesie pobliskim widziane były”. Ucieczka 

ludności trwała bez przerwy półtorej doby, 

dopóki nie dopadły jej zmotoryzowane od-

działy wojsk niemieckich, które w wielkim 

tempie kierowały się ku Warszawie i Kiel-

com. W Św. Annie pozostała grupa żołnierzy 

niemieckich, którzy rozkazali wszystkim 

opuścić teren klasztoru i wracać do domów. 

Zatrzymywano i dokonywano przeszukań     

u młodych mężczyzn i chłopaków. Ci,           

u których znaleziono ostre przedmioty, zo-

stali zatrzymani i sprowadzeni do klasztoru. 

Zatrzymano łącznie 29 cywilnych Polaków    

i osadzono w budynku plebanii przyklasztor-

nej (jednemu udało się uciec). Nazajutrz 

odbył się doraźny sąd polowy. Wszyscy 

zostali skazani na karę śmierci. Wypędzono 

ich na pole klasztorne obsadzone ziemniaka-

mi. Musieli wykopać dół, a potem zostali 

podzieleni na 2 grupy. Żołnierze ustawili się 

na murze i rozpoczęła się egzekucja. Kazali 

skazańcom uciekać przed siebie, a oni do 

nich strzelali jak do zajęcy. Pozostali musieli 

zebrać ciała i wrzucić do dołu. Potem nastą-

piło powtórzenie egzekucji drugiej grupy. 

Oficer sprawdzał osobiście, czy strzały były 

skuteczne. Jeden postrzelony walczył ze 

śmiercią i próbował unosić tułów. Oficer 

przycisnął mu pierś butem, przygniótł ciało     

i czekał. Kiedy zwolnił ucisk, nieszczęśnik 

znów próbował się dźwignąć, by ponownie  

zostać przygniecionym. Trzecia próba była 

ostatnią. Mimo niemieckiej precyzji jedne-

mu postrzelonemu udało się ukryć w zaro-

ślach przy murze. Natknęła się na niego 

jedna z dziewczyn pracujących w kuchni 

klasztornej. Zakonnice kilkakrotnie dostar-

czały mu napoje i opatrunki. Ojciec kapelan, 

powołując się na prawo wojenne, zgłosił 

oficerowi niemieckiemu fakt uratowania 

życia w czasie wykonywania wyroku, licząc 

na zwyczajowe darowanie życia. Mimo 

obietnicy ranny został rozstrzelany. To było 

nowe „prawo” tej wojny. Grupowy mord 

przypadkowych cywilów miał swoje dalsze 

echa. Po wielu latach po wojnie zjawił się       

u dawnego klasztornego gospodarza czło-

wiek, który poinformował, że jest jednym     

z rozstrzeliwanych. Jemu też niegroźnie 

ranionemu udało się ukryć, a nocą opuścić 

teren klasztoru. Zostawił rozmówcy dane 

personalne oraz adres zamieszkania. Tak 

więc z grupy skazańców uratowało się jeden 

mężczyzna. 28 ofiar mordu spoczywa nadal 

jako NN w zbiorowej mogile na terenie 

klasztoru. Cześć ich pamięci! Instytut Pa-

mięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ści-

gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-

mu w Katowicach prowadził w tej sprawie 

śledztwo, które zostało umorzone wobec 

niewykrycia sprawców przestępstwa. 

Witold Błaszczyk 

Dziękuję p. Zygmuntowi Góreckiemu             

z Przyrowa współpracującemu z naszą re-

dakcją za kopię przekazanego pamiętnika, 

uściślającego okoliczności zbiorowego mor-

du na naszych rodakach w dn. 4 września 

1939 r. oraz dokumentu związanego z tą 

sprawą.  

74 lata temu 

 

W słoneczny sierpniowy czwartek– 29 sierp-

nia mieszkańcy Zaleszczyn spotkali się gro-

madnie na wyremontowanej drodze.  

Zaprosili Wójta Gminy – Marię Włodarczyk, 

Przewodniczącego Rady Gminy –Adama 

Szkopa, sołtysów, przedstawicieli KGW,  

wykonawcę remontu i redaktora gminnej 

gazety. Własnymi siłami przygotowali  de-

korację i poczęstunek, a miejscowy pro-

boszcz ks. Wojciech Próchnicki dokonał 

poświęcenia wyremontowanej drogi. Uro-

czystość była okazją do dyskusji i rozmów z 

władzami gminnymi, zgłoszenia swoich 

uwag i wniosków, a także do gorącego po-

dziękowania za tak potrzebną inwestycję.  

                                                   Ilona Ludas 
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przygotowała Iza Pietras z Raczkowic i Iza 

Pietras z Cielętnik. Przedstawiciele rady 

sołeckiej wręczyli na ręce Prezesa i Komen-

danta OSP Cielętniki statuetkę z gratulacjami 

z okazji 95 – lecia OSP. Wśród atrakcji, jakie 

można było obejrzeć podczas imprezy, był 

pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W trakcie widzowie dowiedzieli się między 

innymi co to jest pozycja bezpieczna i jak 

zachować się w sytuacjach wypadku. Przed-

stawiono algorytm postępowania w przypad-

ku osoby nieprzytomnej i nie oddychającej, 

ćwiczono także resuscytację krążeniowood-

dechową, czyli RKO. Zaprezentowano 

do czego służy i w jaki sposób powinno się 

używać sprzętu ratowników wodnych oraz 

jak opatrywać rannego.  Dla dzieci przepro-

wadzono kilka konkursów i zabaw sprawno-

ściowych, gdzie młodzi mogli się wykazać 

swoimi umiejętnościami i wiedzą. Był kon-

kurs wiedzy o Cielętnikach, o bezpieczeń-

stwie w ruchu drogowym, konkurs literac-

ki ,,Wiersz o mojej miejscowości” oraz tur-

niej sprawnościowy dla dzieci i członków 

rady sołeckiej.  Na konkurs literacki 

 złożono trzy wiersze autorstwa: Leny 

Szczęsnej, Urszuli Zielińskiej i Lucyny Ha-

sikowskiej.  Jak zawsze najwięcej emocji 

wzbudziły turnieje sportowe, a zwłaszcza 

turniej radnych. Do rozgrywek sportowych 

przystąpiło trzech członków rady sołeckiej 

ze swoimi czteroosobowymi drużyna-

mi.   Pierwsze miejsce ex aequo  zajęły dru-

żyny Katarzyny Pietras – Deska i Marcina 

Grduszaka. Dla wszystkich uczestników 

konkursów zakupiono nagrody i medale. Na 

uczestników festynu czekało wiele atrakcji, 

m.in.: wesołe miasteczko, kawiarenka, grill  

i loteria.  Przez cały czas trwania festynu       

w przerwach między konkurencjami i poka-

zami, czas wypełniała muzyka. Do białego 

rana dla licznych tancerzy grał  zespół  mu-

zyczny ,,Joker”. Festyn poprowadziła Aneta 

Wojtala, która pełniła  rolę zarówno konfe-

ransjera jak i sprawozdawcy z zabaw oraz 

konkursów. Był to II Festyn ,,WIELKA 

LIPA”, a opinie i odczucia zarówno miesz-

kańców jak i gości są bardzo pozytywne. 

Obliguje to organizatorów do kontynuacji 

festynu w przyszłym roku. 

Aneta Wojtala 

27 lipca w miejscowości Cielętniki odbył się 

Festyn ,,WIELKA LIPA”  dla mieszkańców 

sołectwa i okolic. Organizatorami festynu 

byli: sołtys i rada sołecka, świetlica ,,Zgrana 

Paka”, KGW i OSP Cielętniki. Pogoda była 

bardzo łaskawa witając licznie zebranych 

słońcem i wysoką temperaturą. Środki finan-

sowe niezbędne do przeprowadzenia festynu 

pozyskano od sponsorów, którym sołtys - 

Hubert Śnioszek wręczył statuetki z podzięko-

waniem. W niedzielę poprzedzającą festyn 

przedstawicielki KGW Cielętniki, sołtys         

i koordynator świetlicy ,,Zgrana Paka” przy  

wesołych rytmach akordeonu zbierali fan-

ty  na loterię. Wszystkim darczyńcom ser-

decznie dziękujemy. Na scenie zaprezentowa-

ło się owacyjnie przywitane Koło Gospodyń 

Wiejskich z Cielętnik z własnymi przyśpiew-

kami oraz programem przygotowanym przez 

ich opiekuna Piotra Hankusa, wieloletniego 

członka Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”          

z Koszęcina.   Dzieci ze świetlicy zaprezento-

wały  się w bajce ,,Kopciuszek na wesoło”,  

zaśpiewały przygotowane przez siebie przy-

śpiewki i ,,docinki”.  Podopiecznych świetlicy  

Festyn w Cielętnikach 

 

14 września b. r. w gmachu Politechniki 

Częstochowskiej już po raz czwarty odbyło 

się Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, 

które przebiegało pod hasłem „Kobiety – 

matki, żony i … społeczne role kobiet”. Nie 

zabrakło na nim także przedstawicielek 

naszej gminy. Była dyr. GOK-u L. Deska, 

panie z KGW, oświaty oraz dąbrowskiego 

Klubu Seniora. Patronat nad tegorocznym 

spotkaniem objęła Maria Nowicka – Skowron 

Rektor Politechniki Częstochowskiej i Małgo-

rzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europej-

skiego. W grupie inicjatywnej znalazły się też: 

Halina Rozpondek – Poseł na Sejm RP, Izabe-

la Leszczyna- Poseł na Sejm i wiceminister 

finansów oraz Bernadetta Niemczyk – przew. 

RK KGW.  Trwające kilka godzin spotkanie 

wypełnione było wykładami i dyskusjami  

(„Kobiety w życiu publicznym”, „Kobieta    

i finanse”, „Kobieta i rodzina”). Uczestnicz-

ki mogły skorzystać  ze stoisk: Powiatowe-

go Urzędu Pracy, Agencji Rozwoju Regio-

nalnego, porad kosmetyczek, stylistek,  

psychologa i neurologa. Były też smakołyki 

serwowane przez KGW. Mamy nadzieję, że 

przyszłoroczne „V Forum” zgromadzi jesz-

cze liczniejsze grono kobiet aktywnych. 

Wszak to najbardziej ze wszystkich NASZE 

forum. 

Barbara Majda 

Z pomocą Piotrowi 

Zbieramy plastikowe nakrętki wszystkich 

typów. Dochód ze sprzedaży nakrętek zosta-

nie przeznaczony na zakup kosztownej pro-

tezy dla 24-letniego Piotra z Karczewic, 

któremu w wyniku choroby nowotworowej 

amputowano rękę. Zbiórki nakrętek prowa-

dzi sklep mięsny „Admar” i GOK w Dąbro-

wie Zielonej.  Wystarczy odruch serca! 

http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/FestynWLaziencu
http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/FestynWLaziencu
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W okresie dwóch miesięcy zwołano aż sie-

dem sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej. 

W dniu 15 lipca 2013 r. podczas XXXV 

sesji radni podjęli cztery uchwały: w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy, w sprawie za-

ciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, w sprawie zaciągnię-

cia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajo-

wego na wyprzedzające finansowanie zadań 

realizowanych przez Gminę Dąbrowa Zielo-

na w ramach PROW na lata 2007 – 2013, 

oraz uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Radnych zapoznano         

z uzasadnieniem do projektu uchwały w spra-

wie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Kredyt został przeznaczony na wkład własny 

gminy do zaplanowanych w 2013 roku inwe-

stycji: „Budowa i wyposażenie ogrodu bajek 

w Dąbrowie Zielonej”, „Budowa oczyszczal-

ni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap I na 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona”, 

„Przebudowa i wyposażenie stałego targowi-

ska Mój Rynek w Dąbrowie Zielonej” oraz 

„Remont i przebudowa świetlic wiejskich we 

wsiach Borowce i Nowa Wieś gminy Dąbro-

wa Zielona”. XXXVI    sesja      w dniu 

27.07.2013 r.   była poświęcona przyjęciu 

stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji 

Szkoły Podstawowej w Soborzycach. Po 

wysłuchaniu informacji na temat aktualnego 

stanu prawnego funkcjonowania Niepublicz-

nej Szkoły Podstawowej w Soborzycach, 

przeważająca większość radnych poparła 

działania Wójta Gminy i zajęła w tym tema-

cie stanowisko zawierające odpowiedź na 

pojawiające się błędne informacje na temat 

przyczyn oraz okoliczności wypowiedzenia 

przez Gminę umowy użyczenia zawartej ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi 

Soborzyce. W dniu 8.08.2013 r. na XXXVII 

sesji podjęto uchwałę w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego  

 zmiany uchwały nr XXV/167/2012 z dnia 29 

listopada 2012 w sprawie ustalenia trybu         

i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicz-

nych szkół, posiadających uprawnienia szkół 

publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

XLI sesja  odbyła się w dniu 24.9.2013 r. 

Podczas sesji podjęto  uchwałę w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga     

i psychologa. Następnie zapoznano radnych     

z Uchwałą Nr 4100/VII/174/2013 z dnia 19 

września 2013 roku VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-

cach w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona informacji     

z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 

- „Wydaje się pozytywną (z uwagami) opi-

nię”. Następnie podjęto  uchwałę w sprawie 

przyjęcia informacji dotyczącej wykonania 

budżetu, kształtowania Wieloletniej Progno-

zy Finansowej oraz wykonania planu finan-

sowego jednostki. W dalszej części obrad 

podjęto jeszcze cztery uchwały: w sprawie 

zbycia nieruchomości stanowiących wła-

sność Gminy, w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2013 rok, w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę 

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkaniowych stanowiących własność 

Gminy Dąbrowa Zielona i warunków udzie-

lania bonifikat. Zgodnie z przyjętymi porząd-

kami obrad Wójt Gminy przedstawia spra-

wozdania z działalności w okresie międzyse-

syjnym, a ponadto dziękuje za zaangażowa-

nie się w realizowane na terenie gminy 

przedsięwzięcia, udziela wyjaśnień i odpo-

wiedzi na zgłaszane pytania i wnioski.  Przed 

zakończeniem każdej sesji radni przyjmują 

protokoły z sesji poprzednich, do których 

prawie jednogłośnie nie wnoszą uwag. 

Aleksandra Fuchs 

 wraz z odpowiedzią na skargę. Sprawa doty-

czy  przedłużenia czasu obowiązywania do-

tychczasowych taryf opłat za zbiorowe za-

opatrzenie w wodę. 14.08.2013 r. podczas 

XXXVIII sesji podjęto uchwałę w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki budżetowej – 

Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej        

i ustalenia jego statusu oraz uchwałę w spra-

wie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku.  Podczas XXXIX sesji      

w dniu 20.08.2013 r.  obradowano na temat 

spraw finansowych Gminy. W tym przed-

miocie podjęto pięć uchwał: w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2013 r, w spra-

wie zmian w wieloletniej prognozie finanso-

wej oraz w załączniku przedsięwzięć na lata 

2013 – 2027, ponowną w sprawie zaciągnię-

cia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajo-

wego na wyprzedzające finansowanie zadań 

realizowanych przez Gminę Dąbrowa Zielo-

na w ramach PROW na lata 2007 – 2013,      

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu i spłatę wcze-

śniej zaciągniętych zobowiązań, a także         

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości 

pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy     

w roku 2013. Do wszystkich proponowanych 

projektów uchwał finansowych załączane są 

uzasadnienia i szczegółowe objaśnienia. Jest 

to całkowicie nowe działanie służb finanso-

wych w obecnej kadencji. Radni już nie mu-

szą dochodzić i domagać się wyjaśnień, które 

obecnie są normą w pracy Urzędu Gminy. 

Ostatnią uchwałą powołano nowego Skarbni-

ka Gminy Dąbrowa Zielona. Uchwałę          

w sprawie zmiany uchwały nr X/58/11 rady 

Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 

czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia dodatkowe udzielane przez 

przedszkola publiczne, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Zielona 

podjęto w dniu 10.09.2013 r. podczas XL 

sesji Rady Gminy. W tym samym dniu pod-

jęto także uchwałę w sprawie  

31 maja 2013roku zakończyła się 2-letnia 

realizacja projektu „Zainwestujmy w przy-

szłość”.  W projekcie uczestniczyło 122 

uczniów. Beneficjenci mogli korzystać          

z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, pod-

czas których otrzymywali fachową opiekę 

instruktorów oraz nauczycieli. Te trudne 

chwile pomagał im przetrwać zapewniony 

catering. W lipcu i sierpniu 2012r uczniowie 

zajęć „Przez teatr do historii” uczestniczyli w 

2-ch wyjazdach  edukacyjnych. 1 lipca 2012r 

odbył się jednodniowy wyjazd na zamek do 

Ogrodzieńca, który połączony był z obrzę-

dem pasowania na rycerza. 30 sierpnia 2012r 

uczniowie wraz z opiekunami wyjechali  

na trzydniowy wyjazd edukacyjny „Szlakiem 

zamków krzyżackich”. Również podczas 

wakacji w 2012r uczennice zajęć z gimnasty-

ki korekcyjnej uczestniczyły w  sześciu wy-

jazdach na baseny do „Solparku” w Klesz-

czowie oraz do Aquaparku w Tarnowskich 

Górach.  Uczniowie tańca nowoczesnego      

i karate mogli zaprezentować nabyte podczas 

projektu umiejętności podczas Festynu Ro-

dzinnego w 2012 i 2013roku. Uczniowie 

zajęć „Europo witaj nam: j. angielski/ j. nie-

miecki” pracowali nad powstaniem przewod-

nika po krajach anglo- i niemiecko języcz-

nych. Podczas zajęć z preorientacji zawodo-

wej uczennice klas III wyjeżdżały do UP  

w Koniecpolu/Częstochowie, gdzie pracow-

nicy przygotowali dla nich warsztaty.  Zapra-

szano również w każdym roku reprezentan-

tów szkół średnich. W ramach projektu zaku-

piono: tablicę interaktywną, rzutnik i projek-

tor, kamerę cyfrową, stroje do tańca i do 

karate, maty do ćwiczeń, sprzęt OPIW-1 do 

korekcji wad postawy, sprzęt nagłaśniający 

wraz z odtwarzaczem dźwięku, radiomagne-

tofony, drukarkę, mapy, słowniki, podręczni-

ki, płyty DVD, parawany sceniczne, bindow-

nicę, sprzęt laboratoryjny, odczynniki i che-

mikalia, i wiele innych pomocy dydaktycz-

nych. Budżet projektu wyniósł 421.925,71zł 

Sylwia Polak 
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Przetargi: 

W okresie trzeciego kwartału rozstrzygnięto 

dwa przetargi, na: 

1.Remont drogi w Cielętnikach (ul. Polnej) 

2. Dostawę węgla groszek do Ośrodka Zdro-

wia w Dąbrowie Zielonej, Soborzycach, 

Budynku Wielofunkcyjnego w Dąbku oraz 

dostawę miału do Urzędu Gminy 

Z prac Urzędu Gminy: 

1.Gmina brała udział w miesiącu wrześniu     

w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej  

5.Trwają intensywne prace nad uruchomie-

niem spółdzielni socjalnej. W okresie 

sierpnia i września przyszli członkowie 

spółdzielni zostali przeszkoleni, obecnie 

trwają prace nad opracowaniem statutu    

i innych dokumentów niezbędnych do 

zarejestrowania spółdzielni. 

6.Wprowadzono zarządzeniami Wójta do 

budżetu Gminy na 2013 rok otrzymane  

od Wojewody środki na zadania zlecone 

(pomoc społeczną, koszt kształcenia 

uczniów u rzemieślników, zwrot wydat-

ków z funduszy sołeckich) na ogólną 

kwotę 116.138 zł,  

i zarządzania kryzysowego  organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe, 

2.Zorganizowano naradę z sołtysami celem 

omówienia bieżących spraw w każdym so-

łectwie, 

3.Uczestniczono w 14 zebraniach sołeckich, 

których głównym tematem było zaplanowa-

nie wydatków funduszu sołeckiego na 

2014r. 

4.Przeprowadzono konkurs na Skarbnika Gmi-

ny. Od 1 września 2013 r. Skarbnikiem 

Gminy została  Renata Madej zamieszkała 

w Sekursku, 

*W czerwcu została zakończona realizacja 

dwuletniego gminnego projektu unijnego 

„Sowa mądra głowa – indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów 

kl. I-III szkół podstawowych” . Projekt ten 

był realizowany od 1 września 2011r. do 31 

sierpnia 2012r  w trzech placówkach oświato-

wych mieszczących się na terenie Gminy 

Dąbrowa Zielona. Od 1 września w ramach 

zwiększenia dofinansowania projekt  kontynu-

owały dwie placówki oświatowe: SP im. W. 

Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej i SP       

w Olbrachcicach. W ramach projektu dofinan-

sowano trzy placówki (na zakup materiałów 

dydaktycznych do zajęć). Odbywały się rów-

nież zajęcia specjalistyczne dla dzieci: z trud-

nościami w czytaniu i pisaniu, z wadami po-

stawy, z wadami wymowy,  z trudnościami 

matematycznymi oraz zajęcia rytmiczno – 

instrumentalne i plastyczne. Łączna kwota 

dofinansowania wyniosła 108 000,00 zł  

*W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 

realizowany był w Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Dąbrowie Zielonej projekt „Zainwe- 

stujmy w przyszłość” współfinansowany ze 

środków EFS w ramach priorytetu 9.1.2          

z PKOL. Dzięki realizacji projektu uczniowie 

mogli brać udział w zajęciach: gimnastyka, 

karate, zajęcia wyrównujące braki, preorienta-

cja zawodowa, taniec break . Odbyły się rów-

nież spotkania z psychologiem. Dodatkowo 

udało się doposażyć szkołę w wiele pomocy 

naukowych oraz sprzęt multimedialny             

i sportowy. Budżet projektu wyniósł         

421.925,71zł. 

*W Szkole Podstawowej w Olbrachcicach     

w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2013 ru-

szył  projekt Mała szkoła dużych szans na  

sukces każdego ucznia. Czas realizacji od 

02.09.2013  do 29.06.2015 W ramach projek-

tu będą realizowane dla  uczniów następujące 

zajęcia :  

- z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawo-

dowym, udzielanie wsparcia uczestnikom 

projektu poprzez metody aktywne do dokona-

nia wyboru zainteresowań a w przyszłości 

dalszego kształcenia i planowania kariery 

zawodowej . 

- z j.angielskiego, rozwijanie i doskonalenie 

umiejętności językowych poszerzenie wiedzy 

uczestników projektu o krajach anglojęzycz-

nych (kultura, gramatyka, słownictwo) 

- matematyczno-przyrodnicze, rozwijanie       

i doskonalenie umiejętności dotyczących nauk 

matematyczno-przyrodniczych, poszerzenie 

wiedzy uczestników projektu o pojęcia zwią-

zane z geometrią zajęcia prowadzone metodą 

pomiaru z wykorzystaniem sprzętu ICT. 

- z komunikowania się i autoprezentacji, roz-

wijanie i doskonalenie umiejętności komuni-

kowania się z wykorzystaniem różnych rekwi-

zytów, poszerzenie wiedzy uczestników pro-

jektu o formy autoprezentacji  (obsł. kamery).  

Kwota pozyskana na realizację projektu  

149 659,18zł. 

*W gminnym Żłobku w Dąbrowie Zielonej 

realizowany jest w okresie od 01.09.2013 do 

31.12.2014r.projekt „Spełniona mama- ra-

dosny maluch” – 2013r.w ramach priorytetu: 

Zatrudnienie i integracja społeczna, działania: 

1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia 

życia zawodowego i rodzinnego.  Dzięki jego 

realizacji objętych wsparciem zostanie 12 

rodziców, którzy mając możliwość pozosta-

wienia dziecka w żłobku wrócą na rynek pra-

cy po przerwie związanej z urodzeniem  

dziecka. W ramach projektu zatrudnione 

zostały opiekunki  i pokojowa do żłobka, 

doposażono sale zajęć  (zakupiono atrakcyj-

ne zabawki i pomoce dydaktyczne i mate-

riały plastyczne), kuchnię i plac zabaw. 

Łączna kwota dofinansowania  projektu 

to 212 762,55 zł. 

*Od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 

2014 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie 

Zielonej realizowany jest projekt ,, Samo-

ocena CAF- profesjonalizacja JST”. Za-

kupiony został sprzęt multimedialny, urzą-

dzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy 

oraz prowadzone są szkolenia pracowni-

ków, łączna kwota projektu 80.000zł.Nad 

realizacją wszystkich zadań trzyma pieczę 

koordynator projektu. 

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

realizuje projekt systemowy pt. „Program 

aktywizacji społeczno-zawodowej bezro-

botnych w Gminie Dąbrowa Zielona      

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Wsparciem w ramach projektu 

poprzez zawarcie kontraktu socjalnego 

objętych zostało 10 uczestników K i M. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie 

aktywności społeczno-zawodowej u 8 K       

i 2M, będących klientami pomocy społecz-

nej. Osiągnięty zostanie poprzez zorganizo-

wane warsztaty, szkolenia z psychologiem, 

doradcą zawodowym oraz doborem wg 

predyspozycji osoby właściwy kurs zawo-

dowy, który to głównie przyczyni się do 

poprawy sytuacji zawodowej  i zwiększy 

szanse podjęcia pracy. 

Ogólna wartość projektu 132.267,31 zł. 

 

Izabela Kucharska 

Umiemy sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej! 
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W dniu 07.08.2013r Dąbrowa Zielona  gości-

ła członków komisji konkursowej „Piękna 

Wieś 2013” z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego. Nasza gmina zgło-

szona została w czterech kategoriach.           

W kategorii najpiękniejsza wieś - Dąbrowa 

Zielona, najpiękniejsza zagroda-  gospodar-

stwo rybackie p. Ćwiklińskich z Cielętnik, 

najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi -    

remont, przebudowa i zmiana cech  

na żywo Teatr Dąbrowiacy ze swoim przed-

stawieniem  „Wyzwoliny Kosiarza”. Z kolei 

wszyscy obecni przenieśli się do restauracji 

Cezar, gdzie najważniejsze instytucje, orga-

nizacje oraz osoby prywatne działające           

w naszej miejscowości przygotowały stoiska 

promujące ich dorobek. Przedstawiona zosta-

ła krótka prezentacja multimedialna przybli-

żająca rys historyczny Dąbrowy Zielonej, 

wykonane i planowane inwestycje, pokazują-

ca zaangażowanie i dużą aktywność spo-

łeczną m.in: Straży Pożarnej, KGW, klubów 

sportowych, Klubu Seniora, Teatru Dąbro-

wiacy, zespołu Mali Dąbrowianie, Stowarzy-

szenia Dąbrowiacy oraz prezentująca sylwet-

ki liderów związanych z naszą wsią. Po czę-

ści oficjalnej nastąpił poczęstunek tradycyj-

nymi potrawami regionalnymi. Panie z Ko-

misji były bardzo pozytywnie zaskoczone 

miłym, gościnnym przyjęciem. Jesteśmy 

pełni nadziei, że niebawem wyniki konkursu 

pozwolą nam na pełnię zadowolenia. 

Izabela Kucharska 

funkcjonalnych budynku OSP wraz z zago-

spodarowaniem przyległego terenu we wsi 

Dąbek oraz najlepsze przedsięwzięcie popu-

laryzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludo-

we- Teatr obrzędowy Dąbrowiacy. Panie      

z komisji osobiście obejrzały wszystkie zgło-

szone obiekty i inwestycje. Zacni goście 

przywitani zostali staropolskim zwyczajem.  

Komisja  po autopsji w terenie, mogła zoba-

czyć fotografie dokumentujące stan „przed”  

i porównać ze stanem obecnym . Następnie 

na boisku szkolnym wystąpił  

Budowa targowiska w Dąbrowie Zielonej 

– inwestycja realizowana z dofinansowaniem 

PROW (75%), trwają prace przy  wykonywa-

niu obiektów socjalnych oraz prace instala-

cyjne. Termin realizacji  – 30.09.2013r  

Przebudowa ul. Sadowej w Dąbrowie Zie-

lonej – realizowana przez Powiat Często-

chowski z dofinansowaniem  Gminy  Dąbro-

wa Zielona (zakup krawężników), wykonano 

wymianę krawężników oraz  wzmocnienie 

podbudowy i nakładkę bitumiczna na odcin-

ku 180mb. Inwestycja zrealizowana. 

 ul. Polna w Cielętnikach – odcinek 650mb, 

inwestycja realizowana w ramach środków 

przyznanych przez Ministerstwo Administra-

cji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych         .                                                                                                                                                 

Termin realizacji do 31.10.2013r. 

  

Budowa mostów na Kanale Lodowym w m

-ci Raczkowice-Kolonia i Nowa Wieś – 

inwestycje realizowane przez Powiat Często-

chowski z dofinansowaniem Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki     

Morsk ie j  (50 %)       .                                                                    

Terminy realizacji: most w Raczkowicach-

Kolonii zakończony, most w Nowej Wsi do 

30.11.2013r. 

Tadeusz Ciastko 

Budowa oczyszczalni ścieków - inwestycja 

realizowana z dofinansowaniem Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, obecnie trwają prace przy 

wznoszeniu obiektów kubaturowych i dopro-

wadzaniu mediów, następnym etapem będzie 

montaż urządzeń . Wstępny termin zakończe-

nia inwestycji – 30.11.2013  

Inwestycje w Gminie Dąbrowa Zielona 
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twórczej pracy przy tym projekcie. Wykonaw-

cy pomysłu „młodzi zapaleńcy” – M. Wilczyń-

ski i M. Nowacki prace rekonstrukcyjne rozpo-

częli w kwietniu 2013 r. Budowa zakończyła 

się sukcesem, czego naocznymi świadkami 

była nasza młodzież. Wodowanie młyna i po-

kazowe mielenie zboża na chleb nastąpiło 

17.08.2013r. Następnie młyn popłynął w swój 

pierwszy długi rejs z Nowego Korczyna do 

Gdańska, odwiedzając po drodze wiele wspa-

niałych polskich miast m.in. Sandomierz i 

Warszawę. Po ukończeniu swej niezwykłej 

podróży młyn wodny stanie się obiektem mu-

zealnym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Wszystkich zainteresowanych rejsem tego 

niezwykłego obiektu odsyłamy do śledzenia tej 

wspaniałej akcji pod adresem http://youtu.be/

Vydlp9ND77c . 

Baza wodna zalewu dostarczała wielu atrakcji: 

kąpiele, rowerki wodne, kajaki, piłka plażowa i 

spacery. Nie obyło się bez zwiedzania miasta 

oraz regionu. Młodzież poznała zabytki Piń-

czowa: Pałac Wielkopolskich, Synagogę Starą, 

Kościół Świętego Jana Apostoła Ewangelisty, 

Kaplicę Świętej Anny, rynek z fontanną z 

1593 roku oraz Muzeum Regionalne .  

z bogatymi zbiorami. Wycieczki wyjazdo-

we to: Jędrzejów ze zbiorami starych zega-

rów (Muzeum im. Przypkowskich), Chęci-

ny ze słynną Jaskinią Raj oraz Wiślica z jej 

zabytkami (Kolegiata NMP, Pawilon Ar-

cheologiczny, Dom Długosza). Tradycyjne 

ognisko dostarczyło okazji do aktywności 

teatralnej (wcielanie się w różne postacie, 

maszkary, straszydła itp.). Zielona noc nie 

należała do spokojnych, a królowała utrwa-

lona przez tradycję turystyczną – pasta do 

zębów. 

Anna Boborowska,  Anna Kaczmarek 

Przebywająca na obozie rekreacyjno - wypo-

czynkowym młodzież z Dąbrowy Zielonej 

miała niebywałą okazję, by obserwować prace 

przy rekonstrukcji XIX – wiecznego pływają-

cego młyna wodnego oraz do odbycia niesa-

mowitego rejsu tą niezwykłą repliką. Z roz-

mowy z kapitanem obiektu Marcinem Wil-

czyńskim  uzyskano ciekawe informacje na 

temat inicjatora tego przedsięwzięcia – pana 

Piotra Siemińskiego, który swoją postawą, 

chęcią zrobienia czegoś dobrego dla swojego 

Klubu Wodniackiego KON – TIKI w Pińczo-

wie, zainspirował wszystkich członków do  

dzieci, wystapił kabaret VaBank oraz zespół 

The Stout, a wieczór taneczny prowadził DJ 

PGR. Bardzo ważnym punktem imprezy 

było wręczenie statuetek IV edycji konkursu       

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider na wyżyny. Konkurs rozgrywany był w 

czterech kategoriach: Gospodarka, Kultura,  

Rejs pińczowskim młynem wodnym 

W niedzielne popołudnie 18 sierpnia na bo-

isku sportowym w Dąbrowie Zielonej powró-

cił PRL. Powrócił  dzięki imprezie plenerowej 

,,PRL Party- łączymy pokolenia” zorganizo-

wanej przez Stowarzyszenie LGD „Razem na 

wyżyny”. Imprezie towarzyszyła wystawa 

sprzętu i samochodów z czasów PRL. W pro-

gramie imprezy znalazły się, tradycyjnie już 

rozgrywane, zawody drużyn z gmin Stowa-

rzyszenia Razem na wyżyny „Sport i współ-

praca w PRL-u się opłaca”. Po rozegraniu 

pięciu konkurencji: slalom rowerem 

„Ukraina”, rozpoznawanie melodii i cytatów  

z polskich filmów, pokaz mody PRL, jedzenie 

na czas oraz największa ilość pasażerów cią-

gnika, I miejsce zajęła Gmina Dąbrowa Zielo-

na, II – Gmina Kruszyna, III – Gmina Myka-

nów. Odbywały się również konkursy dla  

Sport i Turystyka i Działalność społeczna. 

Statuetki „Lider” z rąk Wójta Dąbrowy Zie-

lonej Marii Włodarczyk, przedstawicieli 

Zarządu – Lilii Deski i Krzysztofa Polew-

skiego oraz Przewodniczącej Rady- Moniki 

Tarczyńskiej otrzymali: Przedsiębiorstwo 

Handlowo- Usługowe ; Adam – Adam 

Szkop, Dąbek; Zespół Teatralny Dąbrowia-

nie z Dąbrowy Zielonej; Ludowy Klub Spor-

towy ORKAN – Rzerzęczyce Stowarzysze-

nie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-

nych „Dar serca” w Rędzinach- prezes  

Joanna Kmiecik.        .            

Gratulujemy wszystkim laureatom i zgłoszo-

nym wytrwałości w propagowaniu idei 

współpracy i działania na rzecz społeczności 

lokalnych oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Aneta Wojtala  

 

http://youtu.be/Vydlp9ND77c
http://youtu.be/Vydlp9ND77c
http://www.razemnawyzyny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=533:prl-party-czymy-pokolenia
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Wiekowe kontrasty — turbina wodna jako nowa siła napędowa 

Koło wodne zwane też „gatro” jako silnik 

napędzający urządzenia młynów zbożowych, 

kaszarni, traków do cięcia drewna, foluszarni, 

rudni i hamerni na ziemiach polskich pojawiło 

się około XI w. Najstarsze wzmianki znalazły 

się w dokumencie książęcym z 1145r. o nada-

niu dla klasztoru w Trzemesznie. Pierwszym 

dokumentem pisanym wzmiankującym           

o młynie wodnym na naszych terenach jest 

akt  lokacyjny dla Przyrowa z 1369 r. 

(fragment dotyczy również Cielętnik). Przez 

wiele wieków podejmowano próby zwiększe-

nia mocy kół wodnych. Na naszych nizinnych 

terenach spadki rzek były i są bardzo małe. 

Najbardziej „dzielne” koło podsiębierne było      

w stanie osiągnąć moc 4 KM. Stąd mogło 

napędzać tylko jedno urządzenie. Zwielokrot-

nioną moc udało się uzyskać w nowej odmia-

nie silnika wodnego dopiero na początku XIX 

w. Była to turbina wodna. Wynalazcą był 

Francuz B. Fourneyron. W 1827 r. zbudował 

prototyp silnika przepływowego, który uzy-

skiwał wysokie obroty, a więc i moc. Nad 

udoskonaleniem prototypu pracowali inżynie-

rowie w Europie i poza nią. Wśród nich byli 

również polscy inżynierowie. W 1838 r. inż. 

Minasewicz instaluje turbinę we młynie         

w Wybranówce.  

Metalowy wirnik współczesnej turbiny Peltona 

Popularność turbin powoli rosła. Zaletą nowe-

go silnika hydraulicznego przetwarzającego 

energię spiętrzonej wody na ruch obrotowy za 

pomocą metalowego wirnika ze specjalnie 

profilowanymi łopatkami jest: trwałość, wy-

sokie obroty, duża moc i łatwość montażu.. 

Stare urządzenia do spiętrzania wody napę-

dzającej dawne koło wymagały niewielkich 

przeróbek na potrzeby turbiny. Jedno z póź-

niejszych zastosowań to napęd prądnic             

w elektrowniach wodnych. Na naszym terenie 

zastąpiono turbinami koła wodne w młynach 

zbożowych w Cielętnikach na Wierciczce 

  i w Dąbku na Wiercicy. Najwcześniej koło 

wodne zamieniono na turbinę w majątku 

Cielętniki. Od byłych właścicieli – Bystrza-

nowskich nabyli go w 1859 r. Kołakowscy 

(Kołakowski ożenił się z wnuczką Bystrza-

nowskiego). Modernizacja starych stawów 

rybnych objęła również młyn wodny, który 

otrzymał turbinę. W czasie Powstania Stycz-

niowego turbina już napędzała urządzenia 

młyńskie. Sam młyn, prowadzony przez Woj-

ciecha Kostrzyńskiego jako młynarza, bywał 

miejscem ukrywania się powstańców przed 

kozakami. Młyn w Cielętnikach z napędem 

turbinowym funkcjonował do lat trzydzie-

stych XX w. Młyn zbożowy w Kniei, należą-

cy do majątku ziemskiego w Dąbrowie Zielo-

nej, wykorzystywał nurt Wiercicy, a od 1925 

roku zasoby wodne stawów (30 ha). Należał 

do jednych z wydajniejszych młynów na na-

szym terenie (brak informacji o ilości kół 

wodnych).  Po remoncie kapitalnym w 1923 

roku otrzymał wydajną turbinę, która napę-

dzała również prądnicę. Budynek w części 

południowej 3 – kondygnacyjny posiadał 

nowoczesne, jak na tamte lata, urządzenia 

młyńskie o dużej wydajności zapewniające 

przemysłowy przemiał zbóż na mąkę. Za 

czasów Gayera mąka dostarczana była dwor-

skim taborem do Julianki bądź Częstochowy, 

a następnie koleją do Warszawy. Część niższa 

(północna) budynku zawierała urządzenia 

kaszarni. Od strony zachodniej była jeszcze 

parterowa przybudówka stanowiąca usługową 

część młyna. Tam odbywał się przemiał indy-

widualny dla okolicznych mieszkańców. Tur-

bina napędzająca maszyny młyna była zasila-

na wodą Wiercicy z nurtu bezpośredniego 

spiętrzonego jazem przy młynie. Różnica 

poziomów wynosiła 120 – 130 cm.. Turbina 

była używana przez całą wojnę (nadzór nie-

miecki) i do późnych lat powojennych. 

  Młyn wodny w Dąbku to wielowiekowa 

spuścizna całej infrastruktury wodnej od 

czasów średniowiecza. Od lat międzywojen-

nych funkcjonował młyn drewniany dwukon-

dygnacyjny. Należał do młynarskiej rodziny 

Lankamerów. Wyposażony w turbinę pozio-

mą w latach międzywojennych. W okresie 

powojennym też był napędzany nowszą tur-

biną wodną. Antoni Lankamer zmarł w 1981 

r. Budynek popadł w ruinę, a urządzenia 

zdewastowano. Po pewnym czasie spłonął. 

Pozostawioną w wodzie turbiną zaintereso-

wali się samozwańczy „właściciele”. Wycią-

gnęli ją z obsady rzecznej i wywieźli.             

Po najdłużej pracującym w gminie drewnia-

nym młynie z napędem turbinowym pozosta-

ła tylko odnoga rzeczna – „młynówka”               

i wspomnienia starszych mieszkańców, dla 

których młyn pracował. Średniowieczny 

młynarz zwany z łacińska „molendino” 

zachował swoją szczególną pozycję spo-

łeczną do czasów nam współczesnych,              

a śladem przeszłości może być nazwisko 

Molenda. Obecnie z młynarstwem prawie 

nikt go nie łączy.      

Witold Błaszczyk 


