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Dąbrowa Zielona należy do grupy nielicznych w wojewódz-

twie i kraju gmin, które nie posiadają dotąd swoich herbów miejscowo-

ści będących ich siedzibami. Władze gminne ogłosiły konkurs na znak 

herbowy gminy Dąbrowa Zielona (patrz – poprzedni numer „Nowin z 

Gminy”). W związku z tym chcemy przybliżyć podstawowe wiadomo-

ści z zakresu heraldyki jako nauki pomocniczej wobec historii. Heral-

dyka zajmuję się godłami, herbami, pieczęciami i innymi znakami 

własnościowymi mającymi wartości źródłowe do poznania przeszłości 

określonych grup ludności. Nazwa wywodzi się od słowa „herold” – 

średniowiecznego miana urzędnika, który w imieniu swojego pana 

ogłaszał mieszkańcom grodu ważne decyzje i wiadomości, prowadził 

turnieje rycerskie i towarzyszył pocztom dyplomatycznym. Herby jako 

znaki plastyczne były przez całe wieki symbolami odrębności rodów 

rycerskich, szlacheckich, mieszczańskich, instytucji kościelnych, 

bractw, organizacji cechowych, zrzeszeń, szkół i sądów.  Herby prze-

trwały do czasów współczesnych jako bogaty zestaw herbów miej-

skich. Herby miast średniowiecznych w Polsce powstawały w XIII i 

XIV wieku. Wtedy też zrodziły się zasady ich kompozycji, które bez 

większych zmian były przestrzegane przez kolejne wieki. Herb miej-

scowości (miasta i obecnie gminy) składa się z godła i tarczy, na której 

jest umieszczone. Samo godło to rysunek przedmiotu lub przedmiotów 

stanowiących treść herbu. Symbolika godła ma budzić w mieszkańcach 

skojarzenie z przeszłością historyczną, etymologią nazwy, zasobami 

naturalnymi, przyrodą, gospodarką itp. Tarcza herbowa przyjęła osta-

tecznie kształt uformowany w okresie gotyku (XIV/XV w.). Jest ona 

stosowana do wszystkich herbów miejskich i gminnych. Bardzo waż-

nym elementem są barwy herbów. W heraldyce przyjęło się stosowanie 

następujących barw: czerwieni, błękitu, zieleni, czerni oraz bieli i żół-

cieni. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: historię miejscowo-

ści gminnej, proponowany (barwny) herb gminy, omówienie symboliki 

godła herbowego, dane osobowe autora lub zespołu (w oddzielnej ko-

percie). Kompletne zgłoszenia prosimy składać w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Dąbrowie Zielonej.  Witold Błaszczyk    

województwo  
śląskie 

powiat  
częstochowski 

Mstów 

Kruszyna Przyrów Koniecpol 

Kłomnice Janów Gidle 

Znów zawyły strażackie syreny. Od 4 marca b.r. w jednostkach OSP naszej gminy 

ciągle wyją syreny alarmowe wzywając strażaków do walki z pożarami /podpaleniami/ suchych 

traw.  Największe nasilenie podpaleń, bo tak trzeba nazwać te pożary, miało miejsce w okresie 11 

marca – 12 kwietnia b.r., kiedy jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

/Dąbrowa Zielona i Ulesie/ wyjeżdżały po kilka razy w ciągu doby.  Najbardziej gorącymi dniami 

były: 28 marca, gdzie w wyniku pożaru spłonęło ponad 10 ha lasu w rejonie „Bociana”, pożar 

gasiło 11 zastępów straży pożarnej i samolot gaśniczy „Dromader”, i 11 kwietnia gdzie w wyniku 

4 niezależnych od siebie podpaleń /pożarów/ spłonęło ok. 70 ha suchych traw i ponad 3 ha lasu w 

rejonie Lipia, Nowej Wsi, Raczkowic i Dąbrowy Zielonej. Pożar gasiło przez 8 godzin 17 zastępów straży pożarnej i dwie cysterny. Ogółem 

na terenie naszej gminy spłonęło ok. 150 ha łąk i pastwisk i ok. 15 ha lasów tak państwowych jak i prywatnych. W walce z żywiołem uczestni-

czyło łącznie 120 strażaków w 96 wyjazdach do akcji. Nie licząc strat materialnych 20 tys., nasza gmina poniosła ogromne straty ekologiczne. 

To nie jest tak, że spalona trawa użyźnia ziemię, ogień niszczy życie biologiczne na całym obszarze, giną ptaki, płazy, owady i drobne zwie-

rzęta. Na własne oczy widziałem spalone gniazdo łabędzia i gniazdo żurawia. Ptaki wróciły na pogorzelisko i siedziały w tym miejscu, gdzie 

były te gniazda, ginęły w ogniu kaczki i bażanty, które nie chciały opuścić gniazd. Nie zdajemy sobie sprawy, ile złego powoduje wypalanie 

traw i na jakie konsekwencje się narażamy.  Za wypalanie traw, zgodnie z przepisami kodeksu karnego i ustawy o ochronie przyrody grożą 

sankcje karne, grzywna do 5 tys. zł i kara pozbawienia wolności do lat 3. Wnioski pozostawiam czytelnikom.      Tadeusz Ciastko 
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MARIA  ERYKA  GEYER 

 „OSTATNIA DZIEDZICZKA DĄBROWY ZIELONEJ” 

Jak wspomniałam w poprzednim artykule, Maria i Karol 

Geyerowie zostali właścicielami dąbrowskich posiadłości w 1927 r. 

Dziś chciałabym rozpocząć prezentację niektórych członków tej rodzi-

ny. Zacząć wypada od kobiety – pani domu, a więc na początku opo-

wieść o Marii Geyerowej. 

Historię, którą tu przyta-

czam, usłyszałam w dzie-

ciństwie, a zdarzyła się 

ona w pierwszych dniach 

II wojny światowej. 

Wkraczające do polskich 

miejscowości wojsko 

hitlerowskie stosowało 

wobec mieszkańców 

różne formy terroru. Mia-

ły one zastraszyć Pola-

ków i zmusić do uległo-

ści. Również w Dąbrowie kilkunastu mężczyzn zostało brutalnie ze-

gnanych na plac koło remizy i tu zagrożono im śmiercią, bo wieś rze-

komo przywitała niemieckie wojsko strzałami. Wtedy za przerażonymi 

mężczyznami ujęła się Maria Geyer. Posługując się doskonałą niem-

czyzną, wyjaśniła hitlerowcowi, który przygotowywał publiczną egze-

kucję, że chłopi są niewinni, że strzały na pewno nie padły w Dąbrowie 

i że mogły być po prostu złudzeniem. W wyniku tej, dość niezwykłej i 

odważnej, interwencji, egzekucja została wstrzymana, a mężczyźni 

wrócili do domów. 

Taką dobroć i odwagę można było dostrzec w postępowaniu 

Marii Geyer wielokrotnie, gdy podczas wojny pomagała krewnym i 

znajomym przeżyć ten straszny czas, przyjmując ich w dąbrowskim 

pałacu. Jak wspomina jej syn, Karol,  Poza rodziną siadało do stołu 

przeważnie około 20 osób, które u nas mieszkały. Często byli to ucieki-

nierzy z Warszawy lub terenów włączonych do Rzeszy Niemieckiej. 

Dąbrowa znalazła się podczas okupacji w Generalnej Guberni, która 

była uważana za teren znacznie bezpieczniejszy, niż pozostałe okupo-

wane ziemie polskie, więc służyła za schronienie tym, którzy czuli się 

zagrożeni lub zostali wysiedleni przez Niemców ze swoich domów. 

Dotyczyło to także Geyerów, którzy będąc pochodzenia niemieckiego, 

odmówili podpisania volkslisty. Zostali za to zmuszeni do opuszczenia 

Łodzi, którą Niemcy włączyli do Rzeszy i osiedlenia się w Generalnej 

Guberni. Wybrali Dąbrowę Zieloną. Tu przeżyli okupację, a z nimi 

wielu ich gości.  

Maria Geyer okazała się być doskonałą gospodynią i wspa-

niałym człowiekiem. Tak wspomina ją Jan Ernst, mąż Zosi, siostrzeni-

cy Karola Geyera, która w Dąbrowie oczekiwała przyjścia na świat 

drugiego dziecka. Bardzo ciężki poród odbył się w sierpniu 1943 roku, 

a w szóstym miesiącu życia trzeba było poddać chłopczyka natychmia-

stowej operacji. Prawie w agonii zawiozła go Maria Geyerowa do szpi-

tala w Częstochowie, gdzie został uratowany. Niezapomnianą rolę w 

opiece i troskliwości w pierwszych miesiącach życia Tomka odegrała 

ciocia Meniulka Geyerowa  (tak nazywano Marię Geyer w rodzinie),  

która stworzyła w pierwszych tygodniach jego życia niemal kliniczne 

warunki w domu, a w czasie pobytu w szpitalu nie opuszczała go rów-

nież ani na chwilę. […]    

Ciocia Meniulka, wyjątkowej urody, spokojna, świetnie zor-

ganizowana zewnętrznie, była doskonałą panią domu w bardzo zasob-

nym gospodarstwie. Reprezentowała swój dom właściwie i dysponowa-

ła świetnie wyszkoloną służbą. Zainteresowania miała szerokie, a pew-

ne ukryte talenty, które miały dopiero ukazać się w późniejszych latach 

i w zmienionych warunkach życia, (chodzi tu m.in. o pisanie książek i 

malowanie obrazów) nadawały piętno jej osobowości. W każdej dzie-

dzinie sztuki miała coś do powiedzenia, chociaż wykazywała zawsze 

zbyt zdecydowane gusty. 

Wspomnienia o Marii Eryce Geyer uzupełniam oficjalny-

mi informacjami z jej biografii. Urodziła się 22 lipca 1897 roku w 

Supraślu koło Białegostoku, gdzie jej ojciec, Adolf Buchholtz, po-

siadał świetnie prosperującą fabrykę wełnianą. Planując swoje mał-

żeństwo z Adelą Marią, córką Karola Scheiblera, łódzkiego potenta-

ta przemysłowego, Adolf Buchholtz przebudował skromny dom 

rodzinny w Supraślu we wspaniałą rezydencję. W pałacu znajdowa-

ło się ponoć trzydzieści pokoi! Dziś, pięknie odrestaurowany, jest 

pałac siedzibą Liceum Plastycznego. Maria była jedynym dzieckiem 

Buchholtzów i z Supraślem związało się jej przeszczęśliwe dzieciń-

stwo. Ukochaną towarzyszką zabaw Marii była Helenka, córka 

jednego z pracowników, posiadającego liczną rodzinę, więc mała 

Helenka została zabrana do pałacu i dziewczynki wychowywały się 

razem. Kresem beztroskiego dzieciństwa Marii była w 1904 roku 

tragiczna śmierć ojca (jego powóz poniosły konie). Zostały z matką 

same. W 1905 roku na fali strajkowych wystąpień robotniczych do 

Adeli Buchholtzowej dotarła straszna wiadomość, że robotnicy 

planują porwanie jej dziecka. Podjęła natychmiastową decyzję o 

wyjeździe. Pod osłoną nocy opuściły z córką Supraśl, udając się 

powozem do Białegostoku, a potem pociągiem do Warszawy. Po 

kilku dniach, gdy dołączyła do nich Helenka, wyjechały do Berlina i 

tu zamieszkały w starym hotelu Roma. Kolejne lata pobytu w Berli-

nie wypełniła Marii nauka w prywatnej szkole żeńskiej i Wyższej 

Szkole dla Dziewcząt, którą w 1914 roku ukończyła z wyróżnie-

niem. Podczas I wojny światowej pracowała w Moskwie w polskim 

szpitalu wojskowym jako wolontariuszka. W 1916 roku wróciły z 

matką do Łodzi i zamieszkały u babki, Anny Scheibler. W następ-

nych latach Maria pobierała dodatkowe lekcje języka polskiego, 

historii literatury, rysunku i gry na fortepianie. Wstąpiła też do klu-

bu tenisowego. 1 października 1919 roku odbył się jej ślub z Karo-

lem Władysławem Geyerem (przedstawię go w późniejszym artyku-

le), któremu wniosła niebagatelny posag. Państwo młodzi odbyli 

podróż poślubną do Szwajcarii, a potem  zamieszkali w Łodzi, w 

willi przy ulicy Czerwonej 4. Najpierw z dziećmi często bywali w 

Supraślu u matki, Adeli Buchholtzowej, która mieszkała tu do 

śmierci w 1934 r., pielęgnując grób męża. Od 1927 roku państwo 

Geyerowie coraz częściej przyjeżdżali do Dąbrowy Zielonej, która, 

jak o tym pisałam w poprzednim artykule, stała się własnością Marii 

po podziale majątku zmarłej babki, Anny Scheibler. Maria odbywa-

ła też z mężem liczne podróże zagraniczne, doskonaląc znajomość 

języków obcych: niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyj-

skiego. Interesowała się muzyką i malarstwem, sama zaczęła malo-

wać, prowadziła ożywioną działalność dobroczynną. Wychowała 

trójkę dzieci: Mariusza, nazywanego w domu Marysiem (poświęcę 

mu osobny artykuł), Karolka i Annę, nazywaną w domu Anulką. Po 

tragicznej śmierci Mariusza wyjechała z mężem i dziećmi w grud-

niu 1944 roku do Austrii, a potem do Szwajcarii. Tu nagle zmarł 

Karol Geyer. Owdowiała Maria musiała podjąć decyzję o dalszej 

emigracji. Wybrała Kanadę i tu z dziećmi osiadła. W dalszym ciągu 

zwiedzała świat, korespondowała ze znajomymi, malowała amator-

sko olejne obrazy,  opublikowała dwie wspomnieniowe książki: 

TRAVEL AND MOTIVES (1962r.) i THE WAY IT WAS OVER 

THERE (1969r.).  

Przez ostatnie lata życia mieszkała u syna Karola w Kana-

dzie. Zmarła w 1981 roku w Brantford, prowincja Ontario i tu zosta-

ła pochowana. 

Jej ukochana Dąbrowa zmieniła się. Pałac spalono, ziemię 

rozparcelowano, zabudowania dworskiego podwórza rozebrano lub 

zmieniono ich przeznaczenie. Majątek DĄBROWA ZIELONA 

przestał istnieć.                      

           Alicja Król - Kamińska 
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„Z organami przez wieki” c.d.   
Obecnie mieszkam w Gidlach, ale moje korzenie znajdują się 

w Dąbrowie Zielonej. Często więc odwiedzam tę miejscowość, by spo-

tkać się z krewnymi i znajomymi z lat dzieciństwa i młodości. Najczę-

ściej jednak celem mojego przyjazdu do Dąbrowy jest cmentarz para-

fialny, gdzie przy głównej alejce, naprzeciwko grobów księży znajduje 

się grobowiec rodziny Bilskich. Spoczywają w nim moi rodzice, dziad-

kowie i pradziadkowie. Pamiętam, że przychodziłam tu już jako mała 

dziewczynka prowadzona za rączkę przez babcię Mariannę Bilską 

(1887-1960). W okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych babcia 

porządkowała groby bliskich, a wśród nich był także grób księdza 

Brzańskiego. 1 listopada, na starannie wymytej płycie nagrobnej księ-

dza zawsze zapalała świeczki. Tak było co roku, również po śmierci 

babci. Dziadkowie z niezwykłą atencją opowiadali o księdzu, który jak 

się okazało, był ojcem chrzestnym babci. Babcia Marianna z domu 

Kaczmarek, urodziła się jako trzynaste dziecko w rodzinie. Była wielką 

radością i nadzieją swoich rodziców, bowiem dwanaścioro dzieci wcze-

śniej urodzonych zmarło. Dramat ten skończył się, a wkrótce na świat 

przyszedł 14-sty potomek brat babci. Z opowiadań dziadków dowie-

działam się również, że kiedy ks. Brzański był za granicą, spotkał Ada-

ma Mickiewicza. Nie wiadomo jak bliski charakter miała ta znajomość, 

ale w rodzinnych opowieściach przetrwał fakt, że ks. Brzański był obec-

ny przy umierającym poecie i udzielił polskiemu wieszczowi sakramen-

tu ostatniego namaszczenia. Co roku, będąc z dziećmi i wnukami w 

Dzień Zmarłych, na cmentarzu w Dąbrowie, odwiedzamy również grób 

ks. Brzańskiego i zapalamy znicz. Podtrzymujemy tradycje naszych 

ojców i dziadków. Mam nadzieję, że moje dzieci i wnuki będą również 

o tym pamiętały.                           Irena Gonera Bilska 

„Wspomnienia z dzieciństwa” 

 Dziesięciogłosowe organy dąbrowskie zaliczane były do 

kategorii małych, ale popularnych w okresie ich powstania. W 

dodatku nie posiadały klawiatury nożnej (pedału). Wybór takiego 

instrumentu był uwarunkowany kubaturą chóru ówczesnego ko-

ścioła. Chór znaj-

dował się bowiem 

nad zakrystią, 

która przylegała 

do południowej 

strony transeptu 

dawnego kościo-

ła. Obecnie jego 

zarys jest widocz-

ny nad rokokową 

c h r z c i e l n i c ą . 

Instrument po-

tocznie nazywany 

„organem” funk-

cjonował około 100 lat. Taka była (i praktycznie jest nadal) śred-

nia norma sprawności starych organów. Użytkowane w nieogrze-

wanym wnętrzu kościelnym, narażone na znaczne różnice tempe-

ratur, zawilgocenie, działanie dwutlenku węgla, atakowanie ele-

mentów drewnianych przez korniki, ulegały niszczeniu nie tylko 

mechanizmy ruchome instrumentu, ale i zestawy piszczałek drew-

nianych i metalowych. Organy zatracały powoli swoje pierwotne 

brzmienie. Pierwszego gruntownego remontu dokonał nieznany 

mistrz budowniczy na zlecenie ks. Stanisława Oszczewskiego, 

kanonika kieleckiego i proboszcza Dąbrowy w 1770 r. („Słownik 

geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”). 

Kolejny remont został wykonany przez firmę Biernackiego z 

Piotrkowa Trybunalskiego w 1885r. Źródłem informacji na ten 

temat jest zapis ołówkiem stolarskim na elemencie drewnianej 

obudowy: „Tę winkla-

d ę  w y k o n a ł e m 

w…” (winklada to 

kątownik drewniany, 

od słowa „winkiel” – 

kąt prosty). To podczas 

tego remontu instru-

ment dąbrowski nie 

tylko został odrestau-

rowany, ale i rozbudo-

wany. Otrzymał dodat-

kowe głosy basowe i 

klawiaturę nożną. Po 

rozbudowie kościoła w latach 1908-1911 przez ks. Ryszarda Ja-

sieńskiego, przy wsparciu finansowym rodziny Scheiblerów i 

Herbstów, organy zostały rozebrane i przeniesione na nowy chór 

nad wejściem głównym obecnego kościoła. Z konieczności podda-

ne zostały remontowi bieżącemu. W 2011 r. upłynęło równe 100 

lat kolejnego etapu „służby” organowej. Obecny proboszcz parafii 

ks. kan. Honorat Nowak podjął również próbę ratowania zabytko-

wych organów. Remont wykonała firma z Piotrkowa Trybunal-

skiego. Na czas remontu instrument został zastąpiony organami 

elektronicznymi, a sam poddany kompleksowej renowacji i kon-

serwacji. Prace prowadził organomistrz Michał Klepacki. Wielo-

miesięczny remont obejmował wymianę nadwyrężonych czasem 

piszczałek drewnianych i metalowych, elementów traktury, stołu 

gry, wiatrownicy i nowego, bezszumowego elektrycznego wenty-

latora zasilającego nowoczesny miech fałdowy. Tylko najstarsi 

parafianie mogą dostrzec, że w zapomnienie odszedł znaczący 

atrybut gry organowej, jakim był „kalikant” – człowiek nożnie 

obsługujący miech skórzany. Dzięki ks. Proboszczowi dąbrowskie 

organy zachwycają nadal (mimo znamion współczesności) wyrazi-

stym, barokowym brzmieniem. .       Witold Błaszczyk  

 Śledząc czasy przełomu wieków XIX i XX za sprawą mate-

riałów prezentowanych na łamach naszej gazety przez p. Król-

Kamińską, udało się dotrzeć do zdjęć archiwalnych dostarczonych przez 

naszych czytelników. Na zdjęciu utrwalony został plac kompleksu go-

spodarczego w mająt-

ku K. Gayera w Dą-

browie Zielonej. Wi-

doczne są nie tylko 

zabudowania, ale i 

swoisty „parking” 

ówczesnych dwukon-

nych wozów dwor-

skich. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, że 

wozy te były dziełem 

miejscowych fachow-

ców, którzy pracowali na potrzeby dworu. Koła wozu (mniejsze z przo-

du, większe z tyłu wykonywał kołodziej zwany stelmachem (niem. 

Stellmacher). Ten sam stelmach wykonywał pozostałe elementy drew-

niane wozu: rycony, kłonice, poddyma, śnice, śniczki, rozwory i dyszel. 

Okuciem zajmowali się kowale, a wykonaniem skrzyni ładunkowej- 

stolarze. Miejscem wyrobu kom-

pletnych wozów (również na 

sprzedaż) była rozbudowana i 

wyposażona w najnowsze narzę-

dzia  kuźnia, stelmachowania i 

stalarnia w Olbrachcicach. Po II 

w. ś. w tej części gospodarczej 

majątku miała swoje magazyny i 

skład węgla GS „Samopomoc 

Chłopska”. W ostatnich latach 

teren i budynki zostały sprzedane 

prywatnym nabywcom, którzy prowadzili i prowadzą nadal działalność 

handlową (materiały budowlane, opał). Czasy, ustroje, pokolenia się 

zmieniają, a spuścizna materialna (chociaż modernizowana) nadal służy 

ludziom, dając przykład ciągłości historycznej.           Witold Błaszczyk 

„Wiekowe kontrasty”  
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„ŚDS- szansa na lepsze, godne życie” W skrócie 

Polska biega W dniu 19 maja br. na boisku 

przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej odbędzie 

się kolejny „Bieg Wiosny” w ramach ogólnopolskiej 

akcji „Polska Biega”. Zapraszamy wszystkich 

mieszkańców do wzięcia udziału we wspólnej zaba-

wie. Zapraszamy również osoby trenujące Nordic 

Walking w naszej gminie do wzięcia udziału w bie-

gu otwartym. Początek imprezy o godz.11.00.  

Archiwalne zdjęcia. W dniu 14 maja 

(poniedziałek) o godz.18.30 w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej odbędzie się 

pokaz starych fotografii obrazujących życie Dąbro-

wian sprzed lat. Obrazy będą wyświetlane na dużym 

ekranie. Zdjęcia pochodzą z prywatnych archiwów 

naszych mieszkańców. Zapraszamy tych, którzy 

chcą sobie przypomnieć, jak i tych , którzy chcą 

poznać tamte czasy. 

Centrum pięknieje. W dniach 16-30 kwietnia 

uczniowie klas III Zespołu Szkół im. Władysława 

Szafera w Złotym Potoku (profil Architektura Kra-

jobrazu) odbyli praktyki w naszej gminie. W ramach 

praktyk posadzono rośliny i krzewy ozdobne wokół 

budynku Urzędu Gminy, na skwerze w centrum oraz 

koło Kościoła parafialnego. 

Drzewne porządki. W marcu Referat Budownic-

twa, Inwestycji i Ochrony Środowiska przeprowa-

dził zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy. 

Prace były wykonywane na wniosek sołtysów po-

szczególnych miejscowości. Wykonano zabiegi 

m.in.  w Zaleszczynach, Cielętnikach, przy Orliku i 

GOK – u w Dąbrowie Zielonej, oraz  renowację 

gniazda bocianiego w Dąbku. 

 Zapraszamy do konkursu! „Estetyczne 

zagospodarowanie zagrody-posesji wiejskiej”. W 

konkursie może wziąć udział każdy właściciel za-

grody-posesji zamieszkujący w naszej gminie. Re-

gulaminy i karty zgłoszenia są dostępne w sekreta-

riacie i na stronie internetowej Urzędu Gminy, w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece oraz u soł-

tysów. Termin dostarczenia karty zgłoszenia upływa 

25 czerwca 2012. Organizatorem konkursu jest 

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona przy współudziale 

Gminnego Ośrodka Kultury i Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. 

Za nami długi weekend. Na początku maja , jak 

co roku mamy do czynienia kilkoma wolnymi dnia-

mi. Nie zawsze, ciesząc się z wolnego pamiętamy, 

jakie święta obchodzimy. I tak 1 maja to oczywiście 

Święto Pracy nieco już zakurzone, 2 maja to dzień 

Flagi Narodowej stosunkowo niedawno wprowadzo-

ne do kalendarza świąt, a szkoda, że jeszcze tak 

mało popularne w naszym kraju. I oczywiście 3 

maja to Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień z 

którego powinniśmy jako Naród być szczególnie 

dumni, ze względu na historyczne zasługi we wpro-

wadzaniu demokratycznych reform w Europie. Pa-

miętajmy w te wolne dni, dlaczego one są wolnymi. 

W tym roku mija 15 lat od chwili otwarcia Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Soborzycach. Na początku działalność Domu była wielką niewiadomą, 

szczególnie dla mieszkańców Soborzyc z racji charakteru prowadzonej działalności. 

Miniony okres pokazał, że były one bezpodstawne, a ŚDS wrósł na stałe w panoramę 

miejscowości, łamiąc tym samym szereg stereotypów i uprzedzeń. Działalność Domu 

skierowana jest do osób, które myślą i postrzegają świat inaczej niż standardy, do 

których jesteśmy przyzwyczajeni, często poszkodowanych dodatkowo przez los nie-

pełnosprawnością fizyczną. Fakt ten był przyczyną wielu trudności, barier w życiu 

codziennym, nieuzasadnionej dyskryminacji czy wręcz marginalizacji w życiu spo-

łecznym. Korzystając z usług ŚDS mają szansę poznać inny świat, zaspokoić swoje 

podstawowe potrzeby, rozwiązywać problemy życiowe, rozwijać swoje zaintereso-

wania i pasje. Dla osób samotnych jest namiastką domu rodzinnego. Przez 15 lat 

działalności z usług Domu korzy-

stało 55 osób. Podczas pobytu 

uczestnicy korzystają z różnych 

form działalności, które pomagają 

im zaspokoić podstawowe potrze-

by życiowe, rozwijać się, znajdują 

oparcie w walce  z chorobą i trud-

nościami, na które napotykają. 

Główną formą działalności jest 

terapia zajęciowa, która pozwala 

im podtrzymać i rozwijać nabyte 

już umiejętności, wzbogacać o 

nowe ciekawe dla nich techniki 

twórcze. Zalicza się do niej: prace 

plastyczne, prace techniczne, 

rękodzielnictwo, aeroterapia. 

Duże znaczenie mają organizowa-

ne treningi: budżetowy, umiejętności praktycznych, kontaktów interpersonalnych, 

higieniczny, lekowy, kulinarny. Dzięki treningom utrwalane i rozwijane są nawyki i 

umiejętności, które pozwalają na lepsze, samodzielne funkcjonowanie we własnym 

środowisku. W ramach integracji ze społeczeństwem organizowane są wycieczki 

krajoznawcze do ciekawych miejsc naszego kraju (Warszawa, Kraków, Zakopane, 

Chorzów, Licheń, Jarosławiec, Zawoja i inne), wyjazdy do kina, na imprezy masowe, 

imprezy integracyjne do innych Domów, pikniki. Swoje prace uczestnicy prezentują 

na przeglądach, konkursach, kiermaszach. Uczestnicy są pod stałą opieką medyczną 

pielęgniarki, lekarza, psychologa i Poradni Zdrowia Psychicznego. Dom swoją dzia-

łalnością obejmuje teren gminy Dąbrowa Zielona i gmin ościennych. Na zajęcia 

uczestnicy z dalszych miejscowości dowożeni są samochodem służbowym, gdyż stan 

ich zdrowia i brak połączeń komunikacyjnych nie pozwala na samodzielne dotarcie 

na zajęcia. Środki na prowadzenie działalności Domu są w całości środkami zlecony-

mi gminie i pochodzą ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. ŚDS jest 

czynny w godz. 8.00 – 16.00, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Oferta 

Domu jest otwarta i skierowana dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają 

warunki i widzą szansę dla siebie w korzystaniu z jego usług. Wszelkie dodatkowe 

informacje można uzyskać w GOPS w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31oraz 

ŚDS w Soborzycach, Plac Wolności 1   Witold Łęgowik 

 Uczeń kl. III B Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Dąbrowie Zielonej Damian Siwek został laureatem Kon-

kursu Przedmiotowego z historii. Jest to prestiżowy kon-

kurs organizowany corocznie przez Kuratorium Oświaty w 

Katowicach.. Droga do sukcesu składała się z trzech eta-

pów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, obejmują-

cego materiał od czasów starożytnych po I wojnę świato-

wą. Wkład w sukces Damiana ma również jego nauczyciel 

historii Edward Nowak, przygotowujący go do wszystkich 

konkursów. 

  Gratulujemy młodemu Olimpijczykowi! 

     R.W. 

Laureat Olimpiady 
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 31 marca b.r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożar-

nej w Częstochowie odbyły się, organizowane corocznie przez Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie, przy 

współpracy Komendy Miejskiej PSP i 

Starostwa Powiatowego w Częstocho-

wie, eliminacje powiatowe Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

pod hasłem „Młodzież zapobiega poża-

rom”.  Eliminacje przeprowadzone zo-

stały w 3 grupach wiekowych: grupa I - 

szkoły podstawowe, grupa II - gimna-

zjum i grupa III - szkoły ponadgimna-

zjalne, uczestniczyło w nich 69 osób, 

reprezentantów 11 gmin z terenu powia-

tu częstochowskiego, odpowiednio w I 

grupie - 25, w II - 27 i w III -17 osób. 

Gminę Dąbrowa Zielona reprezentowa-

li: w II grupie wiekowej Przemek Kłos 

uczeń gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, którego do eliminacji przygo-

tował Edward Nowak nauczyciel w gimnazjum, oraz Adrian Kłos i 

Łukasz Karaś z OSP Soborzyce w III grupie wiekowej. Eliminacje 

przebiegały w 2 etapach, eliminacje pisemne /45 pytań testowych z 

zakresu znajomości przepisów p. pożarowych, działalności jednostek 

ochrony p. pożarowej, znajomości sprzętu i urządzeń p. pożarowych 

oraz zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, przyczyn po-

wstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz środków gaśniczych, 

udzielania pomocy przedlekarskiej/ oraz eliminacji ustnych /ścisły 

finał/, do którego kwalifikowano po 5 osób z każdej grupy wiekowej. 

Przemek zdeklasował rywali i w finale ustnym zajął I miejsce w swojej 

grupie wiekowej oraz prawo do reprezentowania powiatu częstochow-

skiego w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 14 kwietnia b.r. 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Siewierzu, gdzie zajął 8 miejsce plasu-

jąc się w ścisłej czołówce finałowej. W ścisłym finale w swojej grupie 

wiekowej był też Łukasz Karaś, który ostatecznie zajął 5 miejsce, Ad-

rian Kłos był na miejscu 6.  W przerwach uczestnicy mieli okazję zapo-

znać się z profilem nauki w Centralnej Szkole PSP oraz obejrzeć wypo-

sażenie bojowe i samochody pożarnicze szkolnej jednostki ratowniczo-

gaśniczej /a jest, co oglądać/. Eliminacje zakończyła ceremonia wrę-

czenia nagród i konsumpcja strażackiej grochówki.                                                                                                                                                      

                                                              Tadeusz Ciastko 

 Mija już szósty miesiąc realizacji projektu „Zainwestujmy 

w przyszłość”. Uczniowie naszego gimnazjum mogą korzystać z 

szerokiej oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.   Są to zajęcia 

wyrównujące zaległości uczniów w nauce matematyki „SOS z ma-

tematyki”, fizyki „Nie bój się fizyki”, chemii „Chemię można zro-

zumieć”, języka polskiego „Z językiem polskim za pan brat”. Dla 

uczniów zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności 

zorganizowane jest językowe koło zainteresowań (j. angielski, j. 

niemiecki) „Europo witaj nam!”, warsztaty historyczno - teatralne 

„Przez teatr do historii”, kurs tańca nowoczesnego i karate oraz 

zajęcia z preorientacji zawodowej. Z kolei dla tych z dysfunkcjami 

motorycznymi jest gimnastyka korekcyjna. Uczniowie potrzebujący 

wsparcia mają konsultacje z psychologiem.  Podczas zajęć ucznio-

wie otrzymują posiłki (bułka, owoc, napój) lub wodę mineralną na 

zajęciach karate i tańca nowoczesnego. Na bieżąco aktualizowana 

jest gazetka informacyjna projektu wraz z aktualnymi zdjęciami. W 

związku z przypadającym 10 grudnia Dniem Praw Człowieka 

uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Historia demokracji”, 

przygotowane w ramach realizowanych zajęć „Przez teatr do histo-

rii”. Podczas uroczystego otwarcia boiska „ORLIK” uczniowie 

naszej szkoły mogli zaprezentować swoje umiejętności szerszej 

publiczności – odbyły się pokazy w sztuce walki karate i tańca no-

woczesnego. Popisy zostały nagrodzone wielkimi brawami zgroma-

dzonych na hali gości. Dzięki realizowanemu projektowi nasze 

gimnazjum doposażone zostało w dodatkowy sprzęt do zajęć w 

postaci: laptopa, drukarki, rzutnika, ekranu, sprzętu do korekcji wad 

postawy, radiomagnetofonów, mat do ćwiczeń i strojów do karate, 

sprzętu nagłaśniającego wraz z odtwarzaczem, szkła laboratoryjne-

go wraz z odczynnikami do wykonywania doświadczeń, pomocy 

dydaktycznych do zajęć z fizyki, wielu płyt CD, DVD, książek do 

zajęć. 

Sylwia Polak 

 25 marca b.r. w Lelowie odbyła się prezentacja regional-

nych potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi - „Baba 

Wielkanocna”. To już kolejna edycja tego przeglądu na terenie po-

wiatu częstochowskiego. Podobnie jak i w przypadku innych gmin, 

naszą gminę reprezentował zespół pań z Gminnego Koła Gospodyń 

Wiejskich (Dąbrowa Zielona, Borowce, Olbrachcice). W części 

oficjalnej udział wzięli przedstawiciele władz administracyjnych i 

samorządowych wszystkich szczebli. Naszą gminę reprezentowali: 

Wójt Gminy Maria Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Szkop oraz 

dyr. GOK Lilla De-

ska, radni i mieszkań-

cy. Po tradycyjnym 

poświęceniu posił-

ków nastąpiła ogólna 

degustacja. Wszystkie 

stoiska przyciągały 

różnorodnością po-

traw, barwnością 

dekoracji i ciekawą 

formą prezentacji. 

Stoisko GKGW z 

Dąbrowy Zielonej było wyjątkowo licznie oblegane. Wyróżniało się 

wyeksponowaniem zestawu potraw świątecznych na ogromnej tacy 

lustrzanej. Impreza stanowi przykład wierności tradycjom ludowym 

połączonym z wysublimowanymi umiejętnościami kulinarnymi i 

dużą wrażliwością na estetykę eksponowania posiłków. Na szcze-

gólne podkreślenie zasługuje też duża sprawność organizacyjna 

gospodarzy imprezy.      Witold Błaszczyk 

 W Koziegłówkach w oczekiwaniu na święto Wielkiej Nocy 

odbywa się już od kilku lat Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej Kozie-

główki-Lgota Gór-

na. W przeglądzie 

mogą wziąć udział: 

soliści, zespoły 

wokalne, zespoły 

wokalno- instru-

mentalne, chóry 

dziecięco- młodzie-

żowe, chóry doro-

słych. W tym roku 

przesłuchania zgło-

szonych wykonaw-

ców odbyły się w 

dniach 24-26 mar-

ca, a Koncert Galowy 31 marca. Laureatką I miejsca w kategorii Soli-

ści 13-15 lat została Klaudyna Drygała z Olbrachcic, która reprezen-

towała Parafię p.w. św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej. Przy 

akompaniamencie brata Patryka wykonała  pieśń ,,Barabasz” . 

Gratulujemy!!!    Aneta Wojtala 

Sukces Klaudyny 
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W dniu 28 marca 2012 r. podczas XIX sesji 

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej, radni wy-

słuchali informacji dot. działalności oraz stanu 

porządku i bezpieczeństwa publicznego w 

2011 roku na terenie Komisariatu Policji w 

Koniecpolu. Wynika z niej, że w porównaniu 

do roku 2010 odnotowano spadek wykroczeń, 

pouczeń oraz liczby nałożonych mandatów 

karnych drogowych. Wzrosła natomiast liczba 

mandatów porządkowych oraz liczba przepro-

wadzonych interwencji. Jednostka policji w 

Koniecpolu współpracuje z przedstawicielami 

władz samorządowych, dyrektorami szkół, 

Strażą Miejską i Strażą Leśną,  co w efekcie 

przyczynia się do poprawy poczucia stanu 

bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 

W dalszej części sesji, po wysłuchaniu spra-

wozdania Wójta z działalności w okresie mię-

dzysesyjnym, radni przystąpili do pracy na 

projektami uchwał. Pierwsza podjęta uchwała 

dotyczyła zatwierdzenia rocznego sprawozda-

nia finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 

za rok 2011. Uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 r. 

podjęto po szczegółowych objaśnieniach  

Skarbnika Gminy. 

Podjęto także uchwałę w sprawie wyodrębnie-

nia w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. Przed zamknięciem porządku 

obrad Wójt Gminy  Maria Włodarczyk udzie-

liła odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

zadawane podczas poprzedniej XVIII sesji. 

              Aleksandra Fuchs 

  

 

 

Aktywność fizyczna to jeden z podstawowych 

elementów zdrowego stylu życia. Rozwój 

cywilizacji nie sprzyja aktywności ruchowej. 

Dzisiaj więcej czynności wykonuje się na 

stojąco i codzienne życie wymaga od nas 

coraz mniej wysiłku fizycznego. To powodu-

je, że nasz tryb życia jest coraz mniej zdrowy, 

a zgodnie ze starym powiedzenie „w zdrowym 

ciele zdrowy duch”, uprawianie sportu ko-

rzystnie wpływa na stan naszego zdrowia, na 

samopoczucie i na nasz lepszy wygląd. Pod-

czas aktywności fizycznej usuwane są z orga-

nizmu hormony stresu, a endorfina (hormon 

szczęścia) szybciej się wytwarza. To dzięki 

endorfinie  po wysiłku odczuwamy miłe zmę-

czenie. Wysiłek fizyczny sprawia także, że 

humor się poprawia i lepiej radzimy sobie ze 

stresem. Codzienne uprawianie sportu może 

mieć zbawienny wpływ na wyniki w nauce. 

Sport to znakomity sposób na to, by 

polepszyć koncentrację i rozwinąć nowe 

umiejętności przydatne także przy roz-

wiązywaniu zadań domowych np. z ma-

tematyki. Nie chodzi o to, aby zostać 

sportowcem światowej klasy, ale o to, 

aby ruszać się jak najczęściej. Sport 

zwiększa dopływ krwi do mózgu, dotle-

nia, wpływa na lepszą koncentrację. 

Dzięki niemu dzieci uczą się przestrze-

gania reguł i dyscypliny. Dzieci i mło-

dzież mają wiele opcji. Mogą grać w 

piłkę nożną, w siatkę, w tenisa, jeździć 

na rolkach A dla starszych? Dzięki ak-

tywności fizycznej zwiększa się wydol-

ność płuc i w rezultacie cały organizm 

jest lepiej dotleniony, a lepiej dotleniony 

organizm przyspiesza przemianę mate-

rii i zwiększa liczbę spalanych kalorii, 

co ostatecznie ma wpływ na zrzucenie 

zbędnych kilogramów. Nie dość, że ruch 

przeciwdziała rozwojowi poważnych 

chorób, to jeszcze wydłuża życie, odmła-

dza, poprawia nasz wygląd i sprawia, że 

mamy lepsze samopoczucie i więcej 

energii. Tak więc aktywność fizyczna 

polecana jest nie tylko osobom chcącym 

stracić zbędne kilogramy, ale wszystkim 

którzy dbają o zdrowie i dobre samopo-

czucie. Propozycje aktywności fizycznej 

dla osób starszych - jazda na rowerze, 

Nordic Walking. Nordic Walking jest 

ciekawą i przyjemną formą odpoczynku. 

Polega on na marszu ze specjalnie do 

tego przystosowanymi kijami. W naszej 

gminie można już spotkać maszerują-

cych z kijami. Również w tym roku Dą-

browa Zielona bierze udział w ogólno-

polskiej akcji ,,Polska biega” Zaprasza-

my wszystkich chętnych 19 maja na 

boisko sportowe w Dąbrowie Zielonej.  
Pamiętajmy najważniejsze, aby sport sprawiał 

przyjemność.        Aneta Wojtala 

 Już po raz dziewiąty w niedzielę 29 

kwietnia br. spotkały się zespoły KGW, Ze-

społy Ludowe i Folklorystyczne na Międzyg-

minnym Przeglądzie Piosenki Ludowej. Po 

raz pierwszy w swojej historii impreza miała 

charakter otwarty. Organizatorami przeglądu, 

jak co roku są Gminny Ośrodek Kultury w 

Dąbrowie Zielonej i Gminny Ośrodek Kultury 

w Przyrowie, Samorządowy Ośrodek Kultury 

i Sportu w Janowie, oraz Urząd Gminy w 

Olsztynie. Patronat nad imprezą objęli Wójto-

wie Gmin uczestniczących w przeglądzie. Co 

roku miejscem odbywania się przeglądu jest 

inna gmina, w tym roku gospodarzem był 

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielo-

nej. W przeglądzie uczestniczyło ponad 100 

osób z ośmiu zespołów śpiewaczych. Celem 

przeglądu jest podtrzymywanie tradycji ludo-

wych poprzez prezentowanie pieśni i przy-

śpiewek związanych z naszym regionem, 

promowanie i przybliżenie wartości kultury 

ludowej poprzez prezentacje tego, co najcen-

niejsze w muzyce i śpiewie, podnoszenie po-

ziomu artystycznego zespołów, możliwość 

konfrontacji dokonań artystycznych zespołów, 

integracja uczestników przeglądu w rodzin-

nym klimacie spotkania i wspólnej biesiady. 

Każdy występujący zespół otrzymał pamiąt-

kowy dyplom. Spotkamy się znów, już za rok. 

   Lilla Deska 
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 Świąteczny nastrój zapanował w 

Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej już 30 

marca. Wiosenno-wielkanocne dekoracje, 

pachnący świąteczny stół towarzyszył werni-

sażowi XVIII Regionalnego Konkursu na 

Palmę Pisankę i Marzannę. Celem konkursu 

jest powrót do tradycji związanych z okresem 

wiosennym i wielkanocnym, poprzez doku-

mentowanie zanikających zwyczajów i obrzę-

dów oraz poszerzenie wiedzy wśród dzieci i 

młodzieży na temat tradycji polskich. Kon-

kurs ma 

charakter 

otwarty i 

obejmuje 

w y k o n a -

nie palm, 

p i s a n e k 

czy ma-

rzanny i 

ocen ian y 

jest w trzech kategoriach wiekowych. Organi-

zatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kul-

tury w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośro-

dek Kultury w Częstochowie przy współpracy 

Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich i Ślą-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cz-

wie. Patronat nad konkursem objęli:  Wójt 

Gminy Dabrowa Zielona i Starosta Często-

chowski. Na konkurs napłynęło 185 prac z 43 

placówek przedszkolnych, szkolnych, szkolno

-wychowawczych, organizacji społecznych, 

domów pomocy społecznej oraz prac indywi-

dualnych. Komisja konkursowa oceniając 

prace stosowała kryteria zgodne z założeniami 

regulaminowymi: zwracała uwagę na samo-

dzielność wykonania adekwatną do wieku 

uczestnika, zgodności z tradycją stosowania 

regionalnych technik, wierności stylowi zdob-

niczemu, staranności wykonania. W pisan-

kach zwracała uwagę na zachowanie orna-

mentyki dekorującej pisanki mającej tradycyj-

ną symbolikę; słońca, motywów roślinnych i 

wzorów geometrycznych.  Laureaci konkursu 

z terenu naszej gminy: kategoria I – przed-

szkola i szkoły podstawowe PISANKA – 

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej, 

Kółko plastyczne GOK Dąbrowa Zielona, 

Izabella Gorzędowska SP w Soborzycach, 

Martyna Łęgowik SP w Dąbrowie Zielonej. 

Świetlica Środowiskowa w Cielętnikach, 

PALMA – Wiktoria Koziala, Cezary Cudak, 

Magdalena Zych –SP w Soborzycach, Julia 

Mysłek, Jakub Falana –SP w Dąbrowie Zielo-

nej, MARZANNA – Marta Jędrzejczyk – SP 

w Dąbrowie Zielonej. Kategoria II Gimna-

zjum i 

S z k o ł y 

Ś r e d n i e ; 

PISANKA 

– Andżeli-

ka Kowal-

czyk, Ka-

r o l i n a 

W o j t a l a , 

S y l w i a 

Gorzędowska – Zespół Szkół w Dąbrowie 

Zielonej, Kategoria III –dorośli PISANKI – I 

nagroda Gajewski Grzegorz, Witold Ritter – 

Dąbrowa Zielona, II nagroda Barbara Kowal-

czyk – Dąbrowa Zielona, PALMA – Gminne 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielo-

nej. Fundatorami nagród byli: Gminny Ośro-

dek Kultury w Dąbrowie Zielonej, Regionalny 

Ośrodek Kultury w Częstochowie, Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie. Oprawę arty-

styczną konkursu przygotowało Publiczne 

Przedszkole w Dąbrowie Zielonej i Gminne 

Koło Gospodyń Wiejskich. Wernisażowi to-

warzyszyła wystawa wielkanocnych kart 

świątecznych. Wszyscy obecni na uroczysto-

ści skosztowali potraw i wypieków wielka-

nocnych przygotowanych przez GKGW, Pie-

karnię „Górski” i GS „SCH”. Organizatorzy 

konkursu gratulują nagrodzonym, składają 

podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 

się do jego organizacji i zapraszają do udziału 

w następnej edycji.                  Lilla Deska 

 

 

 

 
   

 Zainaugurowany został 5 stycznia w 

Żydowskim Instytucie historycznym w War-

szawie. Janusz Korczak urodził się 22 lipca 

1878 w Warszawie, zginął 6 sierpnia 1942 w 

Treblince. Pochodził ze spolonizowanej ro-

dziny Goldszmitów - jego pradziad był szkla-

rzem, dziadek lekarzem, zaś ojciec, Józef 

Goldszmit, znanym warszawskim adwokatem. 

On sam, jako Żyd-Polak, poczuwał się do 

podwójnej identyfikacji narodowej. Zespół 

Szkół w Dąbrowie Zielonej aktywnie włączył 

się w obchody „Roku Janusza Korczaka”. 

Przygotował całoroczne gazetki poświecone 

życiu i działalności tego wybitnego pedagoga, 

lekarza, publicysty, pisarza, działacza społecz-

nego, prekursora działań na rzecz praw i rów-

nouprawnienia dziecka. Celem tych działań 

jest- uczczenie Roku Korczaka, połączenie 

różnorodnych działań środowiska szkolnego 

wokół sylwetki pisarza, propagowanie ideolo-

gii pedagoga wśród uczniów, wspólna rado-

sna praca i zabawa. Ponadto zaplanowano: 

prezentację multimedialną dotyczącą życia i 

twórczości, konkurs plastyczny, projekcję 

filmu Andrzej. Wajdy, gminny konkurs wiedzy, 

przedstawienie teatralne „Prawa dzieci”       

   Ewa Nowak  

 

 
W ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Bi-

bliotek organizowanej przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich, który przypada w dn. 

08.05.-15.05.2012r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Dąbrowie Zielonej zorganizowa-

nych zostanie szereg imprez propagujących 

czytelnictwo i promujących placówkę biblio-

teczną w środowisku lokalnym. W 

dn.07.05.2012r odbędzie się Gminny Konkurs 

Czytelniczy "Zaczarowany świat baśni". Kon-

kurs jest przeznaczony dla uczniów kl. III 

szkoły podstawowej. Celem konkursu jest 

popularyzacja twórczości H.Ch.Andersena, 

Ch.Perraulta i J.Porazińskiej oraz propagowa-

nie kultury i aktywności czytelniczej, · rozbu-

dzanie wyobraźni dzieci. W dn.08.05.i 

14.05.2012r odbędą się spotkania z bajką dla 

przedszkolaków pod hasłem: "Gdzie mieszka 

bajka". W dn.09.05.-11.05.2012r przeprowa-

dzone zostaną lekcje biblioteczne dla uczniów 

kl. IV i V szkoły podstawowej oraz kl. I i II 

gimnazjum. Ponadto w bibliotece zorganizo-

wane zostaną wystawy książek; "Historia 

książki", oraz "Stoją książki w bibliotece, a w 

tych książkach cały świat". Celem wystawy 

jest zaprezentowanie literatury popularnonau-

kowej znajdującej się w bibliotece i zachęce-

nie do skorzystania z aktualnego i wszech-

stronnego księgozbioru. Serdecznie zaprasza-

my!          Jolanta Kosentka 

Rozpoczął się remont elewacji dąbrowskiego 

kościoła. Prace współfinansowane są z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość 

dotacji to 200 tys. zł. Zakończenie inwestycji 

planowane jest na 

30 czerwca br. 

Całość prac jest 

wykonywana pod 

nadzorem Woje-

wódzkiego Kon-

serwatora Zabyt-

ków. Generalnym 

wykonawcą robót 

jest firma budow-

lano - konserwa-

torska „ANTIS” z 

Krakowa. Gwa-

rancją dobrego 

wykonania  niech będą referencje z ich po-

przednich miejsc pracy m.in. : w Klasztorze 

Jasnogórskim, klasztorze O.O. Paulinów we 

Włodawie, O.O. Paulinów w Wieruszowie, 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie, zabytkowego Dworca  w 

Tarnowie, (za które to prace otrzymali Nagro-

dę Modernizacji Roku 2010 pod patronatem 

Prezydenta RP) Mamy nadzieję, że po remon-

cie nasz Kościół będzie wyglądał jeszcze 

piękniej. Całość prac będziemy uważnie ob-

serwować i zrelacjonujemy je dla naszych 

Czytelników w następnym numerze „Nowin z 

Gminy”.          Robert Witkowski 

Remont rozpoczęty 
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LATARNICY ZAPALĄ CYFROWE ŚWIATŁO DLA POLSKI! 

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków 50+ w historii naszego kraju.  

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie", działając pod 

hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans", zamierza w ciągu dwóch lat dotrzeć z cyfrową edukacją do każdej z niemal 2500 polskich 

gmin. Jak wynika z ostatnich badań, fakt, że na niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, prawie 10 mln nie korzysta z sieci, nie byłby 

aż tak społecznie ważną sprawą, gdyby nie to, że bycie internautą mocno przekłada się na jakość życia i pracy. Brak umiejętności korzystania z 

nowych technologii oznacza marginalizację, prowadzącą do cyfrowego wykluczenia.  Nie tylko coraz więcej można zrobić z pomocą Internetu, 

ale również coraz więcej można robić tylko przez Internet. – tłumaczą autorzy opracowania pt. "Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy 

świat". Internet to też – czasem wyłączne – medium wsparcia działań społecznych, obywatelskich i konsumenckich. 

KONTAKT 

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. działalności Latarnika Polski Cyfrowej w gminie Dąbrowa Zielona prosimy o kontakt 

z  Robertem Witkowskim w GOK Dąbrowa Zielona ( robertgok@op.pl, tel. 34 3555 055). 

W dniach 17-18 kwietnia w Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej można było podziwiać niezwykłą kolek-

cję akordeonów oraz instrumentów dętych. Pomysłodawcą wystawy w naszej gminie była dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury Lilla Deska wraz z dyrektorem Zespołu Szkół 

Renatą Hasikowską oraz nauczycielką muzyki Aleksandrą Kołodziej-

czyk. Niezwykłe, stare instrumenty przywieźli z Częstochowy Grażyna 

i Roman Krystowie. Kolekcjonowanie i restaurowanie instrumentów to 

ich pasja. Zbiór ten gościł wcześniej w Częstochowskim Ratuszu, cie-

sząc się dużym zainteresowaniem. Wśród licznego grona słuchaczy 

byli m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, Szkoły Pod-

stawowej w Soborzycach i Olbrachcicach oraz mieszkańcy naszej 

gminy. Prowadzący przedstawili dla uczniów muzyczne zagadki dotyczące najważniejszych tańców naro-

dowych tj.: krakowiaka, poloneza, oberka, mazura i kujawiaka, które zostały zagrane na akordeonie oraz 

pokazano tradycyjne stroje, w jakich wykonuje się te tańce. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali oraz zadawali pytania o wyjątkowy 

instrument, jakim jest akordeon. Warto przypomnieć, iż pan Roman na stałe wpisany jest w historię naszej gminy. Jest muzycznym opiekunem 

Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich. Ta wyjątkowa lekcja muzyki, historii budowy instrumentów, polskiej tradycji muzycznej oraz elemen-

tów folkloru na pewno wzbogaci wiedzę w tym zakresie zarówno u uczniów, jak i u dorosłych                Izabela Kucharska 

 

 W czwartek 15 marca w sali GOK-u miało miejsce niezwykłe, a dla uczestników również 

niezapomniane wydarzenie. Pod tytułem „Wieczór fraszek” Witold Błaszczyk prezentował wybrane 

fraszki ze swojego bogatego zbioru. Jego twórczość jest powszechnie znana w Dąbrowie Zielonej, 

gdyż w przeważającej części jego utworów występują osoby i miejsca związane z naszą miejscowo-

ścią. Szczęśliwcy mogli zapoznać się z nimi już wcześniej w wydanym przez Witolda Błaszczyka 

tomiku „Nie tylko fraszki” w 2010r. W czasie wieczoru fraszki czytali na przemian Lilla Deska i 

Robert Witkowski, a sam autor dopowiadał, jak, gdzie i w jakich okolicznościach powstawały. Do 

starszych, już znanych dołączyły nowe pisane praktycznie na bieżąco. Jak twierdzi Witold Błaszczyk 

takich wierszy „się nie pisze, a tylko zapisuje”.             Robert Witkowski 

 


