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„Magazyn Kulturalno-Społeczny” 

 Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim     
Paniom naszej gminy, aby zachowując zdrowie, urok 
i wdzięk były powszechnie podziwiane i szanowane. 
Niech Wasza kobiecość będzie bazą dla tworzenia 
miłej atmosfery w rodzinach, w pracy i codzien-
nych kontaktach międzyludzkich. 

                                                                                                                                                                  
Redakcja 

Nominacja do nagrody  

Już po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji 

Masz Głos, Masz Wybór. Jest to jedyna ogól-

nopolska akcja realizowana od 10 lat, anga-

żująca obywateli i władze samorządowe do 

dialogu i współpracy. Organizatorem projek-

tu jest Fundacja im. Stefana Batorego, współ-

organizatorem w roku 2012 było Stowarzy-

szenie „Szkoła Liderów”, a partnerami Pra-

cownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju oraz Stowarzyszenie Liderów Lo-

kalnych Grup Obywatelskich. Do akcji        

w roku 2012 zgłosiło się 170 uczestników       

z całej Polski.  W naszej gminie rozpoczęli-

śmy w marcu 2012 r. realizację dwóch zadań: 

„Wspólna Przestrzeń” i „Dostępni Radni”. 

Zespół Opiekunów Projektu tworzyli: radna 

Aleksandra Fuchs, dyrektor GOK Lilla De-

ska, sołtys Jerzy Orzeł, Wanda Tasarz i Ro-

bert Witkowski – członkowie Stowarzyszenia 

„Dąbrowiacy”. Przeprowadzono z mieszkań-

cami rozmowy i ustalenia podczas zbioro-

wych imprez, a także prowadzono ankieto-

wanie. Dokonano wyboru przestrzeni pu-

blicznej mającej służyć wszystkim mieszkań-

com. W wyniku tej akcji mamy profesjonalny 

plan zagospodarowania przestrzeni publicznej 

wokół boiska w Dąbrowie Zielonej, zapew-

nienie Wójta Gminy co do jego realizacji,       

a na stronie internetowej gminy ujednolicone 

adresy mailowe 14 radnych. Dzięki współpra-

cy zespołu, władz samorządowych i zaanga-

żowanych mieszkańców zostaliśmy jako jed-

na z 18 gmin w Polsce nominowani do Statu-

etki Super Samorząd  pod honorowym Patro-

natem Prezydenta RP Bronisława Komorow-

skiego. Nagroda Super Samorząd, przyznawa-

na od roku 2011 jest wyróżnieniem dla 

uczestników, władz samorządowych i miesz-

kańców, którzy najskuteczniej współpracowa-

li w ramach akcji.  Po odbiór nominacji poje- 

chała delegacja, w składzie której oprócz 

koordynatorów akcji Aleksandry Fuchs          

i Roberta Witkowskiego, była Maria Włodar-

czyk Wójt Gminy i Adam Szkop Przewodni-

czący Rady Gminy oraz Lilla Deska Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury – Prezes 

 Stowarzyszenia „Dąbrowiacy” - z inicjatywy 

której podjęliśmy udział w akcji.  

Uczestnicy zaproszeni zostali na lunch, gdzie 

wśród wielu spotkanych znajomych można 

było wymieniać swoje spostrzeżenia na temat 

akcji,  a następnie  mogliśmy zwiedzić Pałac 

Prezydencki. Minister Jacek Michałowski 

podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenc-

kim 1 marca 2013 r. powiedział: „Uczestnicy 

akcji Masz Głos, Masz Wybór zasługują na 

ogromne uznanie. Należą do tej mniejszości, 

której się chce działać dla dobra wspólnego. 

Organizacje, grupy nieformalne, szkoły, 

bibliotek, angażują do działania innych 

mieszkańców, proponują współpracę wła-

dzom. A te władze, co niezwykle istotne          

i budujące, współpracę tę chętnie              

podejmują”. Satysfakcjonujący jest fakt, że 

aktywność wielu mieszkańców i udział         

w takich akcjach promuje naszą gminę na 

różnych szczeblach administracyjnych i po-

zarządowych . 
Aleksandra Fuchs 
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Z prehistorii gminy – pochówek ciałopalny  

W poprzednim numerze został zamieszczony 

materiał obrazujący wynik wykopalisk na 

terenie Raczkowic. Jest to przykład sposobu 

grzebania szczątków ludzkich stosowany aż 

do początków wieków średnich na terenie 

siedzib plemion polskich i nie tylko. Cmenta-

rzyska zawierają efekt palenia zwłok ludzkich 

i noszą nazwę pochówku ciałopalnego.         

W obrzędzie chowania zmarłego w ziemi 

uczestniczyła cała społeczność osady.           

W przygotowaniu pogrzebu brała udział nie 

tylko najbliższa rodzina. Zmarłego ubierano  

w najlepsze szaty i ozdoby, (ewentualnie 

zbroję) układano w pozycji siedzącej na drew-

nianych noszach (marach) odpowiednio skon-

struowanych. Przez noc poprzedzającą pochó-

wek zmarłemu towarzyszyła rodzina i grupa 

obrzędowych płaczek, które zawodząc i pła-

cząc przekazywały żal od wszystkich miesz-

kańców. Inna grupa mężczyzn przygotowy-

wała w obrębie cmentarzyska stos z kłód 

drewnianych, ułożonych schodkowo do góry. 

Na znak prowadzącego obrzęd mężczyźni 

przynosili nosze i układali je na szczycie sto-

su. W obecności zebranych stos podpalano. 

Płonął kilka godzin aż do spopielenia. Kiedy 

żar wystygł, wybierano wszystkie szczątki 

kostne po zmarłym. Kruszono je na drobne 

elementy i wsypywano do popielnic (1-4). 

Popielnice przykrywano misami i całość na-

czyń umieszczano w dole. Zagłębienia ziemne 

miały około 1 m głębokości i różne kształty 

przekroju: kwadratu, prostokąta lub dowolne-

go owalu. Boki takiej jamy wykładano płaski-

mi, obrobionymi kamieniami, a ich krawędzie 

nie pozwalały na zaciśnięcie się do środka. 

Inny sposób to układanie kamieni na płasko 

jak w murze, ale bez zaprawy. Na dnie ukła-

dano duży płaski kamień, ustawiano na nim 

naczynia popielnicowe i przykrywano od góry 

warstwą kamieni, a często kilkoma warstwa-

mi.  Całość obsypywano 

 ziemią i znaczono okrągłym kamieniem. Po 

zakoszonym pochowku uczestnicy zasiadali 

na murawie do posiłku przygotowanego 

wcześniej przez rodzinę zmarłego. Podstawę 

stanowiły gotowane mięsiwa  i chleby poda-

wane w drewnianych nieckach. Jako napoju 

używano piwa (w języku starosłowiańskim 

słowem piwo określano wszelkie napoje,        

w tym też napój otrzymywany  w wyniku 

fermentacji brzeczki jęczmienno - chmielo-

wej lub miodu). Był to pierwowzór kultywo-

wanej do dzisiejszego dnia stypy pogrzebo-

wej. Posiłek był przeplatany śpiewami za 

zmarłego i sąsiedzkimi wspominkami. Ar-

cheolodzy odkrywali różne wyposażenie 

grobów ciałopalnych. Zdarzało się, że po-

pielnice były obsypane pozostałym ze stosu 

popiołem lub w komorze grobowej był tylko 

popiół a nie było naczyń. Przytaczam spis 

zawartości jednego z grobów. (Bożena 

Błaszczyk, Jacek Ziętek) „Grób nr 18 – 

skrzynkowy w obudowie kamiennej. Wyposa-

żenie: 1. Popielnica baniasta – wysokość 

naczynia - 19,6 cm, średnica wlewu – 18 cm, 

średnica dna – 11,8 cm. 2. Misa z małym 

uchem przykrywająca popielnicę, wysokość 

naczynia - 7,6 cm, średnica górnego obrzeża 

– 22 cm, średnica dna- 5,6 cm.   3. Dzban     

z uchem barwy czarnej wygładzony, wyso-

kość -16,4 cm, średnica wlewu – 15,5 cm, 

średnica dna - 7,5 cm. 4. Misa półokrągła    

z rozchylonym wlewem, wysokość -8,5 cm, 

średnica wlewu -18,5 cm, średnica dna – 6 

cm. Spalone kości ludzkie (kobieta?), wiek 

dorosły”. Znaleziska w postaci ozdób, przed-

miotów codziennego użytku, fragmenty zbroi 

i inne zdarzają się bardzo rzadko. Zależało to 

od pozycji plemiennej i zasobności zmarłe-

go. Również większość przedmiotów 

 wykonana była z materiałów palnych, które 

uległy strawieniu przez ogień. Tylko ele-

menty żelazne, ceramiczne i kościane prze-

rwały. Wyjątkowo dobrze zachowały się 

tego typu przedmioty  wkładane do niszy 

grobowej w oddzielnych naczyniach tzw. 

„przystawkach”. Potwierdzeniem występo-

wania cmentarzysk przy każdej plemiennej 

osadzie jest fakt odkrycia jednego grobu 

ciałopalnego na terenie starego cmentarzy-

ska w Dąbrowie Zielonej (obecnie pola 

uprawne). W1997 r. podczas przypadko-

wych prac ziemnych mieszkaniec ul. Rey-

monta p. Henryk Orzeł natrafił na 2 garnki   

z wypalanej gliny o czarnej barwie, przykry-

te glinianymi pokrywkami sklejonymi          

z dolnym naczyniem za pomocą smołowego 

lepiszcza. Po zdjęciu pokryw we wnętrzu 

znalazł popiół o różnej granulacji. Żadnych 

przedmiotów bądź ich fragmentów nie było. 

Wskutek  nieumiejętnego obchodzenia się   

z odkrytymi popielnicami nastąpiło ich ze-

skorupienie. W całości pozostały tylko gru-

be dna. Do dziś ze znaleziska zachowało się 

tylko kilka fragmentów jednej z popielnic 

(patrz zdjęcie).  Jak więc widać tereny na-

szej gminy kryją jeszcze wiele tajemnic 

archeologicznych. Do ciekawszych można 

zaliczyć  ostatnie odkrycia ciągu kamien-

nych pieców paleniskowych z okresu wpły-

wów rzymskich. Zostały one usytuowane na 

wschód od dawnych siedzib osady Dąbrowa. 

 Sprawdza się też stare przysłowie, że 

„historia lubi się powtarzać”. Nadeszły cza-

sy, że kremacja ciał zmarłych stała się częstą 

praktyką. Szanowni Czytelnicy.  

       W przypadku natknięcia się na wykopa-

liska budzące przekonanie o ich historycznej 

wartości prosimy o powiadomienie redakcji 

celem dalszego kontaktu z powiatowym 

archeologiem dla zabezpieczenia znaleziska. 

Witold Błaszczyk 
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13 stycznia po raz kolejny zagrała Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy 

naszej Gminy również uczestniczyli w tej 

niezwykłej i bardzo potrzebnej akcji. „Gramy 

dla ratowania życia dzieci i godnej opieki 

medycznej seniorów" – takie hasło przyświe-

cało 25 wolontariuszom z Zespołu Szkół       

w Dąbrowie Zielonej oraz Szkoły Podstawo-

wej w Olbrachcicach, którzy wyposażeni      

w piękne kolorowe puszki i identyfikatory 

WOŚP zbierali pieniądze w godzinach dopo-

łudniowych przy kościołach, kaplicach oraz 

przy klasztorze w Św. Annie. Spotkali się         

z wielką życzliwością i, co najważniejsze, 

ofiarnością ludzi. W zamian obdarowywali 

symbolicznymi czerwonymi serduszkami. Od 

godziny 16.00 rozpoczęła się w hali sportowej 

Zespołu Szkół impreza charytatywna. Jej 

organizatorami byli nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół oraz OSP w Dąbrowie Zielo-

nej. Na licznie zgromadzoną publiczność, 

wśród której byli również przedstawiciele 

władz samorządowych na czele z Wójt Gminy 

czekało wiele atrakcji: występy uczniów 

Zespołu Szkół przygotowane przez Aleksan-

drę Kołodziejczyk, koncert Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej z GOK  w Dąbrowie Zielo-

nej pod kierunkiem Marka Limanowskiego, 

pokaz taneczny w wykonaniu uczennic ze 

Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach przy-

gotowany przez Joannę Włodarz, występ pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie 

Zielonej oraz pokaz tańca nowoczesnego     

w wykonaniu uczniów klas I-III Szkoły Pod-

stawowej w Dąbrowie Zielonej przygotowa-

ny przez Ewę Błaszczyk. Dużym zaintereso-

waniem cieszyły się także loteria fantowa , 

stoiska  gastronomiczne oraz aukcja gadże-

tów WOŚP. Jak co roku nad bezpieczeń-

stwem czuwali strażacy z OSP w Dąbrowie 

Zielonej, oni również ufundowali przedmio-

ty na aukcję, losy na loterię i zorganizowali 

„światełko do nieba". Dzięki hojności 

wszystkich ludzi dobrej woli udało się nam 

zebrać 5648,59zł to jest prawie 1200zł wię-

cej niż w ubiegłym roku. Dziękuję młodym 

wolontariuszom, nauczycielom Zespołu 

Szkół i Szkoły Podstawowej w Olbrachci-

cach, rodzicom za podarowanie fantów na 

naszą loterię, sponsorom: firmie Ar-tek        

z Koniecpola, firmie „Marol", kwiaciarni 

„Wena", Hurtowni Odzieży i Gminnej Spół-

dzielni z Dąbrowy Zielonej. Szczególne 

podziękowania kieruję do Szefowej Sztabu 

WOŚP Olgi Bojarskiej, która z wielkim 

zaangażowaniem przewodziła akcji, zaraża-

jąc wszystkich optymizmem i dobrą energią, 

która powstaje, gdy bezinteresownie pomaga 

się innym. Zapraszamy już dziś wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w kolejnej 

zbiórce za rok.  

Renata Hasikowska 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego  

W czasie ferii zimowych co roku organizowa-

ny jest Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Dąbrowie Zielonej. W dniu 22-

.02.2013 r. na sali gimnastycznej  Gimnazjum 

w Dąbrowie Zielonej odbyły się tegoroczne 

zawody. Uczestnicy to uczniowie SP w Ol-

brachcicach, NSP w Soborzycach i ZS w Dą-

browie Zielonej . W turnieju brało udział 54 

zawodników ( w tym 11 dziewcząt! ). Turniej 

odbywał się w VII kategoriach wiekowych –   

a oto zwycięscy poszczególnych  

Uroczyste wręczenie dyplomów, statuetek      

i medali odbyło się po rozegraniu wszystkich  

meczy. Halina Huras Z-ca Wójta wręczyła  

dyplomy i statuetki, gratulowała zawodni-

kom oraz podziękowała nauczycielom - opie-

kunom zawodników za pomoc w organizacji 

rozgrywek (A. Kołodziejczyk, D. Stacher-

czak, J. Włodarz, Z. Kowalik i B. Struska). 

Anna Kaczmarek 

grup: Kat. Dziewczyny Gimnazjum I miejsce 

- Klaudia  Gajewska, II miejsce - Monika 

Musiał, III miejsce – Weronika Tkaczyk  

Kat. Chłopcy Gimnazjum I  miejsce – Ka-

mil Sztymala, II miejsce – Antoni Grdu-

szak, III miejsce – Bartosz Kosiń Kat. 

Chłopcy Gimnazjum kl. II i III I  miejsce  - 

Krzysztof Łągiewka, II miejsce -  Łukasz 

Łągiewka, III miejsce – Mikołaj Górnicz-

Kat. Dziewczyny Szkoła Podstawowa  kl. I – 

IV I miejsce – Zuzanna Jędrzejczyk, II 

miejsce -  Kinga Motyl, III miejsce – Alek-

sandra Łatacz 

Kat. Chłopcy Szkoła Podstawowa  kl. I – IV 

I miejsce - Adrian Grzesik, II miejsce  - 

Jakub Zjawiony, III miejsce  - Kamil Roki-

ta Kat. Dziewczyny Szkoła Podstawowa kl. 

V – VI I miejsce – Mateusz Kidziun, II 

miejsce – Łukasz Piekacz, III miejsce – 

Dawid Zaskórski 
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  O lipie 

 

  W Cielętnikach rośnie lipa 

  Swą koroną wszystkich wita 

  I rozsławia naszą wioskę 

  Nie tylko na całą Polskę 

       „Gościu siądź pod mym liściem” 

       Pisał mistrz o tobie 

       Więc może i ja chwilkę  

       Odpocznę tu sobie 

  Dąb Bartek znają wszyscy 

  Od dziecka do pana 

  Lecz ty choć bezimienna 

  Też jesteś kochana 

     Aleksandra Dworak 

Mój dom 

  Cielętniki – zakątek mały 

  Ale jakże urodziwy 

  Rośnie tu stara lipa 

  Piękna, wysoka i wszystkich wita 

  Swym widokiem cieszy oko 

  Turysty i domownika 

         Martyna Falana 

  Nasza lipa 

  W malowniczych Cielętnikach 

  Rośnie rozłożysta lipa 

  Siedemset lat już tu jest 

  Drugie tyle ma być też 

        Tak długo u nas rośnie 

        I niejednego jeszcze przerośnie 

        Królową lip nazwana 

        Nasza lipa ukochana 

  Swą koroną 

  Dla strudzonych jest ochroną 

  Na ból zębów da ratunek 

  A z jej kory opatrunek 

        Dla mieszkańców wielką chlubą 

        Przewodniki o tym mówią 

        Cielętniki się przechwalają 

        Że Pomnik Przyrody mają 

  Każdy chodzi dumny  

  I pełen radości 

  Że najstarsza w Polsce lipa 

  U nas właśnie gości 

           Lena Szczęsna 

  W Cielętnikach 

  W malowniczej miejscowości 

  Rośnie duża lipa 

  Swą grubością i wielkością 

  Wszystkich nas zachwyca 

       Tu szpaki i słowiki 

       Swe siedliska mają 

       I w podzięce za to wszystko 

       Wdzięcznie jej śpiewają 

  Lipo – dużo zębów uzdrowiłaś 

  Dużo też z nami przeżyłaś 

  Dlatego tak cię kochamy 

  I nigdy o tobie nie zapominamy 

   Magda Musiał  

Lipo! 

  Tyś nie tylko nam ozdobą 

  Chore zęby leczysz korą 

  Gdy gorący bywa dzień 

  Ty nam lipo dajesz cień 

  Takiej lipy nie znajdziecie 

  W całej Polsce i na świecie 

           Dominika Dróżdż 

Wspólne kolędowanie 

W niedzielę 20.01.2013r Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Dą-

browie  Zielonej gościła w kościele parafial-

nym w Cielętnikach . Uświetniła muzycznie 

uroczystą Mszę Św., a następnie zagrała kon-

cert kolęd. Proboszcz parafii ks. R. Nemś  

refleksyjnie wprowadzał w tematykę kolej-

nych kolęd. Zebrani w kościele gorącymi 

brawami podziękowali młodzieży i kapelmi-

strzowi. Podobny koncert świąteczny odbył 

się również w uroczystość Trzech Króli         

w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej. 

Mamy nadzieję, iż wspólne kolędowanie sta-

nie się w naszych parafiach coroczną tradycją. 

Izabela Kucharska 

 

Tradycyjnie jak co roku w GOK – u odbyły 

się zajęcia plastyczne dla dzieci, rozgrywki 

szachowe, gry warcabowe i turniej tenisa 

stołowego dla młodzieży i dorosłych, oraz 

dwa nowe konkursy – na Kartkę Walentyn-

k o w ą  i  K o n k u r s  K a r a o k e .  

W dniu 13.02.2013 r. w rozgrywkach war-

cabowych I miejsce zajął Mariusz Wcisło, 

II miejsce – Piotr Wcisło, a III miejsce – 

Krystian Piasecki. Dnia 14.02.2013 zorga-

nizowano dla dzieci konkurs na Kartkę Wa-

lentynkową. Uczestnicy za najciekawszą      

i starannie wykonaną kartkę otrzymali dy-

plomy i słodycze. W konkursie Karaoke 

wzięła udział młodzież. Najlepsi wykonaw-

cy przebojów to : I miejsce – Olga Łosiak, 

II miejsce – Sandra Igielska, III miejsce – 

Eryk Zych. Młodzież bawiła się świetnie. 

W dniu 15.02.2013 w sali GOK grupa 

dziewczynek piekła ciasteczka. Po wykona-

niu papierowych czapek kucharskich dzieci 

raźno przystąpiły do pracy. Wykrawały 

różne kształty foremkami: kwiatuszki, li-

steczki, rybki i gwiazdki. Upieczone i wy-

 studzone ciasteczka zdobiły kolorową i czeko-

ladową posypką. Na zakończenie odbyła się 

degustacja wypieków. Dzieci wzięły również  

ciasteczka do domu, aby poczęstować mamę    

i tatę. W dniu 19 – 20 luty 2013r. odbył się 

Gminny Turniej Szachowy. W rozgrywkach 

wzięli udział młodzież i dorośli. I miejsce zajął 

Leszek Wcisło, II miejsce zajął Adrian My-

słek, a III miejsce zajął Bartosz Majda. Zaję-

cia, które są organizowane w czasie Ferii Zi-

mowych, cieszą się dużą popularnością  nie 

tylko wśród dzieci i młodzieży naszej miejsco-

wości, ale i sąsiednich gmin. 

Anna Kaczmarek 
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Wychowanie przez sztukę, a szczegól-

nie przez dzieła literackie, stwarza wa-

runki do harmonijnego rozwoju dzieci    

i młodzieży. Literatura piękna pozwala 

kształtować wyobraźnię, wyzwala fan-

tazję, pielęgnuje zamiłowania do ksią-

żek, uczy poprawnego posługiwania się 

ojczystym językiem.  W dniu 27 lutego 

2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury     

w Dąbrowie Zielonej odbyło się spotka-

nie konkursowe uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjum. W konkursie 

recytatorskim wzięło udział 34 uczniów           

z Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, 

Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach     

i z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Soborzycach. 

Uczestnicy wystąpili w trzech katego-

riach wiekowych:I   klasy 0 – III  

SP – 18 ucz., II  klasy IV – VI SP – 9 

ucz., III uczniowie gimnazjum – 7 ucz., 

oraz w dwóch kategoriach artystycznych: 

I recytacja, II wywiedzione ze słowa (II    

i III kat. wiekowa). Laureaci konkursu 

gminnego w kategorii O-III, którzy otrzy-

mali promocję: 1. Albert Sadowski – SP 

w Dąbrowie Z., 2. Dominika Hasikow-

ska – SP w Olbrachcicach,. Wyróżnienia  

otrzymali: 1.Justyna Klimas – SP w Ol-

brachcicach, 2. Lena Szczęsna – SP       

w Dąbrowie Z. 3. Marta Jędrzejczyk – 

SP w Dąbrowie Z. Promocję do dalszego 

etapu konkursu w kategorii IV – VI otrzy-

mali uczniowie: 1. Dorota  Pietras – SP 

w Olbrachcicach, 2. Dawid  Skoczylas – 

NSP w Soborzycach. Wyróżnienia zdoby-

li uczestnicy konkursu: 1. Zuzanna  Ję-

drzejczyk – SP w Dąbrowie Z., 2. Rok-

sana  Małolepsza – SP  w Olbrachcicach, 

3. Anna Mruk – SP w Olbrachcicach.   

W III kategorii – uczniowie szkół  gimna-

zjalnych  promocję otrzymali recytatorzy: 

1. Izabela Grabowska – ZS w Dąbrowie 

Z., 2. Martyna Grabowska – ZS w Dą-

browie Z., Komisja przyznała wyróżnie-

nia dla uczniów: 1. Olga Łosiak – ZS     

w Dąbrowie Z., 2.Karolina Wojtala – ZS          

w Dąbrowie Z. Promowani uczniowie  

wzięli udział w powiatowych elimina-

cjach, które odbyły się 6 marca dla 

szkół podstawowych i  7 marca dla 

uczniów gimnazjów. Wszyscy uczestni-

cy Spotkania Młodych Recytatorów 

otrzymali dyplomy i nagrody książko-

we. Aktorka teatru im. A. Mickiewicza 

w Częstochowie  Czesława Monczka, 

udzieliła dużo cennych rad, m. in. jakie 

ćwiczenia należy wykonywać, aby pięk-

nie recytować wiersze i poprawnie mó-

wić teksty – prozą. Uczniowie reprezen-

tują coraz wyższy poziom przekazu 

żywego słowa, dykcji,  a także doboru 

repertuaru literackiego. Lilla Deska – 

dyr. Gminnego Ośrodka Kultury po-

dziękowała nauczycielkom i uczniom. 

Serdecznie zaprosiła na spotkanie Mło-

dych Recytatorów w następnym roku. 

                                Anna Boborowska 

W dn.4 i 5 marca 2013r. w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury  w Dąbrowie Zielonej, pra-

cownicy  Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego z Częstochowy przeprowadzili  

szkolenie nt.:  „Wymogi wzajemnej zgodności 

dla gospodarstw ubiegających się o płatności 

bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych 

działań PROW 2017-2013”. Zasada wzajem-

nej zgodności  oznacza powiązanie wysokości 

uzyskiwanych płatności bezpośrednich przez 

rolników, a także płatności otrzymywanych w 

ramach działań II osi PROW na lata 2007-

2013 tj. płatności  rolnośrodowiskowych,  

 Płatności na obszarach o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania (ONW), płatności do 

zalesiania gruntów rolnych, ze spełnieniem 

określonych wymogów. Wymogi te zostały 

podzielone na trzy obszary: Obszar A, który 

obejmuje: zagadnienie ochrony środowiska 

naturalnego, identyfikację i rejestrację zwie-

rząt. Obszar B obejmujący zdrowie publiczne,  

zdrowie zwierząt, zgłaszanie chorób i zdro-

wotność roślin. Obszar C, w którym zawiera 

się dobrostan zwierząt. Właściwe przestrzega-

nie zasady wzajemnej zgodności jest istotne 

zarówno z punktu widzenia  

konsumentów, którzy dzięki niej mają pew-

ność, iż nabywana przez nich żywność 

wytworzona została w sposób bezpieczny i 

przy pełnym poszanowaniu potrzeb zwie-

rząt, jak i rolników, którzy dzięki temu 

otrzymają płatności w pełnej wysokości. W 

szkoleniu wzięło udział 20 rolników z tere-

nu gminy, była to trzecie szkolenie z tego 

zakresu tematycznego (w 2007 r.-30 osób , 

w 2011r.- 20 osób). 

Olentyna Mendakiewicz 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Cz-wie  

 

Informacje o   wymogach wzajemnej zgodności ( cross-compliance)  
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W dniu 17 grudnia 2012r. podczas XXVI 

sesji Rady Gminy podjęto uchwałę zmienia-

jącą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i opłaty 

targowej na 2013 rok,  uchwałę w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2012r.,  uchwałę 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, uchwałę zmieniającą uchwałę w 

sprawie podatku od środków transportowych 

na 2013 r., a także zmieniającą uchwałę w 

sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla 

prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa 

Zielona niepublicznych szkół, posiadających 

uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania. Uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013– 2027  podjęto       w dniu 28 grudnia 

2012 r. podczas XXVII sesji Rady Gminy. 

Uchwałą przyjęto także Regulamin utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy 

Dąbrowa Zielona oraz zmiany w budżecie 

gminy i WPF na rok 2012. XXVIII sesja 

Rady Gminy odbyła się w dniu 26 lutego 

2013r. Przed podejmowaniem uchwał Radni 

wysłuchali informacji dotyczącej działalności 

oraz stanu porządku   i bezpieczeństwa pu-

blicznego w 2012r. na terenie działania Ko-

misariatu Policji w Koniecpolu. Następnie 

podejmowano uchwały: w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego pro-

gramu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona 

z organizacjami pozarządowymi  

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi podjęto w dniu 11 marca 2013 r. 

podczas XXIX sesji Rady Gminy w Dąbro-

wie Zielonej. W czasie każdej sesji, przed 

rozpoczęciem obrad Wójt Gminy przedsta-

wia sprawozdanie ze swojej działalności        

w okresie międzysesyjnym oraz  przyjmuje 

interpelacje i zapytania. W sprawach finanso-

wych wszelkich potrzebnych dodatkowych 

informacji i wyjaśnień udziela każdorazowo 

Skarbnik Gminy, a sprawy organizacyjne 

omawia Z-ca Wójta. Na każdej sesji udziela-

ne są odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 

przyjmowane są wolne wnioski. Dzięki do-

brze przygotowanym projektom uchwał, 

sprawnymi i kompetentnymi objaśnieniami, 

Rada Gminy może sprawnie i w odpowied-

nim czasie podejmować ważne dla gminy      

i jej obywateli decyzje. Wszelkiego rodzaju 

trudne i skomplikowane sprawy są wcześniej 

omawiane podczas posiedzeń komisji sta-

łych. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy są 

dostępne  do wglądu w Urzędzie Gminy        

w pok.112. Każdy radny przed przyjęciem 

protokołu z poprzedniej sesji ma możliwość 

zapoznania się z jego zapisami. Praca Rady 

Gminy jest uporządkowana, przebiega          

w spokojnej atmosferze, co przynosi wymier-

ne korzyści całej lokalnej społeczności. 

Aleksandra Fuchs 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2013, w sprawie 

podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe 

obwody głosowania, ustalenie ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2013 r, 

uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obo-

wiązywania dotychczasowych taryf opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Podjęto tak-

że uchwałę w sprawie zmiany zapisu            

w uchwale budżetowej na 2013 r. oraz 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pra-

cy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gmi-

ny oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy na 2013 r. Uchwałę w sprawie 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości      

i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielo-

na, uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, uchwałę      

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowe-

go sposobu i zakresu świadczenia usług          

w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospo-

darowania tych odpadów, uchwałę w sprawie   

W pierwszej gminie 

Dnia 29 stycznia 2013 roku w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, jako   

w pierwszej gminie wiejskiej odbyło się sym-

pozjum pt. „Jurajscy seniorzy w działaniu”, 

które poprowadził  Ryszard Majer - Przewod-

niczący Stowarzyszenia Pracy Socjalnej AV 

w Częstochowie. Główny obszar tematyczny 

odbytego sympozjum to problematyka starze-

nia się i starości na terenie gmin wiejskich.      

W spotkaniu licznie uczestniczyli seniorzy      

i przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku 

Emerytów i Rencistów,  

radni, sołtysi, Zastępca Wójta, kierownicy       

i pracownicy: GOPS, GOK, ŚDS. Podczas 

spotkania poruszono kwestię przeprowadze-

nia badań mających przyczynić się do uaktu-

alnienia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych oraz opracowania 

Lokalnego Systemu Wsparcia i Aktywizacji 

Osób Starszych Gminy Dąbrowa Zielona w 

ramach  Rządowego Programu na rzecz Ak-

tywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012-2013 (ASOS). Kolejne spotkanie o tej 

tematyce zaplanowano na kwiecień 2013 rok. 

Surlej Małgorzata 

Zbliża się okres największego nasilenia wy-

palania suchych traw i szuwarów. Wypalanie 

traw jest naprawdę niebezpieczne, ale i nie-

dozwolone. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r     

o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.     

z 2009r Nr 151 poz. 1220 z późn.zm.) mówi: 

W art. 15 ust.1 – „Zabrania się wypalania 

łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 

trzcinowisk i szuwarów” W art. 131 pkt 12 

– „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 

rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 

trzcinowiska lub szuwary – podlega karze 

aresztu albo grzywny”. Apelujemy o zastoso-

wanie się do powyższego i niewypalanie 

suchych traw na polach, pastwiskach i łą-

kach, ponieważ narusza to przepisy Ustawy, 

niszczy faunę i florę oraz stwarza poważne 

zagrożenie pożarowe terenu gminy, czego 

dobitnym przykładem jest rok ubiegły. 

Kom. Gminny OSP                Wójt Gminy 

M. Błaszczyk                        M. Włodarczyk 
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Szanowni Państwo! 

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmieniają 

się zasady gospodarowania odpadami 

w naszym kraju,  w związku z tym 

Rada Gminy Dąbrowa Zielona w 

dniu  11 marca b.r. podjęła stosowne 

uchwały regulujące tę kwestię.    

Obowiązkiem wynikającym z wpro-

wadzonych zmian będzie złożenie 

przez właściciela nieruchomości de-

klaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 

Pierwszy raz deklaracje należy złożyć 

do 30 kwietnia 2013 r.  lub w ciągu 

14 dni od dnia zamieszkania pierw-

szego mieszkańca, a następnie w cią-

gu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły 

zmiany danych określonych w dekla-

racji. Formularz deklaracji będzie 

dostępny w pierwszej dekadzie kwiet-

nia: w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Gminy (parter), na stronie 

internetowej www.dabrowazielona.pl,  

w zakładce  Ekologia oraz u sołty-

sów. Należy pamiętać o terminowym 

składaniu deklaracji,  gdyż niewypeł-

nienie tego obowiązku w terminie, 

będzie skutkować wszczęciem postę-

powania administracyjnego i docelo-

wo określeniem, w drodze decyzji, 

wysokości opłaty na podstawie sza-

cunków dla nieruchomości o podob-

nym charakterze, co spowoduje 

wzrost kosztów systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi,          

a w konsekwencji może wpłynąć na 

podniesienie stawki opłaty za odbiór 

odpadów.   W gminie Dąbrowa Zielo-

na wysokość opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi została 

ustalona dla gospodarstwa domowego 

w zależności od ilości osób               

w nim zamieszkujących, zgłoszonych         

w deklaracji przez właściciela  nieru-

chomości. I tak opłata za odbiór   od-

padów gromadzonych w sposób  

(papier, szkło, tektura, metal, two-

rzywa sztuczne i opakowania wie-

lomateriałowe) raz na cztery tygo-

dnie, 

- odpady ulegające biodegradacji 

winny być kompostowane na nieru-

chomości w celu wykorzystania 

uzyskanego materiału dla własnych 

potrzeb, 

- odpady wielkogabarytowe  jeden 

raz w roku, 

Ponadto nowością będzie urucho-

mieniePunktu Selektywnego  Zbie-

rania Odpadów Komunalnych (tzw. 

PSZOK), do którego każdy miesz-

kaniec gminy będzie mógł nieod-

płatnie oddać odpady wytworzone 

na jego nieruchomości: papier i tek-

turę, tworzywa sztuczne,  opakowa-

nia wielomateriałowe, metal, szkło, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony, przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie      

i akumulatory, odpady remontowo-

budowlane.  O terminie i miejscu 

uruchomienia PSZOK zostaną Pań-

stwo poinformowani. 

Odbiór odpadów komunalnych bę-

dzie odbywał się zgodnie z ustalo-

nym wcześniej i podanym do pu-

blicznej wiadomości harmonogra-

mem. 

Gmina Dąbrowa Zielona dołoży 

wszelkich starań, aby nowy system 

odbierania odpadów spełniał zało-

żenia ustawy, a koszty funkcjono-

wania były jak najmniejsze dla 

mieszkańców. 

Więcej informacji można uzyskać 

pod nr tel. 34 3555 018 wew. 29 

        Ponadto informuję , iż w dniu 

25 kwietnia br. na terenie gminy 

zostanie przeprowadzona bezpłatna, 

mobilna zbiórka elektrośmieci. Zu-

żyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny należy wystawić w tym dniu 

do godz. 08:00 przed posesję w pa-

sie drogowym, tak aby nie zakłóciło 

to komunikacji samochodowej.  

 

             Mieczysława Kolan 
Kierownik Ref. Budownictwa, Inwestycji  

i Ochrony środowiska 

selektywny: 

-dla nieruchomości, którą  zamiesz-

kują  1-3 osoby  wynosi 17 zł, 

-dla nieruchomości, którą zamiesz-

kują  4-6 osób wynosi  27 zł, 

-dla nieruchomości, którą zamiesz-

kuje  więcej niż 6 osób wynosi 37 zł. 

Dla osób, które nie będą segregować 

odpadów, czyli wrzucać „wszystko do 

jednego kosza”, opłata będzie dwu-

krotnie wyższa niż w przypadku wła-

ściwego postępowania z odpadami, 

czyli ich segregacji. Opłata ta stanowi 

koszt odbioru, transportu, odzysku     

w tym recyklingu, a także unieszko-

dliwiania odpadów. Stawka może ulec 

zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.  

Ilość osób zamieszkujących nie musi 

być równa ilości osób zameldowa-

nych, ale jeśli liczba zamieszkujących 

nie będzie się zgadzała z liczbą za-

meldowanych, właściciel nierucho-

mości będzie zobowiązany udoku-

mentować miejsce pobytu osób, któ-

rych nie zgłosi w deklaracji. Jeśli      

w budynku zamieszkują na stałe oso-

by bez zameldowania, należy je rów-

nież wykazać w deklaracji. 

Obowiązek ponoszenia opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalny-

mi na rzecz gminy dotyczy wszyst-

kich mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomości znajdujące się w grani-

cach administracyjnych Gminy Dą-

browa Zielona.  Wpłat dokonują oso-

by składające deklarację. Opłatę nale-

ży uiszczać miesięcznie do 15 dnia 

każdego miesiąca na rachunek banko-

wy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, 

bez wezwania.  W związku z tym, iż 

system zacznie obowiązywać od 1 

lipca 2013 r., termin uiszczenia pierw-

szej opłaty upłynie  15 lipca 2013 r. 

W zamian za uiszczoną opłatę z Pań-

stwa posesji będą odbierane: 

- odpady zmieszane raz na cztery ty-

godnie, 

 - odpady gromadzone selektywnie  

http://www.dabrowazielona.p
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu założona 

została w 1928r. Inicjatorami jej założenia 

byli: ówczesny dziedzic Ulesia Tymowski 

Jarosław, nauczyciel tutejszej szkoły Żak 

oraz mieszkańcy wsi. Z datków społeczeń-

stwa oraz wsparcia finansowego dziedzica 

już w 1929r. zakupiono sikawkę ręczną, je-

den odcinek węża ssawnego, jeden odcinek 

węża tłocznego i beczkowóz. W latach 1964-

68 wybudowany został tzw. Dom Ludowy, w 

którym - na piętrze - mieścił się Klub Młode-

go Rolnika oraz sala widowiskowa z zaple-

czem gospodarczym przeznaczona na potrze-

by OSP. Na parterze zaś - zlewnia mleka 

oraz sklep spożywczy GS ,,SCH’’ w Dąbro-

wie Zielonej. Fundusze na budowę pochodzi-

ły z dotacji Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Wydziału Rolnictwa Urzędu Powiatowego w 

Radomsku, Rozwoju Spółdzielczości Mle-

czarskiej oraz Spółdzielni Samopomoco-

wych. W pracach budowlanych i wykończe-

niowych brali udział druhowie OSP oraz 

społeczeństwo Ulesia. W dniu 12 maja 1968 

r. podczas obchodów 40-lecia jednostki do-

konano przekazania pierwszego sztandaru 

przez przewodniczącego GRN w Dąbrowie 

Zielonej - Muszczaka Mariana. Na początku 

lat 70-tych druhowie zbierali środki i groma-

dzili materiał na  budowę garaży. W lipcu 

1971r. garaże zostały przekazane do użytku. 

W roku 1978 z okazji jubileuszu 50-lecia 

powstania jednostki Komenda Rejonowa  

jednostce samochód Star 266. W 1998r. dla 

uczczenia jubileuszu 70-lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ulesiu strażacy-ochotnicy 

przed remizą OSP wybudowali kapliczkę z 

figurą swojego patrona - Św. Floriana. W 

dniu 4 listopada 1998r. decyzją Komendanta 

Głównego PSP nr 8/61 jednostka została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego. Dnia 17czerwca 2004r. 

dzięki staraniom byłego zarządu  zakupiono 

w Chełmnie samochód pożarniczy Mercedes 

LF 409. Po zakupie kolejnego wozu bojowe-

go, druhowie z Ulesia przekazali Żuka 

dla  OSP Borowce. 3 maja 2008r. Ochotnicza 

Straż Pożarna w Ulesiu obchodziła 80 roczni-

cę powstania jednostki. Dla uczczenia tak 

pięknego jubileuszu przekazany został nowy 

sztandar. Uroczystość uświetniła Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej pod 

kierownictwem Lilli Deski oraz batutą kapel-

mistrza Marka Limanowskiego. W 2012 roku 

powołano żeńską drużynę, która po raz 

pierwszy wystartowała w gminnych oraz 

powiatowych zawodach sportowo-

pożarniczych zdobywając III miejsce. Obec-

ny Zarząd OSP Ulesie składający się z mło-

dych osób działa prężnie inicjując wiele prac 

na rzecz straży i wsi Ulesie. W obecnej chwi-

li OSP w Ulesiu liczy 32 członków czyn-

nych, w tym 8 kobiet oraz 12 członków ho-

norowych. 

Karina Synowiec 

 Straży Pożarnej w Koniecpolu przydzieliła 

jubilatce samochód pożarniczy marki Żuk. 

Trzy lata później tj. w roku 1981 Komenda 

Rejonowa Straży Pożarnej w Koniecpolu 

przekazała ochotnikom z Ulesia drugi samo-

chód bojowy - Star 25. W roku 1993 nastąpi-

ła zamiana samochodu Star 25 na nieco now-

szy, a zarazem młodszy samochód - Star 28. 

W  1995 r. uchwałą wiejską mieszkańcy 

sołectwa Ulesie przekazali działkę wraz z 

budynkami, to jest cały Dom Ludowy z za-

pleczem oraz garaż OSP w Ulesiu. Działka ta 

pierwotnie została przekazana społeczeństwu 

Ulesia przez ówczesnego dziedzica Jarosła-

wa Tymowskiego w latach 20-tych za wyrzą-

dzone szkody podczas polowań. 20 lipca 

1997r. dzięki staraniom wcześniejszego za-

rządu OSP, ówczesnego wójta Henryka So-

bela oraz Komendanta Gminnego - druha 

Stanisława Muszczaka przekazano  

 

W  d n i u  1 4 . 0 2 . 2 0 1 3 r 

w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 

wręczenie nagród  d la  laure-

atów Konkursu na Czytelnika Roku 201-

2 . O r g a n i z a t o r e m  k o n k u r s u 

jest Gminna Biblioteka Publiczna. Kon-

kurs obejmował trzy kategorie wiekowe: 

I – dzieci do lat 13, II   -młodzież 14- 18 

l a t ,  I I I  –  d o r o ś l i .  T y -

tuł Czytelnika Roku 2012 zdobyli: Pa-

tryk   Krawczyk – kl.IV, Marty-

na Stefaniak – kl.V, Gabrie-

la Kostrzewa – uczennica kl.I szkoły 

średniej,  

Paulina Konieczna - uczennica kl.I 

szkoły średniej, Klaudyna Drygała -  

uczennica kl.I szkoły średniej, Klau-

dia  Piwowarczyk – uczennica 

kl.III  szkoły średniej,  Witold Ritter, 

Zofia   Mysłek, Janina  Grzybow-

ska.Laureaci konkursu oraz aktywni i w

ytrwali czytelnicy Biblioteki otrzymali 

pamiątkowe dyplomy uznania, kwiaty i 

pięknie wydane książki. Spotkanie przy 

słodkim poczęstunku upłynęło w miłej 

atmosferze .Były chwile wspomnień i 

refleksji, a także dyskusja o literackich 

gustach czytelniczych. 
Jolanta Kosentka 
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25 stycznia 2015 roku  miała miejsce długo    

i z niecierpliwością oczekiwana przez dzieci, 

rodziców i pracowników przedszkola uroczy-

stość otwarcia nowego budynku Gminnego 

Przedszkola w Dąbrowie Zielonej. Gościliśmy 

m.in.: dyrektorów biur poselskich poseł Hali-

ny Rozpondek, posła Grzegorza Sztolcmana 

(posłowie w tym dniu mieli posiedzenie Sej-

mu), Marszałka Województwa Śląskiego 

Stanisława Dąbrowę, Przewodniczącą Krajo-

wego Koła Gospodyń Wiejskich Bernadettę 

Niemczyk, Radnego Sejmiku Śląskiego Wła-

dysława Serafina,  Dyrektora Delegatury Ku-

ratorium Oświaty Annę Gamalczyk, Członka 

Zarządu Starostwa Powiatowego Marzenę 

Maniszewską, Radnego Powiatu Częstochow-

skiego Romana Hylę, Powiatowego Lekarza 

Weterynarii Jerzego Smogorzewskiego, Kie-

rownika Biura Powiatowego Agencji Rozwo-

ju i Modernizacji Rolnictwa Rajmunda Mi-

chalika, Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego  w Bogumiłku 

Lenę Nieśpielak, Proboszcza parafii Dąbrowa 

Zielona ks. Honorata Nowaka, Proboszcza 

parafii Cielętniki ks. Roberta Nemś. Gościli-

śmy Wójtów z zaprzyjaźnionych gmin: Myka-

nowa- Krzysztofa Smelę, Kruszyny-Jadwigę 

Zawadzką, Janowa-Sławomira Krzyształow-

skiego, Mstowa- Adama Jakubczaka i z-cę 

wójta Kłomnice- Wandę Kusztal. Byli samo-

rządowcy, Radni Gminy Dąbrowa  Zielona 

z przewodniczącym Adamem Szkopem, sołty-

si, przedstawicielki KGW z gminy, 

. I wreszcie jest.  Dzień 25.01.2013 r. zapi-

sany będzie nie tylko w kronice Przedszkol-

nej, ale będzie to dzień,  który przejdzie do 

historii naszej Gminy, całej społeczności 

lokalnej, naszej wspólnej - Małej Ojczyzny. 

Rodzice wspólnie z dyrektorką przedszkola 

złożyli podziękowania i wręczyli symbo-

liczne kwiaty wszystkim zaangażowanym 

w realizację inwestycji. Gratulowali pomy-

słowości rozwiązań architektonicznych, 

szybkiego tempa realizacji zadania oraz 

jakości jego wykonania. Dziękowali Pani 

Wójt za wizję zmian i determinację w ich 

realizacji oraz Radnym Gminy za mądre        

i właściwe uchwały. Za nowe przedszkole 

dziękowały również dzieci. Uczyniły to 

występem artystycznym, zatytułowanym 

„W krainie bajek”. Wspaniale grając swoje  

role, w scenerii zamku i znanych postaci 

bajkowych, wprowadzili zebranych w za-

chwyt. Po gromkich brawach, dzieci zostały 

obdarowane licznymi upominkami m.in. od 

władz gminy i kierowników jednostek orga-

nizacyjnych, przedstawicieli lokalnych 

instytucji oraz przybyłych gości. Dzieci 

odwzajemniły się, rozdając wszystkim pa-

miątkowe widokówki  z nowym przedszko-

lem. Na uroczyste przecięcie wstęgi i po-

święcenie obiektu, zebrani udali się do 

nowego przedszkola. Symbolicznym prze-

cięciem wstęgi przedszkole otworzyli: Prze-

wodniczący Rady Gminy Adam Szkop, 

Wójt Gminy Maria Włodarczyk i przed-

szkolak Julia Stypka. Poświęcenia obiektu 

dokonał ks. kan. Honorat Nowak. Uroczy-

stość zakończyła się zwiedzaniem przed-

szkola i  gorącym poczęstunkiem dla 

wszystkich zebranych.  
Julita Mirowska 

 dyrektorzy i kierownicy jednostek organiza-

cyjnych gminy, przedstawiciele służby zdro-

wia, Prezesi Gminnych jednostek OSP wraz z 

druhami,  przedsiębiorcy, przedstawiciele 

instytucji pozarządowych,  nauczyciele, rodzi-

ce,  mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona          

i przedszkolaki z wychowawczyniami. Uro-

czystości rozpoczęła Wójt Gminy Maria Wło-

darczyk witając wszystkich zebranych,  zapo-

wiedziała prezentację filmową przedstawiającą 

dorobek gminy za lata 2011-2012. Po prezen-

tacji głos zabrali zaproszeni goście z woje-

wództwa, powiatu i gminy. W wypowiedziach 

wyrażali swoje zaskoczenie pozytywnymi 

zmianami, jakie dostrzegają w gminie i nie 

szczędzili pochwał  Pani Wójt, Radnym           

i mieszkańcom. Życzyli wytrwałości w reali-

zacji dalszych zamierzeń. Druga część uroczy-

stości poświęcona była oddaniu nowego bu-

dynku przedszkola i żłobka. Dyrektor  Julita-

Mirowska, przedstawiając krótką historię 

przedszkola, powiedziała, że marzenia się 

spełniają, bo rodzice, dzieci i nauczyciele od 

kilkunastu lat marzyli o nowym przedszkolu. 
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 W dniu 02.02.2013r w strażnicy OSP Cielęt-

niki odbyło się spotkanie noworoczne władz 

samorządowych gminy z delegacjami jedno-

stek OSP, członkiniami Kół Gospodyń Wiej-

skich, przedstawicielami instytucji kultury 

oraz duchowieństwa. W spotkaniu uczestni-

czyli: Wójt Gminy Maria Włodarczyk, Prze-

wodniczący Rady Gminy Adam Szkop, Rad-

ni Rady Gminy, członkinie KGW z Cielętnik, 

Zaleszczyn, Borowców i Dąbrowy Zielonej, 

Dyrektor GOK  Lilla Deska, Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Markiem 

Limanowskim, księża z parafii w Dąbrowie  

Franciszka, Łyczbę Kazimierza, Muszczaka 

S t an i s ł a wa ,  M ys ł k a  Wł o d z i mi e -

rza, Radeckiego Stanisława, Zawiszę Henry-

ka,  Zielińskiego Tadeusza oraz dyplomami   

i statuetkami „Strażak-ratownik w akcji” 40 

druhów wyróżniających się w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych. Spotkanie przebiega-

ło w miłej i serdecznej atmosferze. Nad cało-

ścią czuwały panie z KGW i druhowie z OSP 

Cielętniki. Do zobaczenia za rok. 

Tadeusz Ciastko 

Zielonej, Soborzycach i Cielętnikach 

oraz prezesi i delegacje jednostek OSP na-

szej gminy. Spotkanie rozpoczęto koncertem 

orkiestry dętej oraz występami artystycznymi 

pań z KGW Cielętniki i Dabrowa Zielona.   

W trakcie spotkania Wójt Gminy Maria Wło-

darczyk wyróżniła statuetkami Św. Floriana 

„Za długoletnią służbę w OSP” 13 druhów: 

Cyrana Stanisława, Czarneckiego Wacława, 

Falanę Stanisława, Grzegorczyka Tadeusza, 

Jaworka Stanisława, Karasia Józefa, Kosinia  

Wielu uczniów naszych szkół - jest utalento-

wanych. Jedni  realizują się w sporcie, drudzy 

–  wokalnie,  jeszcze  inni  osiągają  sukcesy      

w konkursach recytatorskich. Ale Marta Ma-

kówka – ucz. kl. III naszego Gimnazjum- 

nie  ma  sobie  równych.  Jest  utalentowana 

wszechstronnie. Tylko w tym roku szkolnym 

osiągnęła sukcesy w pięciu konkursach: histo-

rycznym, recytatorskim (2 razy), plastycznym 

i w konkursie z informatyki. W listopadzie 

została  laureatką  Powiatowego  Konkursu 

Wiedzy o Józefie Piłsudskim (op.– E. No-

wak), w styczniu –  laureatką Powiatowego 

Konkursu na Kartkę Walentynkową (op.–D. 

Mysłek)  ,  14  marca  br.  zajęła  II  miejsce            

w  Powiatowym  Konkursie  Recytatorskim 

„Poezja religijna i patriotyczna” w Częstocho-

wie (op.–B. Majda), po czym poprawiła swój 

wynik  i 22.03.2013 r. zajęła I miejsce w IV 

Powiatowym  Konkursie  Recytatorskim           

„Dziecko w literaturze”(op.-B. Majda). A, że 

„od sukcesu głowa nie boli”   w marcu zdoby-

ła też  I miejsce w XIX Regionalnym  Kon-

kursie  na Palmę, Pisankę i Marzannę  w kate-

gorii gimnazjum ( op.–R. Rachwalik). Na-

sza „PEREŁKA” w ub. roku szkolnym  mia-

ła (ex aequo z Karoliną Wojtalą) najwyż-

szą średnią ocen w szkole na koniec 

roku - 5,50!   Ale wyniki w nauce to nie 

wszystko-Marta jest też przewodniczącą 

Samorządu  Uczniowskiego  w  Gimna-

zjum, była wolontariuszką WOŚP,  bierze 

aktywny udział  w warsztatach  teatralnych, 

współorganizowała i sama poprowadziła wie-

le szkolnych imprez i uroczystości. 

Barbara Majda 

Mimo śniegu za oknem i zimna panującego 

na dworze 22 marca w Gminnym Ośrodku 

Kultury zapanowała wiosenno-świąteczna 

atmosfera. Zapach świątecznych wypieków   

i potraw  przypominał o zbliżających się 

Świętach Wielkanocnych. A to wszystko na 

okoliczność wernisażu XIX Regionalnego 

Konkursu na Palmę Pisankę i Marzannę, 

którego organizatorem jest  Gminny Ośrodek 

Kultury w Dąbrowie Zielonej przy współpra-

cy Regionalnego Ośrodka Kultury w Często-

chowie, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rol-

niczego  i GKGW. Patronat nad konkursem 

objęli Wójt Gminy Dabrowa Zielona i Staro-

sta Częstochowski. Celem konkursu jest 

powrót do tradycji związanych z okresem 

wiosennym i wielkanocnym, dokumentowa-

nie zanikających zwyczajów i obrzędów oraz 

poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży 

na temat tradycji polskich. Konkurs ma cha-

rakter otwarty i obejmuje wykonanie palm, 

pisanek i marzanny. W tegorocznej edycji 

konkurs oceniono w czterech kategoriach 

wiekowych: I – przedszkolaki i klasy 0-III, II 

klasy IV-VI, III- gimnazjaliści i szkoły śred-

nie,  IV – dorośli. Komisja,  oceniając prace, 

stosowała kryteria zgodne z założeniami 

regulaminowymi. Laureaci konkursu z terenu 

naszej gminy: kategoria I-

PISANKA :Aureli Roczek, Mateusz Bobo-

rowski, Karolina Szyda - SP Olbrachcice, 

Nie ma sobie równych! 

Dnia 24.03.2013 w Kłomnicach odbył się 

Konkurs na Ciasto Regionalne organizowany 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Kłomnice, w ramach Małych Grantów 

przyznawanych przez Stowarzyszenie LGD 

"Razem na wyżyny". Wystawiono wiele cie-

kawych i smacznych ciast. W konkursie tym 

wzięła udział nasza koleżanka z KGW Za-

leszczyny  Małgorzata Kufel ze swoimi 

"Leszczynowymi baziami", których smak już 

niektórzy poznali i docenili, doceniła jej zdol-

ności również Komisja Konkursowa przyzna-

jąc III zaszczytne miejsce i nagrodę rzeczową

-malakser Zelmer. Jesteśmy bardzo dumni      

z tego osiągnięcia. 

Ilona Ludas 
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Szanowni Czytelnicy 

Niechaj radość i nadzieja, które emanują  

ze Świąt Wielkanocnych, 

przeniosą się do Waszych rodzin. 

Zapewnią Wam zdrowie, szczęście i wszelką pomyślność  

na kolejne dni roku 2013. 

      Przewodniczący Rady Gminy              Redakcja                 Wójt Gminy 

            Adam Szkop                                                         Maria Włodarczyk 

Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole            

w Dąbrowie Zielonej Oddziały w Olbrachci-

cach i Soborzycach,  PALMA–Zuzanna Szy-

da, Martyna Falana, Julia Mysłek – SP               

w Dąbrowie Zielonej, MARZANNA–

Magdalena Zych – Niepubliczna SP w Sobo-

rzycach. Kategoria II–PALMA – Izabela 

Gorzędowska, Paulina Zaskórska – SP                 

w Soborzycach, Jakub Gradowicz, Dagmara 

Skrzypczyk, Anna Mruk- SP w Olbrachci-

cach,  Martyna Skrzypczyk, Anna Mruk- SP 

w Olbrachcicach,  Martyna Łęgowik, Iza Ra-

i Starosta Częstochowski. Oprawę arty-

styczną konkursu przygotowała SP w Ol-

brachcicach i GKGW .Obecni na uroczysto-

ści skosztowali wypieków i potraw wielka-

nocnych  przygotowanych przez KGW        

z Cielętnik, KGW z Zaleszczyn Piekarnię 

„Górski”  i GS”SCH”. Organizator  gratulu-

je nagrodzonym, dziękuje wszystkim którzy 

przyczynili się do organizacji i zaprasza do 

udziału w XX jubileuszowej edycji. 

Lilla Deska 

chwalik– SP w Dąbrowie Zielonej, PALMA – 

Karolina Nowakowska i Jakub Falana – SP     

w Dąbrowie Zielonej, MARZANNA – Kinga 

Ciężka- SP w Olbrachcicach. Kategoria III–

PISANKA  Marta Makówka, Sylwia Gorzę-

dowska – Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, 

Andżelika Kowalczyk- Dąbrowa Zielona. Ka-

tegoria IV–PISANKA:  Grzegorz Gajewski, 

Witold Ritter, Barbara Kowalczyk – Dabrowa 

Zielona, Karol Wąsek – Zaleszczyny, PALMA 

– GKGW Dąbrowa Zielona. Nagrody  laure-

atom ufundował Gminny Ośrodek Kultury  

Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Mstowie 

godz.15.00, 23 marca 2013 r., odbywa się 

impreza o zasięgu regionalnym. To VIII Re-

gionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wiel-

kanocnych, której organizatorami są: Regio-

nalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Powiat Częstochowski, Kłobucki, 

Lubliniecki i Myszkowski, Urząd Gminy w 

Mstowie i Zespół Szkół w Mstowie. Impreza 

zgromadziła posłów, przedstawicieli władz 

związkowych, wojewódzkich, powiatowych, 

samorządowych, wójtów gmin, duchowień-

stwa, szkół, organizacji pozarządowych, akty-

wistów i społeczeństwa lokalnego. Specy-

ficzną grupę uczestników stanowią zespoły 

KGW z wymienionych powiatów.  

To, co przykuwa szczególną uwagę zgroma-

dzonych, to atrakcyjnie przygotowane stoły       

z tradycyjnymi, polskimi potrawami wielka-

nocnymi. Stroje gospodyń, dekoracje i zestawy 

posiłków w znacznym stopniu pokazują pewne 

odrębności regionalne. Po długiej prezentacji 

personalnej zaproszonych gości i ich wystąpie-

niach oficjalnych następuje punkt kulminacyj-

ny– uroczyste poświęcenie potraw przez miej-

scowego księdza. Jest to sygnał do ogólnego 

poczęstunku przez uczestników spotkania. 

Część z nich ogląda jeszcze program artystycz-

ny przygotowany przez młodzież  szkolną.  

Przeważa jednak siła różnorodności pre-

zentowanych kulinariów. Stoły są oblega-

ne. Stół GKGW z Dąbrowy Zielonej rów-

nież przyciąga bogatym zestawem potraw    

i ciekawą kompozycją dekoratorską Słowa 

aprobaty ze strony konsumentów są nagro-

dą dla naszych pań. Opuszczając salę spor-

tową, możemy jeszcze skorzystać z szero-

kiej gamy wyrobów i ozdób związanych ze 

Świętami Wielkanocnymi udostępnianych 

na wielu stoiskach handlowych. Opuszcza-

my Mstów z przekonaniem, że we współ-

czesnej kulturze można i należy znajdować 

miejsce dla reliktów dawnej kultury ludo-

wej.  

Witold Błaszczyk 
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Wiekowe kontrasty—polskie młyny wiatrowe 

Od czasów średniowiecza postępował stały 

rozwój młynarstwa z wykorzystaniem siły 

wiatru. Z upływem czasu wiatraki stawały się 

konkurencyjne w stosunku do młynów wod-

nych ze względu na szybsze dochodzenie do 

efektu końcowego. Młyn wiatrowy nie wyma-

gał ogromu pracy związanych z budową całe-

go systemu wodnego: tam rzecznych, przeko-

pywania odnóg rzecznych tzw. „młynówek”, 

przepustów, zapór grodziowych itp. Odtwa-

rzaniu starych wzorców zawsze towarzyszyło 

wprowadzanie elementów polepszających 

jakość i wydajność pracy nowych wiatraków. 

Stawały się one stałym elementem polskiego 

krajobrazu. Apogeum nastąpiło w wieku 

XVIII. Wiarygodne źródła podają, że na zie-

miach polskich funkcjonowało wtedy około 

20 tys. wiatraków. W wieku XIX na skutek 

zmian w gospodarce wodnej rzek, liczba si-

łowni wiatrowych jeszcze wzrosła. Typowym 

dla polskich terenów był wiatrak zwany 

„koźlakiem”. Była to konstrukcja całkowicie 

drewniana, z możliwością obrotu całej bu-

dowli zawieszonej i opartej na specjalnym 

stojaku – podstawie zwanej „kozłem”.           

W systemie skrzyżowanych belek, ułożonych 

na murowanym fundamencie osadzony był 

główny słup nośny tzw. „sztember” wzmoc-

niony zastrzałami. Korpus budynku to skom-

plikowana konstrukcja z belek drewnianych o 

różnych przekrojach w zależności od obcią-

żeń. Na zewnątrz oszalowana deskami. Ściana 

wiatrowa była przeznaczona dla ruchu obroto-

wego czterech skrzydeł wiatraka. Całość kor-

pusu spoczywająca na koźle dawała możli-

wość obrotu całą budowlą i ustawianiu skrzy-

deł pod wiatr. W zmianie ustawienia wiatraka 

pomagał wystający dyszel ze ściany 

„nawietrznej” tj. po przeciwnej stronie  

wirujących skrzydeł. Do dyszla zaprzęgany 

był koń lub pracę tę wykonywało kilku męż-

czyzn. Specjalnej obsługi wymagały skrzydła 

wiatraka tzw. „śmigi”. Ich powierzchnie ro-

bocze były pokryte cieniutkimi deseczkami w 

specjalnych zatrzaskach. Przy słabym wietrze 

powierzchnia śmig była wypełniona całkowi-

cie.  

Przy silnym wietrze trzeba było szybko usu-

nąć odpowiednią ilość deseczek, aby skrzydła 

nie uzyskały zbyt wiele obrotów grożących 

uszkodzeniem napędu. „Przepierzanie” skrzy-

deł to zajęcie dla młodych młynarczyków 

terminujących u młynarza. Ważnym dla mły-

narza problemem było utrzymanie sprawności 

technicznej urządzeń.  

Ruch obrotowy wału głównego, system prze-

kładni palczastych osadzonych w panewkach 

drewnianych wymagał stałego smarowania 

powierzchni trących. Niezawodnym smarem 

od wieków był łój wytapiany z tłuszczu by-

dlęcego z dodatkiem tranu rybiego. Dopiero 

w XIX wieku zaczęto stosować trany z ole-

jów skalnych. W przypadku całkowitej kon-

strukcji drewnianej wiatraków sprawdzało się 

stare, polskie porzekadło „jak smarujesz tak 

jedziesz”. Na ternie naszej gminy najdłużej 

funkcjonującym koźlakiem był wiatrak             

w Soborzycach. Posadowiny na wzniesieniu 

na wschód od wiatraka murowanego, wraz      

z zagrodą  należał do rodziny Hartwigów. 

Wiatrak jako drugi w Soborzycach funkcjo-

nował do drugiej wojny światowej. Jak wspo-

mina córka Hartwigów—Niemcy zabrali koła 

młyńskie i inne znaczące urządzenia, które 

wykluczyły wiatrak z przemiału zboża. Wia-

trak niszczał do 1947 roku, potem przyszła 

powietrzna nawałnica i zrujnowała drewnianą 

budowlę. 

Witold Błaszczyk 

Powiatowa uroczystość wręczenia honoro-

wych dyplomów nominowanym do Statuetki 

Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla 

Powiatu” 2012 oraz samych statuetek dla 

laureatów tego konkursu na stałe wpisała się 

do kalendarza najważniejszych imprez spo-

łeczno – kulturalnych. Tegoroczna Gala od-

była się 23 lutego 2013 r. o godz. 17.00         

w odnowionych wnętrzach Filharmonii Czę-

stochowskiej w obecności władz powiato-

wych, przedstawicieli organizacji społecz-

nych, gości zagranicznych, radia, telewizji i 

prasy. Podkreślić należy staranność w przy-

gotowaniu imprezy i ciekawą oprawę arty-

styczną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 

że wśród nominowanych znalazła się przed-

stawicielka naszej gminy – Elżbieta Chmie-

larz – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Dąbrowie Zielo-

nej. Kapituła konkursu doceniła podejmowa-

ne próby i osiągnięcie p. Prezes na rzecz 

utrzymania  i rozwoju dąbrowskiej GS. Gra-

tulujemy, że znalazła się wśród najlepszych 

w powiecie. Jest też najmłodsza wśród licz-

nej grupy nominowanych z naszej gminy.  

Witold Błaszczyk 

„  Za zasługi dla Powiatu” 


