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Szanowni Państwo,  u progu nowego 2014 roku przychodzi nam dokonać podsumowania roku minionego. 

Nasza gmina z roku na rok pięknieje. Jej otoczenie zwraca na siebie uwagę poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury 

drogowej, zmodernizowane budynki z odnowionymi elewacjami, urządzenie placów zabaw i wybudowanie infrastruktury 

sportowej. 

Zgodnie z moim programem wyborczym, w którym zapowiadałam nadrobienie strat i stagnacji w rozwoju  gminy, rok 2013 

obfitował  w kolejne ważne dla naszych mieszkańców inwestycje i wydarzenia promujące  gminę. 

Zaleszczyny 1250 mb drogi  

Cielętniki  ul. Długa  250 mb 

Cielętniki  ul. Słoneczna 170 mb 

Cielętniki  ul. Polna 650 mb 

W styczniu oddano do użytku wyremontowany po byłej Agronomówce budynek z przeznaczeniem na przedszkole i żło-

bek. Przedszkole przyciąga wzrok nie tylko ze względu na piękną elewację, ale również uporządkowany,  ogrodzony teren 

dobrze zagospodarowany. Przywołajcie Państwo  w swojej pamięci obiekt Agronomówki i jego otoczenie sprzed remontu. 

Na szczęście to już przeszłość. W czasie wakacji przeprowadzono generalny remont dachu w Przedszkolu w Soborzycach. 

W lutym przywiozłam kolejną promesę wręczoną mi przez przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  oraz 

Wojewodę Śląskiego Z. Łukaszczyka na kwotę 1,5 mln zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Środki te prze-

znaczyliśmy na kolejne drogi w miejscowościach: 



W sierpniu uporządkowano teren wokół boiska sportowego 

w pobliżu Zespołu Szkół. Zabezpieczono teren barierkami, 

wykonano schody i przygotowano teren pod plac zabaw, 

którego pierwsze elementy wraz z nową sceną zostaną wy-

konane w tym roku. Uporządkowano skwer w pobliżu skle-

pów GS i utworzono nowe miejsca parkingowe w centrum 

Dąbrowy Zielonej  

W lipcu rozpoczęto budowę a w listopadzie oddano do użyt-

ku targowisko na tyłach budynku GOK i Urzędu Gminy. 

Mieszkańcy zyskali miejsce na piątkowe zakupy a miejsco-

wość kolejne 350 m2 uporządkowanej powierzchni w cen-

trum wsi, która służy również za miejsca parkingowe.  

 

Ulesie droga na osiedlu 970 mb Św. Anna droga w kierunku do p. Zbrojkiewicza 

Soborzyce droga łącząca Soborzyce z Maćkówką 610 

Dokonano remontu i przebudowy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP w Dąbku, przeprowadzono re-

monty i uruchomiono świetlice  w miejscowościach Św. Anna, Ulesie, Dąbrowa Zielona, Raczkowice.  W listopadzie za-

kończono remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy i garażu OSP w Borowcach  

zajęcia na świetlicy w Dąbrowie Zielonej 



  

świetlica Święta Anna świetlica  Ulesie 

świetlica  Raczkowice świetlica  Borowce 

Wyposażono plac wokół kościoła w Cielętnikach w nowe urządzenia rekreacyjne, przygotowano teren z konstrukcją altany 

na miejsce rekreacji i wypoczynku w Zaleszczynach, urządzono plac rekreacji z altaną, chodnikiem i miejscami parkingo-

wymi w Olbrachcicach  

plac - Cielętniki plac - Olbrachcice 

W czerwcu rozpoczęto jedną z największych inwestycji tj. budowę pierwszej w naszej gminie oczyszczalni ścieków. Ta 

długo oczekiwana inwestycja to początek  procesu kanalizacji naszej gminy. Nie znam gminy w województwie śląskim, 

która do tej pory nie miałaby kanalizacji. Dlatego był to dla mnie bezwzględny priorytet. Z satysfakcja informuję, że to nie-

łatwe zadanie zostało rozpoczęte. Do końca kwietnia planowane jest oddanie oczyszczalni, a do końca tego roku również 

pierwsza sieć kanalizacyjna w miejscowości Św. Anna. Koszt obydwu inwestycji to kwota ponad 5 mln zł. Dofinansowa-

nie otrzymamy z PROW oraz z WFOŚ.  



Dzięki bardzo dobrej współpracy ze starostwem  wyremontowano i oddano do użytku dwa mosty na Kanale Lodowym. 

Pierwszy we wrześniu między Raczkowicami a Raczkowicami Kol. a drugi w grudniu między Nową Wsią a Dąbrowa Zie-

loną. Oczyszczono również około 5 km rowu podstawowego na odcinku Maćkówka—Raczkowice. Wyremontowano ul. 

Sadową w Dąbrowie Zielonej oraz wykonano parkingi wokół boiska „Orlik”, co w znacznym stopniu poprawiło komunika-

cję w centrum miejscowości.  

             most w  Raczkowicach Kolonii      most w  Nowej Wsi 

dopływ kanału Lodowego 

 

W listopadzie rozpoczął się długo oczekiwany remont dro-

gi wojewódzkiej wraz z budową chodnika w miejscowości 

Ulesie. Mieszkańcy tej miejscowości z pewnością pamię-

tają, jak z początkiem 2013 roku władze województwa 

planowały ominąć ten etap drogi i remontować odcinek 

koło Biedronki w Koniecpolu. Jednak rozsądek poparty 

naszą zdecydowaną interwencją zwyciężył i inwestycja 

ruszyła zgodnie z pierwotnym planem  

                ul. Sadowa 

Powoli, ale systematycznie prowadzony jest remont wewnętrzny wraz z wyposażeniem budynku Urzędu Gminy. Obiekt ten 

zyskał biuro podawcze, odnowiono większość pomieszczeń, wyposażono w nowy sprzęt i umeblowanie. Dużą część środ-

ków pozyskano z programu CAF. Urząd to wizytówka gminy a w myśl powiedzenia „jak cię widzą tak cię piszą” należy 

również dbać o jego estetykę. W celu polepszenia obsługi interesentów wszyscy pracownicy brali udział w licznych kursach 

i szkoleniach usprawniających pracę urzędu.  Środki na ten cel pozyskano z programów zewnętrznych. 

Punkt Obsługi Interesanta 



 

Nominacja do Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za za-

sługi dla Powiatu”  przedstawicielki naszej gminy –Elżbiety 

Chmielarz- Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” 

Uzyskanie tytułu Mistrza Polski w kategorii Junior Starszy 

w XIII Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu w Gniewnie 

przez mieszkańca naszej gminy, zawodnika klubu „WILK” 

Damiana Musiała  

Uzyskanie przez Marię Włodarczyk Wójta Gminy Dąbrowa 

Zielona pierwszego miejsca w konkursie Aktywność Kobiet 

2012 w kategorii „Środowiska Lokalne”. Uroczystość wrę-

czenia statuetek odbyła się 5 kwietnia 2013 we Wrocławiu. 

Została wybrana „najskuteczniejszym wójtem powiatu czę-

stochowskiego” w głosowaniu prowadzonym przez Gazetę 

Częstochowską.  

Zwycięzcy konkursu Euro wyzwanie 2013—uczniowie 

Gimnazjum Jana Pawła II w Dąbrowie Zielonej.  Prezenta-

cja projektu odbyła się w grudniu w Sali Sejmu Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy! 

Nie wystarczy rzeczywistość zmieniać, ale trzeba również umieć się promować.  Promocja to niezmiernie ważny element 

rozwoju i pozytywnego postrzegania gminy, dlatego też starałam się podejmować takie działania, aby nasza gmina była 

widoczna nie tylko w województwie ale i w kraju. Najważniejsze wydarzenia to: 

Nominacja Gminy Dąbrowa Zielona do Super Samorządu Roku 2012 pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego. Rozdanie wyróżnień i nagród odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  



III miejsce Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbrowy Zielo-

nej w II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych—Gidle 

2013  

Dożynki Powiatowe zorganizowane po raz pierwszy w na-

szej gminie 8 września.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział liderek z terenu gminy w V Kongresie Kobiet, który 

odbył się w czerwcu w  Warszawie  

Zespół teatralny Dąbrowianie - III miejsce w Konkursie 

Zespołów Regionalnych w Katowicach oraz II miejsce w XI 

Przeglądzie Zespołów  Ludowych w Koziegłowach 

Wyróżnienie w konkursie  „Piękna wieś województwa ślą-

skiego” w kategorii „”Obrzędy i Zwyczaje Ludowe” dla 

Zespołu Teatralnego Dąbrowianie 

Dąbrowa Zielona za piękno nagrodzona. I miejsce w  kon-

kursie  „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii 

„Najpiękniejsza wieś”  

 

Szanowni Państwo! 

Gmina Dąbrowa Zielona będzie się rozwijać – nie ma innej możliwości. Wszyscy chcemy żyć w ładnym i funk-

cjonalnym otoczeniu. Zarówno ja jak i zdecydowana większość Rady Gminy będziemy dążyć do dalszego roz-

kwitu  naszej Gminy.  

               Wójt Gminy 

                   Maria Włodarczyk 



Fotoreportaż  z wręczenia nagród 




