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Szanowni Mieszkańcy! 

Z okazji radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 

przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pełni szczęścia.        

Niech ta szczególna atmosfera świętowania w gronach rodzinnych      

służy pogłębieniu uczuć miłości, szacunku i zaufania.                        

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 

                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                Wójt Gminy  

                    Krzysztof Kucharski                                                                                                        Maria Włodarczyk 
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Był 7 styczeń 1945 roku. Do Przyrowa przyjechało kilka 

konnych żołnierzy niemieckich z oddziałów Własowa. Sta-

cjonowali w Dąbrowie Zielonej we dworze Ludwika Gayera. 

Zabezpieczali majątki ziemskie, które były wzięte na tzw. 

„Ligenszaft” (w Dąbrowie Zielonej i Olbrachcicach—majątek 

Gayera i w Cielętnikach—majątek Steinhagena). Niemcom 

zależało, aby majątki ziemskie dostarczały gospodarce 

określone kontygenty zbożowe i odprowadzały podatki wo-

jenne. Współpracowali z jednostką niemiecką w Koniecpolu 

organizującą i nadzorującą budowę umocnień fortyfikacyj-

nych nad rzeką Pilicą. Ich zadaniem było również stałe do-

starczanie okolicznej ludności cywilnej do prac ziemnych, 

tzw. „okopów”. 

 Owego dnia jeździli po Przyrowie i wypytywali mieszkańców 

o fakt zabicia ich „brata” w tej miejscowości. W pamięci 

świadków utrwaliła się obiegowa pogłoska, jakoby dwóch 

Własowców z Dąbrowy Zielonej dotarło furmanką ze stacji 

kolejowej w Juliance do Przyrowa. Jeden zatrzymał się na 

nocleg, a drugi poszedł w kierunku Św. Anny. Ten, co zo-

stał w Przyrowie, nie dotarł do miejsca skoszarowania. Ze 

strony Własowców zrodziło się przekonanie, że został za-

mordowany w celu rabunkowym (miał mieć ze sobą dużo 

złotych kosztowości).  

 Wczesnym rankiem 8 stycznia (poniedziałek) Przyrów został 

otoczony oddziałem wojska niemieckiego (Własowcami). 

Czy Własowcy skorzystali ze wsparcia żołnierzy niemieckich 

z Koniecpola? Nie wiadomo. Można domniemywać, że akcja 

była koordynowana z Koniecpolem. Samochody ciężarowe 

tej formacji czekały w Świętej Annie na przyrowian. Świad-

kowie wspominają o użyciu przy pacyfikacji działek (3?). 

Wydaje się to mało prawdopodobne, aby Własowcy z tere-

nu gminy Dąbrowa Zielona takie posiadali- nie byli formacją 

frontową. Mogło to być wspomniane wsparcie, gdyż wg 

danych wywiadu AK (meldunek z 1.01.1945r.) w Koniecpolu 

stacjonowała 1 kompania fortecznego batalionu karabinów 

maszynowych i forteczna kompania przeciwpancerna.          

      Żołnierze wdzierali się do domów i wyprowadzali męż-

czyzn. Wielu z nich rozstrzelano w pobliżu domów, a pozo-

stałych zgromadzono w budynku szkoły. W sali szkolnej 

odbywało się przesłuchanie w języku rosyjskim z udziałem 

tłumacza. Oczekiwano informacji na pytanie: „Kto zabił na-

szego brata?” Nie padło wskazanie mimo bicia, znęcania się 

i okaleczeń. Nie pomogła groźba śmierci. Ukraińcy podzielili 

przesłuchanych na trzy grupy. Jedną popędzili pieszo do 

Św. Anny. Tam czekały już samochody ciężarowe, którymi 

Polacy zostali przewiezieni „do okopów” w Chrząstowie. 

Przed domem, gdzie odbyło się domniemane zabójstwo, 

spędzono mieszkańców przesłuchiwanych w szkole i pozo-

stałych (około 200 osób). Do drewnianego, dużego domu 

wprowadzono wybranych, oblano ściany benzyną i podpalo-

no. Przez trzaski pożarów przedzierały się krzyki żywcem 

palonych przyrowian. Kolejnych żywcem wrzucali w ogień, 

strzelając im w nogi, by nie mogli uciekać. Były wypadki 

prób wydostania się z ognia. Tych dobijali z karabinów,      

a ciała wrzucali ponownie. Pacyfikacja trwała do godzin 

wieczornych. W następnych dniach ci, którym udało się 

przeżyć, dokonali pochówku zamordowanych w grobach 

rodzinnych i w mogile zbiorowej. Pamięć o 43 zamordowa-

nych mieszkańcach Przyrowa, którym nie było dane docze-

kać końca wojny, utrwala pomnik ustawiony   w miejscu 

masowej zbrodni.  

Witold Błaszczyk 

 

Szczegóły znajdzie Czytelnik w opracowaniu Cezarego Jana 

Lisa „Nieopisana zbrodnia sądny dzień w Przyrowie” 

Przyrowska apokalipsa 
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Własowiec z drużyny zaopatrzenia 

  (ze zbirów Wojciecha Okonia) 
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W dniu 11-go listopada 2016 r. Wójt Gminy Maria Wło-

darczyk wraz z przedstawicielami Rady Gminy 

i mieszkańcami uczciła rocznicę odzyskania niepodległo-

ści przez Polskę. Obchody rozpoczęły się uroczystym 

wciągnięciem flagi na maszt oraz złożeniem kwiatów 

i zapaleniu zniczy pod pamiątkową tablicą.  Nabożeństwo 

za Ojczyznę  rozpoczęło się o godz. 11.30 mszą św.      

w kościele św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej. 

Modlono się za wszystkich, którzy swoje życie oddali 

walcząc za wolność Ojczyzny. 

We mszy świętej udział wzięli: Wójt Gminy Dąbrowa Zie-

lona Maria Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Kucharski, radni, kombatanci ZKiBWP RP 

Dąbrowa Zielona, sołtysi, radny rady powiatu Tadeusz 

Ciastko, poczty sztandarowe wraz z delegacjami oraz 

mieszkańcy gminy. 

Po mszy wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie 

Zielonej z programem artystyczno – muzycznym upa-

miętniającym patriotów, dzięki którym w dniu 11 listopa-

da 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała 

wolność. 

Po mszy wójt Maria Włodarczyk wręczyła kwiaty komba-

tantom oraz podziękowała wszystkim za tak liczne wzię-

cie udziału w gminnych uroczystościach. Szczególne sło-

wa uznania skierowała do uczniów, którzy zaprezento-

wali  program artystyczny. Kwiaty oraz zapalone znicze 

symbolizujące pamięć zostały złożone również przy po-

mnikach żołnierzy poległych w wojnie obronnej 39-45 r. 

W Cielętnikach z okazji Narodowego Święta Niepodległo-

ści odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej. Była to okazja, 

aby  usłyszeć   pieśni    żołnierskie   i   patriotyczne  

w wykonaniu Zespołu Pieśni Narodowej z Cielętnik. Kon-

cert pozwolił poczuć ducha walki o niepodległość, przy-

wołał obrazy wielu bohaterskich postaw oraz swoim kli-

matem wzmocnił poczucie patriotyzmu. Na koncercie 

obecni byli: Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodar-

czyk, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski, 

radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Po uroczystościach w Dąbrowie Zielonej i Cielętnikach 

zaproszono uczestników na poczęstunek. 

Karina Synowiec 

Nowiny z Gminy 
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W sobotę 8 października w ramach Programu Ak-

tywności Lokalnej, we współpracy z Zespołem Szkół 

w Dąbrowie Zielonej oraz Szkołą Podstawową        

w Olbrachcicach zorganizowany został I Gminny 

Marsz Nordic Walking. Patronat honorowy nad im-

prezą sportowo – rekreacyjną objęła Wójt Gminy 

Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk.  Uczestnicy 

pod okiem instruktora techniki Nordic Walking –    

Donaty Stacherczak  pokonali dystans ok. 5 km. 

trasą wiodącą wzdłuż ścieżki rowerowej  

w miejscowości Dąbek. Marsz miał charakter rekre-

acyjny, nie był dokonywany pomiar czasu, nie by-

ła też oceniana technika marszu. Impreza, której 

celem było promowanie zdrowego stylu życia, pro-

pagowanie aktywności ruchowej, integracja mię-

dzypokoleniowa oraz aktywizacja społeczeństwa 

Gminy Dąbrowa Zielona przyciągnęła również go-

ści z sąsiednich gmin. Integralną częścią imprezy 

był Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa Zielona, któ-

rego laureatem została Maria Wojtala.  

Nad bezpieczeństwem uczestników podczas prze-

mierzania trasy czuwali strażacy z terenu gminy Dą-

browa Zielona. Poczęstunek na mecie marszu za-

pewniło Stowarzyszenie Centrum Pomocy 

„Panaceum” oraz Gminna Spółdzielnia Socjalna 

„Przyszłość”. Spośród zawodników wyłoniono 

dwóch najmłodszych, a w drodze losowania wy-

brano dwóch „Największych Szczęściarzy Marszu 

Nordic Walking”. Elementem finalnym było wręcze-

nie dyplomów oraz  nagród za udział, ufundowa-

nych przez Urząd Gminy Dąbrowa Zielona. Sponso-

rami pozostałych nagród był Gminny Ośrodek Kul-

tury oraz Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach.  

Organizatorzy pragnąc podziękować uczestnikom 

oraz wszystkim, którzy zaangażowali się  w przygo-

towanie  I Gminnego Marszu Nordic Walking, mają 

nadzieję, że impreza ta wpisze się na stałe w kalen-

darium wydarzeń gminy Dąbrowa Zielona. 

Ilona Burza 
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„Poezja jest drugą twarzą duszy”  - od słów greckiego 

poety Odisseasa Elitisa rozpoczęło się spotkanie z p. Jo-

anną Wąsek, domownikiem Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Soborzycach, na które zaprasił Klub Miesz-

kańca działający w ramach Programu Aktywności Lokal-

nej Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2016 – 2017. 

20 października sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dą-

browie Zielonej na kilka chwil stała się sceną, na której 

poetka recytowała swój wiersz pt. „Krzyż miłości”. 

Kolejne utwory z dotychczasowego dorobku  autorki, 

przy dźwiękach muzyki klasycznej,  przeczytane zostały 

przez uczennice kl. I Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej. 

Nikt nie krył wzruszeń podczas spotkania. Wiersze osobi-

ste, przepełnione uczuciami, opowiadające o zdarze-

niach i osobach, które autorka napotkała na drodze 

swojego życia, wywołały wiele emocji wśród słuchaczy. 

Kwiaty dla poetki, słowa podziękowania i życzenia prze-

kazała Wójt Gminy Dąbrowa Zielona – Maria Włodar-

czyk, a także kierownik GOPS  - Izabela Kucharska              

i opiekun Klubu Mieszkańca – Witold Błaszczyk.  

Refleksje z pewnością jeszcze długo towarzyszyły tym, 

którzy mieli okazję poznać p. Joannę i jej twórczość. 

Ilona Burza 

Nowiny z Gminy 

„Dzień Pluszowego Misia” to Międzynarodowe Święto obcho-

dzone 25 listopada.  W przygotowanie urodzin dla pluszowego 

misia, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury włączony został  

Program Aktywności Lokalnej dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa 

Zielona na lata 2016-2017 realizowany w ramach projektu 

partnerskiego „Drużyna Powiatu”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. Przedszkolaki z Dąbrowy Zielonej 

wraz ze swoimi mis iami zostały zaproszone   

do GOK-u, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. Poszukiwanie 

zagubionego misia, podróż do „Misiolandii”, zlizywanie miodku,  

rysowanie misia z zamkniętymi oczami oraz wykonanie misia     

z filcu to tylko część urodzinowych zabaw, którym towarzyszyło 

wiele uśmiechów i radości.  

Ilona Burza 
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24 listopada br. Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Wło-

darczyk wspólnie z delegacją sołtysów reprezentowała 

nasz samorząd w sali Sejmu Śląskiego podczas Forum Soł-

tysów Województwa Śląskiego.  Forum to cyklicznie orga-

nizowane przez Urząd Marszałkowski spotkanie, stwarzają-

ce możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomię-

dzy samorządowcami. Ukazuje, jak można wzmacniać 

i budować więzi lokalne wokół małych ojczyzn. 

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego otworzył wice-

marszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa. 

Marszałek podziękował wszystkim sołtysom, którzy przy 

wsparciu wójtów  z wykorzystaniem dostępnych środków 

zmieniają wieś. Tradycyjnie podczas Forum Sołtysów pod-

sumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskie-

go”.  Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi przez 

pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ła-

du przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska natu-

ralnego. Coroczny konkurs promuje także działania zwią-

zane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczu-

cia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody 

i wyróżnienia przyznano w pięciu kategoriach. 

Dąbrowa Zielona może poszczycić się zdobyciem II miej-

sca w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzują-

ce tradycje, obrzędy i zwyczaje”. Nagroda ta została 

przyznana za przedstawienie zwyczajowo – obrzędowe 

„Gromniczna” w wykonaniu Zespołu Teatralne-

go ,,Dąbrowianie”. Nagrodę z rąk wicemarszałka woje-

wództwa śląskiego Stanisława Dąbrowy odebrali członko-

wie zespołu teatralnego, wójt gminy oraz dyrektor GOK. 

Wszystkim laureatom gratulujemy. 

Warto przypomnieć, iż w roku 2013 w tym samym konkur-

sie w kategorii – Piękna wieś - I miejsce zajęło sołectwo 

Dąbrowa Zielona. 

Zachęceni sukcesami laureatów, już dzisiaj zapraszamy 

sołectwa, zespoły artystyczne i właścicieli zagród do 

wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. 

Aneta Wojtala 

 

 

Historia kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie 

Zielonej sięga odległych czasów. Jak każdy zabytek 

dźwiga ciężar historii warty przypomnienia. Świadczy      

o rozwoju i aktywności mieszkańców parafii na prze-

strzeni wieków. 30 listopada w ramach Programu Aktyw-

ności Lokalnej dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona 

na lata 2016-2017 realizowanego jako część  projektu 

partnerskiego „Drużyna Powiatu”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, odbyła się prelekcja, pod-

czas której opiekun Klubu Mieszkańca – Witold Błasz-

czyk zaprezentował materiały historyczne  obrazujące 

zmiany w architekturze kościoła. Fotografie budynku 

pochodzące sprzed wielu lat okraszone interesującym 

opisem  pozwoliły przybliżyć zebranym historię tego 

miejsca. Aktualne fotografie poszczególnych części ko-

ścioła zwróciły zaś uwagę na to, czego na co dzień więk-

szość nie dostrzega. Po prelekcji uczestnicy jeszcze dłu-

go dyskutowali na tematy wywołane prezentacją multi-

medialną. Zrodziło się też kilka pomysłów na dalszą pe-

netrację historyczną naszych terenów. 

Ilona Burza 

Zmiany architektury kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła na przestrzeni wieków Zmiany architektury kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła na przestrzeni wieków Zmiany architektury kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła na przestrzeni wieków    
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Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, 

że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie 

złotymi godami. 

19 listopada 23 pary z Gminy Dąbrowa Zielona obchodziły Zło-

te Gody. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele para-

fialnym w Dąbrowie Zielonej, którą odprawił ks. Kamil Chudy. 

Po mszy św. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego aktu deko-

racji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-

znanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała 

wójt gminy Maria Włodarczyk. 

Po oficjalnych uroczystościach jubilaci wraz z władzami samo-

rządowymi przeszli do hali sportowej, by wspólnie z seniorami 

obchodzić Gminny Dzień Seniora. W uroczystościach uczestni-

czyli: senator Ryszard Majer, Maria Włodarczyk - wójt 

gminy, Krzysztof Kucharski - przewodniczący rady gminy, 

radni, Małgorzata Surlej - zastępca wójta i przedstawiciele 

policji. 

Pani wójt życzyła wszystkim  długich lat życia w dobrym zdro-

wiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, wiele radości 

i uśmiechu na twarzy. Podkreśliła, jak bardzo seniorzy ważni są 

nie tylko dla swoich rodzin (dzieci wnuków, sąsiadów), ale rów-

nież dla całej społeczności naszej gminy. Cytując amerykań-

skiego polityka Beniamina Franklina, który powiedział: „Nie 

starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” życzyła wszyst-

kim braku czasu. Senator RP Ryszard Majer przedstawił dzia-

łania, jakie podejmuje na rzecz osób starszych, założenia Poli-

tyki Senioralnej oraz złożył życzenia. 

Krzysztof Łuszczek – dzielnicowy Komisariatu Policji 

w Koniecpolu wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy prze-

strzegali seniorów przed działaniami oszustów „na wnuczka”. 

Przedstawili w formie prezentacji przykłady takich wyłudzeń. 

Każdy z seniorów otrzymał wykaz telefonów, na który mogą 

zgłaszać przypadki wyłudzeń bądź sytuacje niebezpieczne.   

Dzieci z placówek oświatowych przygotowały dla jubilatów 

i seniorów specjalny program kulturalno-rozrywkowy. Specjal-

ne słowa wójt gminy i przewodniczący rady gminy skierowali 

do najstarszych seniorów. Byli to:  p. Krystyna Olczyk 

z Cielętnik i p. Stanisław Knop z Raczkowic. 

Wspólnie spędzony czas był okazją do wspólnego śpiewu, wie-

lu ciekawych rozmów i wspomnień. 

Aneta Wojtala 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Dąbrowa Zielona 

Maria Włodarczyk przyznała nagrody dla  nauczycieli 

z gminy Dąbrowa Zielona za szczególne osiągnięcia dydaktycz-

ne i wychowawcze. W tym roku podczas spotkań wyróżnienia 

z rąk wójta otrzymało 7 pedagogów pracujących w placówkach 

oświatowych na terenie gminy. Dzień Edukacji Narodowej po-

tocznie zwany Dniem Nauczyciela obchodzony jest w Polsce 14 

października, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodo-

wej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników 

oświaty. Wójt Maria Włodarczyk podziękowała wszystkim na-

uczycielom oraz pracownikom obsługi za trud i zaangażowanie 

w nauczanie i wychowywanie młodych pokoleń. Życzenia 

i podziękowania skierowała również dla nauczycieli emerytowa-

nych. 

Aneta Wojtala 

 

Sezon sportowy 2016/2017 w Zespole Szkół w Dąbrowie 

Zielonej rozpoczął się w pierwszym tygodniu września 

udziałem uczniów naszej szkoły w „Biegu Pamięci Wrze-

śnia 1939”, który odbywał się w Lelowie. Bieg miał na ce-

lu upamiętnienie wydarzeń historycznych, mających miej-

sce podczas II wojny światowej . Nasi uczniowie spisali się 

doskonale zajmując czołowe miejsca: Eliza Musiał – I m, 

Julia Mysłek – II m, Adrian Wąsek – IV m, Anna Mruk – I m, 

Konrad Kołodziejski – II m, Magda Musiał – IV m, Martyna 

Łęgowik – VIII m.      20 września, w Konopiskach, miały 

miejsce Indywidualne Powiatowe  Biegi Przełajowe,         

w których również uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. 

Mimo trudnych warunków atmosferycznych  wszystkim 

zawodnikom udało się ukończyć biegi, a dwie zawod-

niczki zakończyły zawody na wysokich miejscach: Anna 

Mruk – III m, Eliza Musiał – IV m.         26 listopada 2016  w Po-

czesnej odbyły się  Drużynowe Mistrzostwa Powiatowego 

Zrzeszenia LZS  w Tenisie Stołowym. W turnieju udział wzię-

ły drużyny z pięciu gmin: Poczesna, Dąbrowa Zielona, 

Konopiska, Rędziny i Mstów.  Drużyna z naszej gminy jest 

corocznym uczestnikiem tych zawodów, posiadającym 

na swoim koncie niemałe osiągnięcia  (w zeszłym roku 

uplasowaliśmy się na III miejscu w powiecie). W tym roku 

starania wszystkich zawodników zespołu zostały zwień-

czone dużo większym sukcesem – drużyna z gminy Dą-

browa Zielona (w składzie: J. Hasikowska, K. Żółtowska,   

W. Dzieniarz, J. Chmielewski, A. Wielgos, E. Musiał, K. Po-

lak, N. Szyda, M. Falana, Z. Jędrzejczyk, B. Pełka, B. Kosiń, 

D. Skrzypczyk, M. Musiał, K. Mielczarek, K. Sztymala,         

W. Tkaczyk, K. Gajewska, M. Kidziun, D. Pełka) stanęła na 

II miejscu podium, a więc została Wicemistrzem Powiato-

wego Zrzeszenia LZS w Częstochowie, pokonując mocno 

utytułowaną drużynę z Konopisk.   Na sukces drużynowy 

naszego zespołu złożyły się również liczne osiągnięcia 

indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Julia Hasikowska – III m. Katarzyna Żółtowska- IV m. ( kat. 

żaczki), Arlena Wielgos - II m. Eliza Musiał - III m.  (kat. mło-

dziczki), Martyna Falana -II m. (kat. kadetki), Dagmara 

Skrzypczyk -  III m. , Magda Musiał - IV m. (kat. juniorki), 

Konrad Mielczarek  - II m., Kamil Sztymala - III m.(kat. ju-

niorzy), Weronika Tkaczyk - III m. (kat. seniorki).       W grud-

niu drużyna chłopców naszej szkoły podstawowej (w skła-

dzie: D. Oboński, B. Pełka, P. Kosiński, A. Szyda, K. Polak,    

T. Jaskóła, B. Górnicz, S. Kaczmarek, N. Szyda, B. Koniecz-

ny) współzawodniczyła towarzysko w Mikołajkowym Tur-

nieju Piłki Nożnej Pilica – Cup, w którym uplasowała się 

na IV pozycji.  

Gratulujemy i dziękujemy zawodnikom oraz trenerom!!! 

Joanna Włodarz 
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Już po świętach otwarty zostanie Dzienny Dom Seniora 

„Senior-WIGOR”. Budynek po byłym przedszkolu został wy-

remontowany i wyposażo-

ny dzięki dofinansowaniu 

pozyskanemu ze środków 

Ministerstwa Rodziny Pra-

cy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Wielo-

letniego „Senior – WI-

GOR” na lata 2015-2020. 

O dofinansowanie, które 

wyniosło 250 tyś. Zł, wójt 

Maria Włodarczyk za-

biegała już w połowie 

roku.  

Na seniorów nieaktyw-

nych zawodowo w wieku 60+ w nowym roku będą czekać te-

rapeuci i animatorzy, którzy zapewnią nie tylko opiekę, ale 

również organizację czasu wolnego. W ramach zajęć dla pod-

opiecznych zorganizowane zostaną zajęcia aktywizujące i anga-

żujące seniorów w działania samopomocowe oraz w życie spo-

ł e c zno śc i  l o k a l n e j .            

W Dziennym Domu 

„Senior – WIGOR” przygo-

towane będą nowoczesne  

i przestronne pomieszcze-

nia pełniące funkcje: sali 

spotkań i jadalni, po-

mieszczenie klubowe            

z dostępem do Internetu, 

aktywności ruchowej, 

odpoczynku i do terapii 

indywidualnej.  

Szczegółowe informacje 

na ten temat usług poby-

tu w Dziennym Domu Seniora można uzyskać w godzinach 

pracy urzędu pod numerem tel. (34) 3555 018 wew. 45. 

Karina Synowiec 

 

  

 

W tym roku św. Mikołaj  zaplanował wizytę w Dąbrowie 

Zielonej  już 4 grudnia . W oczekiwaniu na przybysza        

z dalekiej i mroźnej  Laponii,  przy dźwiękach zimowej 

muzyki , Śnieżynki  zabawiały dzieci, młodzież i doro-

słych. Radość  zapanowała,  gdy pojawiła  się postać 

starszego mężczyzny  w czerwonym stroju z białym fu-

terkiem,  brodą i workiem pełnym słodyczy. Pomimo 

braku śniegu, obecność   św. Mikołaja sprawiła, iż at-

mosfera  tego wieczoru stała się wyjątkowa. Wszyscy  

zostali obdarowani słodkimi upominkami, tańczyli           

w kręgu z Mikołajem, a chętni mogli sfotografować się      

z niecodziennym gościem. Dzieci  podziękowały za 

upominki , obiecały że będą grzeczne   i oczekują  Mi-

kołaja już za rok. W podróży i wręczaniu paczek dzie-

ciom Mikołajowi pomagały pracownice Gminnego 

Ośrodka Kultury  w Dąbrowie Zielonej.  

Anna Kaczmarek 

 

 

 



 

W piątek 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie 

Zielonej zrobiło się bardzo świątecznie. Odbyły się bowiem 

przesłuchania w ramach IV Powiatowego Festiwalu Kolęd           

i Pastorałek. 

Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowa-

niem. Odwiedzili nas uczniowie z Koniecpola, Kłomnic, Wit-

kowic, Garnka, Skrzydlowa, Wrzosowej, Konina, Przy-

rowa, Olbrachcic i Dąbrowy Zielonej. Młodzi artyści wystą-

pili w sześciu kategoriach wiekowych: przedszkola, uczniowie 

klasy I, uczniowie klas II-III, uczniowie klas IV-VI, gimnazjum 

oraz szkoły średnie i dorośli. Komisja konkursowa w składzie: 

Piotr Hankus- przewodniczący oraz Dariusz Pikor i Justyna 

Kępa przesłuchała ponad  70 uczestników. Obrady na pewno 

były burzliwe. Zwycięzcy  poszczególnych kategorii zaprezentu-

ją się podczas Koncertu Laureatów, który odbędzie się 15 

stycznia 2017r. 

Aleksandra Kołodziejczyk 
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W dniach 25-27 listopada 2016r. odbyły się Centralne Targi 

Rolnicze PTAK WARSAW EXPO – Warszawa 2016. Patronami 

Targów było  Ministerstwo Rolnictwa oraz Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego. Targi odbywały się przez trzy dni.      

W dniu 25 listopada odbyła się ceremonia otwarcia z udziałem 

przedstawicieli polskiej administracji rządowej oraz zaproszo-

nych gości zagranicznych. Dla nas jako KGW najważniejszy był 

dzień 26 listopada. W tym dniu odbyły się uroczyste obchody 

150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród tej delegacji były 

cztery przedstawicielki KGW  z  naszej gminy, Wanda Tasarz, 

Barbara Włodarz, Grażyna Klec  oraz Bożena Nowińska. 

Uroczystość ta  była powiązana z prezentacją Stołów Bożona-

rodzeniowych. Delegacje z każdej obecnej gminy zaprezento-

wały swoje potrawy regionalne. 

W dniu 11 grudnia 2016r. odbyła się impreza bożonarodzenio-

wa pod hasłem  „ Zachowajmy Nasze Tradycje” . Impreza  ta 

jest połączona z wielkim kiermaszem świątecznym oraz prezen-

tacją Stołów Bożonarodzeniowych. Prezentację stołów przygo-

towały KGW gmin należących do Stowarzyszenia 

 „Razem na Wyżyny” Panie z KGW z Dąbrowy Zielonej i Borow-

ców przygotowały tradycyjny stół bożonarodzeniowy. Można 

było spróbować tradycyjne pierogi, uszka, barszcz czerwony, 

kapustę z grochem, rybę na różne sposoby i inne smakołyki. 

Panie z KGW zaprezentowały się też jako zespół śpiewaczy      

i zaśpiewały trzy  piękne kolędy. Swoje stoisko miała też nasza 

ludowa artystka p. Ewa Oszczepalska. 

W dniu 17 grudnia 2016 r. w Pankach odbyła się Regionalna 

Prezentacja Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych. Ta piękna     

i tradycyjna impreza połączona jest z przeglądem śpiewaczym   

i prezentacją kolęd i pastorałek. Naszą gminę prezentowały 

KGW Cielętniki i KGW Zaleszczyny.  

Wanda Tasarz 

 

Numer 4/2016 
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W ferworze przedświątecznych przygotowań znaleźli-

śmy czas, aby ręcznie wykonać ozdoby  bożonarodze-

niowe. 13 grudnia w ramach Programu Aktywności 

Lokalnej dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona we 

współpracy  z Gminnym Ośrodkiem Kultury odbyły się 

Warsztaty Bożonarodzeniowe. 15 uczestniczek pod 

okiem p. Agaty Szyda – właścicielki kwiaciarni „Vena” 

oraz p. Anny Kaczmarek  - starszego instruktora kultu-

ralno-oświatowego, przygotowały choinki z drutu oraz 

wianki bożonarodzeniowe. Pełnej pomysłów i entuzja-

zmu pracy towarzyszyła typowo świąteczna atmosfera. 

Izabela Kucharska 

Zwierzęta, kwiaty ,warzywa, bajkowe postacie, ozdoby 

świąteczne  … to tylko  niektóre z nadesłanych prac  

na XXI edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„Papierowy Świat”, którego finał odbył się 10 listopada      

w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej. Pa-

tronat nad konkursem objęła  wójt gminy ,  a współor-

ganizatorem był Regionalny Ośrodek Kultury  w Często-

chowie. Powołana do oceny prac komisja  stwierdziła, 

że prace nadesłane na konkurs  charakteryzowały  się 

oryginalnością, pomysłowością, estetyką , ciekawą 

formą    i precyzją wykonania. Mieliśmy możliwość za-

obserwowania  nowych pomysłów na wykonanie i re-

alizację kompozycji z papieru. Komisja wyłoniła zwy-

cięzców konkursu w pięciu kategoriach wiekowych, 

którym gratulacje złożyli:  Małgorzata Majer – dyrektor 

ROK , Lilla Deska – dyr. GOK, Małgorzata Surlej  – z-ca 

wójta i członkowie komisji oceniającej. Uroczystość 

uświetnił występ skrzypaczki z Zespołu Szkół Muzycz-

nych w Częstochowie, co dodało  uroczystości blasku  

i stworzyło niepowtarzalny klimatu. Wśród mieszkańców 

naszej gminy nagrody i wyróżnienia  otrzymali: Gminne 

Przedszkole, Martyna Dzieniarz,  Aleksandra Cudak, 

Oliwia Rak,  Daria Rak, Oliwia Majchrzak, Laura Sikora, 

Angelika Rak, Wiktor Dzieniarz , Julia Stypka, Wiktoria 

Orzeł Zuzanna Szyda, Oliwia Struska, Julia My-

słek ,Paulina Bąk, Magdalena  Zych, Gabriel Orzeł, 

Artur Stacherczak,  Zbigniew Górnicz i Jan Kurzelewski.  

Uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. 

Lilla Deska 
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29 września 2016 r.  

 

Uchwała Nr XXII/140/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2016 r. 

 

Uchwała Nr XXII/141/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej WPF na lata 2016 – 2029. 

 

Uchwała Nr XXII/142/2016  w sprawie przyjęcia informacji 

dotyczącej wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego jed-

nostek za I półrocze 2016 r. 

 

Uchwała Nr XXII/143/2016 w sprawie ustalenia stawki dla rad-

nych gminy z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służ-

bowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gmi-

ny. 

 

Uchwała Nr XXII/144/2016 w sprawie przystąpienia gminy 

Dąbrowa Zielona do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego. 

 

Uchwała Nr XXII/145/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/-

135/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Uchwała Nr XXII/146/2016 w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie umowy najmu nieruchomości. 

 

29 listopada 2016 r.  

 

Uchwała Nr XXIII/147/2016 w sprawie zmian w budżecie gmi-

ny na 2016 r. 

 

Uchwała Nr XXIII/148/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej WPF na lata 2016 – 2029. 

 

Uchwała Nr  XXIII/149/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XIV/100/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnię-

cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska        

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na spłatę wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredy-

tów. 

 

Uchwała Nr XXIII/150/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-

/101/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. Rady Gminy Dąbrowa 

Zielona. 

 

Uchwała Nr XXIII/151/2016 w sprawie uchylenia uchwały       

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajo-

wego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-

skiej. 

 

Uchwała Nr XXIII/152/2016 w sprawie uchylenia uchwały           

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach          

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Uchwała Nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-

II/50/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obli-

gacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Uchwała Nr XXIII/154/2016 w sprawie zarządzenia na terenie 

gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków 

rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów      

i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. 

 

Uchwała Nr XXIII/155/2016 w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 

rok obowiązujących na terenie gminy Dąbrowa Zielona. 

 

Uchwała Nr XXIII/156/2016 w sprawie utworzenia Dziennego 

Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Zielonej. 

 

Uchwała Nr XXIII/157/2016 w określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu „Senior-

WIGOR” w Dąbrowie Zielonej. 

 

Uchwała Nr XXIII/158/2016 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

gminy Dąbrowa Zielona. 

 

Uchwała Nr XXIII/159/2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

Planu gospodarki nisko emisyjnej dla obszaru gminy Dąbrowa 

Zielona współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową        

o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-125/13-00. 

 

Uchwała Nr XXIII/160/2016 w sprawie przyjęcia Rocznego 

Programu współpracy gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 

rok. 

 

Uchwała Nr XXIII/161/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości gruntowych. 

 

Uchwała Nr XXIII/162/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości gruntowych. 

 

Uchwała Nr XXIII/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 

Uchwała Nr  XXIII/164/2016 w sprawie zatwierdzenia Taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Aleksandra Fuchs 
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Jak co roku emeryci i renciści z „Dąbrowskiego Klubu Se-

niora” obchodzili swoje święto. Uroczystość odbyła się 8 

października 2016r. W kościele parafialnym została odpra-

wiona msza św. w intencji emerytów i rencistów oraz ich 

rodzin. Miejscem okolicznościowego spotkania była świe-

tlica „Spółdzielni Przyszłość”. Na spotkaniu była obecna 

wójt Maria Włodarczyk, która złożyła uczestnikom ser-

deczne życzenia. Wybornie smakowały przystawki i dania 

gorące serwowane przez pracownice spółdzielni. Zapa-

nowała miła i serdeczna atmosfera. Płynęły słowa piose-

nek biesiadnych, sypały się żarty. Wszyscy wiemy, że ruch, 

śpiew i taniec to najlepsza terapia w każdym wieku. Za-

bawa taneczna trwała do późnych godzin wieczornych. 

G. Ciepielska 

 

Zakończył się cykl Zebrań Wiejskich, na których mieszkańcy 

poszczególnych sołectw Gminy Dąbrowa Zielona decydowali, 

na co przeznaczą przyznane im pieniądze w ramach funduszu 

sołeckiego. Wnioski wszystkich sołectw zostały złożone przez 

sołtysów w Urzędzie Gminy i są zaakceptowane do realizacji 

przez wójta. Fundusz sołecki to środki pochodzące z budżetu 

gminy, oddane do dyspozycji sołectwa. Przeznaczone są na 

realizację zadań własnych gminy i mają służyć poprawie wa-

runków życia mieszkańców. Wysokość środków na fun-

dusz  jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców 

sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. Fundusz sołecki na 

2017 r. to 213 936,37zł. i został przeznaczony przez  poszcze-

gólne sołectwa na: 

 Borowce: remont dróg gminnych, dofinansowanie 

świetlicy, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie 

gotowości operacyjnej OSP. 

 Cudków: remont dróg gminnych. 

 Cielętniki: remont dróg gminnych, utrzymanie terenów 

zielonych, działalność komunalna. 

 Dąbek: remont dróg gminnych, dofinansowanie świetli-

cy, utrzymanie gotowości operacyjnej OSP 

 Dąbrowa Zielona: działalność komunalna, urządzenia 

do siłowni zewnętrznej. 

 Lipie: utwardzenie pobocza drogi gminnej. 

 Nowa Wieś: remont dróg gminnych i zakup krawężni-

ków, utrzymanie terenów zielonych. 

 Olbrachcice: remont dróg gminnych, utrzymanie tere-

nów zielonych, zakup paliwa do odśnieżania dróg, urzą-

dzenia do siłowni zewnętrznej. 

 Raczkowice: remont dróg gminnych, dofinansowanie 

świetlicy, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie 

gotowości operacyjnej OSP. 

 Raczkowice Kolonia: remont dróg gminnych, utrzy-

manie terenów zielonych, zagospodarowanie działki – 

plac zabaw. 

 Święta Anna: remont dróg gminnych, utrzymanie te-

renów zielonych, urządzenia do siłowni zewnętrznej. 

 Soborzyce:  remont dróg i poboczy gminnych. 

 Ulesie: remont dróg gminnych, ścieżka pieszo-

rowerowa, utrzymanie terenów zielonych. 

 Zaleszczyny: remont dróg gminnych, utrzymanie tere-

nów zielonych. 

Aneta Wojtala 

 

 

Dzięki stale podejmowanym staraniom władz gminy udało się 

pozyskać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

kolejne środki finansowe w wysokości ponad 394 tyś. zł na 

likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, któ-

re miały miejsce w latach poprzednich. W ramach uzyskanej 

promesy przebudowywane są dwa mosty na przepusty zlokali-

zowane w sołectwie Olbrachcice na Kanele Lodowym w ciągu 

dróg gminnych na działkach nr ewid.514 i 714. Wykonawcą 

robót budowlanych na dwóch przepustach jest  firma KUZEN 

Sp. z o.o. z Katowic.  Konstrukcję bliźniaczych przepustów sta-

nowi dwudzielna skrzynka, jednootworowa, złożona z dwóch 

elementów prefabrykowanych typu „C” o wymiarach wewnętrz-

nych 3,50x2,00m. Całkowita długość przepustu wynosi 5,70m,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a szerokość 6 m. Odbiór obu zadań planowany jest na grudzień 

2016r. , a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 402 tyś  zł. 

Michał Ujma  

 

Trwa przebudowa mostów 
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Mateusz Sowa, siedemnastoletni klarnecista, otrzymał prestiżo-

we stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2015/2016. To 

szczególne wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczniom   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szkół artystycznych, którzy w swym dorobku mają wiele suk-

cesów. Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 8 listopa-

da br. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

 Mateusz pochodzi z Raczkowic Kolonii, a od 2007r. jest 

uczniem Zespołu Szkół Muzycznych   im. M. J. Żebrowskiego   

w Częstochowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął wcze-

śniej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej w wie-

ku 8 lat, gdzie wstąpił w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Dąbrowa Zielona. Stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Piotra Glińskiego otrzymał za szczególne osiągnię-

cia, wśród których można wymienić: wyróżnienie na XI Między-

narodowym konkursie „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu – Zdro-

ju  2016, II miejsce podczas konkursu klarnetowgo CEA w Ka-

towicach, II miejsce w ogólnopolskim konkursie w Sosnowcu   

w maju br. Wraz zespołem kameralnym zdobył Platynowy En-

semble na X Międzynarodowym Konkursie Zespołów kameral-

nych w Rzeszowie, III miejsce podczas konkursu kameralnych 

zespołów dętych CEA w Kielcach oraz III miejsce podczas mię-

dzynarodowego konkursu klarnetowego w Warszawie.            

W czerwcu br. Mateusz otrzymał również stypendium arty-

styczne od Prezydenta Miasta Częstochowy.  

 Mateusz Sowa zaprezentuje się mieszkańcom naszej gminy 

podczas koncertu 22 stycznia 2017r. Serdecznie zapraszamy na 

koncert. Gratulujemy  osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów 

na drodze muzycznej kariery.  

Justyna Kępa 

 

 

 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Zielonej 

odbyła się w dniu 19.10.2016r uroczystość pasowania na 

czytelnika. Gościliśmy uczniów  klasy pierwszej szkoły pod-

stawowej  wraz z wychowawczynią p. Ewą Kaczmarek. 

Celem pasowania jest przygotowanie dzieci do roli samo-

dzielnego czytelnika biblioteki. Biblioteka to miejsce, które 

zawsze powinno kojarzyć się dzieciom z miejscem bezpiecz-

nym, przyjaznym, radosnym, gdzie czerpiemy wiedzę 

i odkrywamy otaczający nas świat i gdzie najmłodsi są mile 

widziani. Po zapoznaniu  uczniów z regulaminem i zasadami 

wypożyczania książek nastąpił moment złożenia uroczystego 

ślubowania: „My uczniowie pierwszej klasy Tobie 

Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, 

krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika 

będziemy przestrzegać pilnie, z Twych rad i mądrości 

korzystać od dziś zawsze będziemy”.  

Po słowach ślubowania mogły już wybrać książki i dołączyć 

do grona czytelników. Na zakończenie dzieci otrzymały pa-

miątkowe dyplomy, książki, a także życzenia wspaniałych 

przygód w świecie książek. Mam nadzieję, że nowi czytelnicy 

biblioteki będą ją chętnie odwiedzać. 

Jolanta Kosentka 
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Z myślą o konsumentach (szczególnie starszych) po-

wstał Senacki Zespół d.s. Ochrony Konsumentów. 

Podstawowe prawa ujęte w zasady na styku kupujący-

sprzedawca to: 

1. Kupujemy po zastanowieniu i bez emocji. Uważa-

my na promocje i różne chwyty reklamowe 

2. Zadajemy sprzedawcy pytania. Wiedzę o danym 

produkcie weryfikujemy w innych źródłach. 

3. Uważamy na oszustów- nie kupujemy 

„cudownych" artykułów i leków. 

4. Na propozycję sprzedawcy możemy powiedzieć 

„Nie"! 

5. Wnikliwie czytamy umowy- podpisujemy po za-

ciągnięciu opinii u prawnika, (szczególnie umo-

wy kredytu). 

6. Wadliwy towar możemy reklamować w ciągu 2 

lat od zakupu (decyduje paragon). 

7. Korzystamy z bezpłatnej pomocy następujących 

instytucji chroniących nasze prawa: 

 

 Powiatowego Rzecznika Konsumentów: 42-217 

Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, tel. 34 322-92-

18 (pow. częst.) 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 

11/13, tel. 34 270-72-89 (miasto), 

 

 Infolinia Konsumencka udziela bezpłatnych po-

rad prawnych i informacji w dni powszednie       

w godz. 9.00-17.00 pod numerem tel. 801-440-

220, 

 

 Senatorska Infolinia Senioralna (Senator R. Ma-

jer)- każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00 pod 

numerem tel. 512-652-800. 

Red. 

Obecny rozwój wsi polskiej- nowoczesna urbanizacja, 

wpływy przemysłu, nauki, poziom życia, komunikacji, 

lecznictwa, komputeryzacja itd. w zdecydowany spo-

sób odsuwa w niepamięć wieloraki dorobek kultury 

ludowej wieków z przedziału XVIII-XX. W tamtych wie-

kach życie na wsi oparte było w większości przypadków 

na samowystarczalności mieszkańców. Ciężka codzienna 

praca miała zapewnić prosty, ale niezbędny do prze-

trwania byt każdej chłopskiej rodzinie. Głównymi cela-

mi było zapewnić dom, pożywienie i ubranie. Jako 

zadania przenoszone na kolejne pokolenia przez wieki 

były realizowane w ramach gospodarki samowystar-

czalnej. Wraz z rozwojem wsi i liczby mieszkańców, 

kontaktom handlowym, oddziaływaniu rzemiosł miej-

skich zgrupowanych  w cechach zmieniał się też cha-

rakter, zakres i metody uprawiania rzemiosła na wsi. 

Pojawili się wysoko wyspecjalizowani rzemieślnicy, 

którzy swoje usługi świadczyli w okolicznych wsiach. 

Za te usługi pobierali opłatę w gotówce lub naturze. 

Rzemieślnicy niezrzeszeni byli nazywani „partaczami". 

Wykonywali swoje rzemiosło taniej, a często i lepiej 

niż „cechowi". Narastające antagonizmy gasiły akta 

prawne w poszczególnych zaborach. Zbigniew Adam 

Skuza przytacza „Objaśnienia" z 1821 roku, wydane 

przez władze Królestwa Kongresowego,- ,,... nikomu     

z przyczyny, że do zgromadzenia (cechu) nie 

należy, wolność robienia na własną rękę nie ma 

być tamowaną". W XIX w. nastąpił rozwój przemy-

słu, a uwłaszczenie chłopów skutkowało zmianą go-

spodarki towarowo- pieniężnej. W miastach pojawiły 

się sklepy z wyrobami przemysłowymi. Zaczęły one 

wypierać z zakładów rzemieślniczych narzędzia wypro-

dukowane ręcznie. Miało to przełożenie na jakość          

i ilość wykonywanych usług rzemieślniczych. Wpro-

wadzenie kolei parowej ułatwiło migrację do miast       

i handel. („Ziemia obiecana" Reymonta) oraz emigra-

cję zarobkową- „saksy". Mimo ogromnych zmian, ja-

kie zaszły w kolejnym wieku w naszym kraju, wieś      

w większym stopniu utrzymała zachowawczy charak-

ter w zakresie kultury ludowej i szeroko rozumianej 

kultury materialnej. O wielu aspektach organizacji 

życia na wsi w poprzednich dwóch wiekach możemy 

się już tylko dowiadywać. Nowy dział  w naszej gazecie 

chcemy poświęcić tym zagadnieniom   licząc na pomoc 

źródłową Czytelników. 

Witold Błaszczyk 

 

Informuje się mieszkańców, że na sezon zimowy 2016/2017, do odśnieżania dróg gminnych zamontowane zostały 4 pługi od-
śnieżne na samochodach pożarniczych jednostek OSP, rejony działania pozostają bez zmian: 
- OSP Święta Anna obsługuje rejon:  Święta Anna – Lipie – Milionów – Dąbek – Olbrachcice  - Ulesie 
- OSP Dąbrowa Zielona rejon:  Dabrowa Zielona – Zalas Biedy – płn. część Olbrachcic – Rogaczew – Borowce 
- OSP Cielętniki rejon:  Cielętniki – Raczkowice – Raczkowice Kolonia 

- OSP Soborzyce rejon: Soborzyce – Zaleszczyny – Cudków - Niebyła – Osiny – Maćkówka 
Koordynatorami „Akcji Zima 2015/16” w Urzędzie Gminy są: - Jarosław Dworak tel. 34/35 55 018 do 19 w godzinach pracy Urzę-
du, tel. 795330974 całodobowo, 
- Tadeusz Ciastko tel. 34/35 55 018 do 19 w godzinach pracy Urzędu, tel. 509231264 całodobowo. 
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Koperta życia 

Koperta życia to akcja zainicjowana przez Wójta Gminy 

Dąbrowa Zielona Marię Włodarczyk w 2014 r.,  skierowa-

na do mieszkańców gminy. Koperta życia to zestaw skła-

dający się z plastikowej koperty, ankiety i naklejki. Wy-

pełnioną ankietę (przebyte choroby, przyjmowane leki, 

uczulenia, kontakt do osób najbliższych, opiekunów) na-

leży włożyć do załączonej plastikowej koperty i umieścić 

w lodówce, a na lodówce przykleić naklejkę ,,Tu jest 

koperta życia”. Umieszczenie Koperty w miejscu wi-

docznym i dostępnym umożliwia lekarzom i ratownikom 

medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji 

o zdrowiu pacjenta. Koperty życia są dostępne u lekarza 

rodzinnego oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

Spotkanie z sołtysami 

Maria Włodarczyk—wójt gminy i skarbnik Renata Madej 

spotkały się 13 grudnia z sołtysami z terenu gminy. Na 

spotkaniu poruszane były problemy każdego sołectwa. 

Sołtysi wypowiedzieli się na temat bieżących potrzeb          

i planów na przyszły rok. Najważniejszym tematem 

były jednak kwestie związane z rozliczeniem funduszu 

sołeckiego oraz ustaleniem inkasa i diet dla sołtysów           

w związku z indywidualnymi kartami bankowymi na 

pobór podatków. 

Niebezpieczny okres grzewczy 

 Jak co roku rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim 

wzrasta zagrożenie zatrucia czadem! W każdym roku 

ginie kilkadziesiąt osób z powodu zatrucia tlenkiem wę-

gla. Wynika to z niewłaściwej eksploatacji budynków 

i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzew-

czych. Szczelnie zamknięte okna-niejednokrotnie dodat-

kowo uszczelnione, niewłaściwa konserwacja przewodów 

wentylacyjnych i kominowych, pozaklejane kratki wenty-

lacyjne oraz brak otworów wentylacyjnych w drzwiach 

łazienkowych są główną przyczyną tragedii. 

Aby zapobiec zatruciu, przede wszystkim należy zapew-

nić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do 

paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni 

węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Po-

nadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działa-

nia urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, 

szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewo-

dów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiew-

nych. Takie czynności powinna wykonywać osoba posia-

dająca kwalifikacje kominiarskie. 

Więcej o tym, jak chronić się przed czadem można zna-

leźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży   

Pożarnej oraz na stronie internetowej 

www.czadowedomy.pl 

Kontakt z kominiarzem – tel. 34313 41 08, 509 418 860 

Płomyk nadziei 

W okresie przedświątecznym odbyły się dwa mitingi 

otwarte grup AA  na terenie gminy. Grupa ”Nadzieja” 

z Dąbrowy Zielonej ma już za sobą wieloletnią tradycję. 

Na bazie „Panaceum” w Cielętnikach powstała nowa 

grupa „Płomyk”. Jednoczą je  problemy, cele i formy 

zbiorowej terapii antyalkoholowej. Sens wspólnego 

działania potwierdziły dwa wieczory wigilijne przebie-

gające w szczególnej atmosferze braterstwa, zrozumie-

nia i rodzinnego wsparcia. Gratulujemy samozaparcia  

w dążeniu do wyrwania się z nałogu. 

 Podatki i opłaty lokalne  obowiązujące na tere-
nie Gminy Dąbrowa Zielona w 2017 r. 

 Stawka podatku  rolnego  wynosi: 

dla gospodarstw rolnych  -   131,10 zł za 1 ha przeli-
czeniowy gruntu rolnego 

dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (tj. 
powierzchni mniejszej niż 1 ha)  -  262,20 zł za 1 ha 
fizyczny 

Zgodnie z obowiązującym prawem, opodatkowaniu 
podatkiem rolnym  nie podlegają w ogóle użytki rolne 
klasy V, VI i VI z  oraz  grunty zadrzewione i zakrze-
wione, które są ustanawiane na użytkach rolnych. 

Zaproszenie 

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej zaprasza 

Mieszkańców gminy  na Koncert Noworoczny Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej, który odbędzie się 22 stycznia 2017 

r. o godz. 17.00 w miejscowym kościele. 

Świąteczny kiermasz 

W Klubie Mieszkańca  w ramach Programu Aktywności 

Lokalnej w dniu 20 grudnia w Sali wystawowej Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej odbył się 

Kiermasz Bożonarodzeniowy. Tematyczna oferta 

obejmowała: stroiki świąteczne, ozdoby z drewna, 

ozdoby choinkowe    z filcu i innych  wykonane przez 

mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy     

w Soborzycach w ramach warsztatów rękodzielniczych.  

http://www.czadowedomy.pl

