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Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła   Dożynkom Gminnym, które odbyły się 

w dniu 11.09.2016 r. Uroczystość dożynkową rozpoczęto Mszą Św. Dziękczynną 

w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej odprawioną przez księży:  Tade-

usza Króla proboszcza parafii Cielętniki,  Kamila Chudego prefekta  parafii  Dą-

browa Zielona i Wojciecha Próchnickiego proboszcza parafii  Soborzyce. Po 

mszy św. barwny korowód  prowadzony przez Młodzieżową Orkie-

strę  Dętą  przeszedł na boisko przy Zespole Szkół, gdzie odbywała się dalsza  
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część uroczystości.  Po uroczystym otwarciu, wręczeniu nominacji starostom  tegorocznych dożynek, nastąpiło  przeka-

zanie  chleba i wieńców  dożynkowych  gospodarzom gminy.  Starostowie to  Małgorzata Dróżdż z Cielętnik i Konrad 

Mysłek z Ulesia. Uroczystości  towarzyszyły  występy dzieci i młodzieży z  Gminnego Przedszkola  i Zespołu Szkół 

w Dąbrowie Zielonej, Szkoły Podstawowej z Olbrachcic,  Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołów Śpiewaczych 

„Dąbrowianki „  i „Lipowianki”, grupy  śpiewaczej sołectwa Raczkowice. Ważnym  elementem  uroczystości  dożynko-

wych było  wręczenie nagród  i dyplomów  dla laureatów konkursu ”Ekologiczna zagroda  2016” oraz  „Konkurs  Wień-

ców  Dożynkowych”. W  konkursie  na najlepszą potrawę na bazie ziemniaka najwięcej głosów otrzymały  „kluski pra-

żuchy” przygotowane przez  KGW Dąbrowa Zielona. Przedstawiciele   poszczególnych wsi   zmagali się  w  konkuren-

cjach  w ramach turnieju sołectw o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.  Najwięcej punktów  uzyskało  Sołectwo 

Dąbrowa Zielona i zostało zwycięzcą  turnieju. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Zapewniono rów-

nież atrakcje dla najmłodszych uczestników  dożynek w postaci dmuchawców, karuzeli, zjeżdżalni. Zakończeniem te-

go wspaniałego dnia  był koncert  gwiazdy  wieczoru  zespołu  „EratoX”  - zwycięzcy DISCO   STAR  oraz zabawa ta-

neczna  w oprawie muzycznej DJ  KRISS. 

Lilla Deska 

Fotoreportaż wewnątrz numeru 
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Był poniedziałek, 4 września 1939 r. Rankiem od strony 

Michałopola nadjechały trzy ciężkie motocykle z bocznymi 

wózkami, na których były zamontowane karabiny maszyno-

we. Ten 9-osobowy zagon Wehrmachtu został ostrzelany 

przez grupę polskich żołnierzy stacjonujących czasowo      

w budynku szkoły. Byli to żołnierze wycofujący się w kie-

runku Kielc po rozbiciu polskich wojsk w lasach janowskich. 

W potyczce zginęło kilku Niemców (2-3?), reszta wycofała 

się do macierzystego oddziału. Polscy ułani też opuścili Cie-

lętniki i udali się w kierunku Borzykowej. Mieszkańcy wsi, 

pełni obaw czekali na dalszy rozwój wypadków. Cisza trwa-

ła do godzin popo-

łudniowych, kiedy 

to do wsi wkroczył 

oddział Wehrmach-

tu. Rozpoczęła się 

łapanka i rozstrzeli-

wanie ludzi  w róż-

nych częściach wsi. 

Różne źródła pisane 

i przekazy ustne 

określają różne licz-

by ofiar – od 11 do 

16. Tablica na miej-

scowym cmentarzu informuje o 13 osobach. Można przy-

puszczać, że były jeszcze ofiary spoza Cielętnik, które zo-

stały pochowane na innych cmentarzach. Różne też są daty 

mordu- 4 lub 5 września. Analizując źródła pisane, należy 

przyjąć datę 4 września (poniedziałek)  jako dzień masakry      

i podpalenia zabudowań wiejskich (spłonęło około 90% 

stanu pierwotnego). Na podstawie relacji p. Zofii Ściubak 

z Łysin i p. Nowińskiego z Cielętnik oraz aktualnych usta-

leń p. Władysławy Śnioszek okoliczności śmierci ofiar 

przedstawiają się następująco: Cierpiała Kazimierz l.20- 

zastrzelony, Drożdż Maria  l. 45- ukryła się w piwnicy       

i  udusiła dymem z pożaru, Drożdż Kazimierz l. 9- ginie   

z matką, Hasikowski Roman  l. 30- rozstrzelany w grupie 

pod murem dworskim, Kamiński Józef l. 22- brak infor-

macji, Kubik Jan l. 17- zastrzelony na przydomowej drabi-

nie, Konieczny Florian l.55- rozstrzelany, Kucharska 

Czesława l. 17- zastrzelona w czasie pobytu  u koleżanki 

Rak Bolesławy zamieszkałej przy ul. Szkolnej, Łęgowik 

Jan   l. 48- rozstrzelany za posiadanie brzytwy, Bolesława 

Rak l. 17- zastrzelona z Kucharską Czesławą, Siewior 

Henryk l.18- brak informacji, Ściubak Józef l.66- roz-

strzelany w grupie, dwie ofiary NN- zginęli w potyczce 

(żołnierze?), Szymański Wincenty l. 32- zabrany z drogi 

wraz ze szwagrem Zajdkiem i Marcinem Śnioszkiem. 

Miał przy sobie nóż. Rozstrzelany pod murem cmentarnym.  

Ciała pomordowanych zostały złożone obok cmentarza, na 

terenie zwanym „Górki” i przysypane piaskiem. Niemieccy 

żołnierze po wymordowaniu części mieszkańców, areszto-

wali 54 osoby i pod eskortą, pieszo popędzili do Częstocho-

wy, do więzienia na Zawodziu. Przemarsz o głodzie (część       

w drewniakach) był niebywałą udręką. W czasie marszu byli 

często „dyscyplinowani” uderzeniami kolb karabinowych. Po 

dotarciu do więzienia, przez wiele godzin byli poddawani 

przesłuchaniom. Po wypiciu  czarnej zbożowej kawy, wszy-

scy cielętniczanie zostali odprawieni w drogę powrotną. 

Znowu wracali pieszo, eskortowani przez żołnierzy niemiec-

kich. Na jednym  z postojów kilku konwojowanym udało się 

zebrać z pola trochę marchwi. To była namiastka pożywie-

nia dla niewielu. Dotarli do Cielętnik skrajnie wyczerpani 

trudem pokonanej drogi, głodem i strachem o życie. Rodzi-

ny pomordowanych i przyjaźni sąsiedzi przystąpili do po-

chówku ciał. Syn Józefa Ściubaka Roman był stolarzem. 

To pod jego kierunkiem zostały wykonane prymitywne 

trumny (skrzynki) i ciała pomordowanych pod osłoną nocy 

przeniesiono do zbiorowego grobu na miejscowym cmenta-

rzu. 

Witold Błaszczyk 

Echa wojny 1939 roku - mord w Cielętnikach  

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 
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Ze względu na niecodzienność akcji należy przenieść się 

poza tereny naszej gminy- na trasę krajową nr 46 Często-

chowa-Szczekociny na wysokość wsi Tęgobórz. Był po-

czątek wojny 1939r. Niemcy stosując taktykę wojny bły-

skawicznej, zajmowali kolejne miejscowości i parli na 

wschód. Po walkach w okolicach Częstochowy i Janowa 

nasi żołnierze po oderwaniu się od nieprzyjaciela na wła-

sną rękę przemieszczali się w kierunku Kielc jako miejsca 

koncentracji. Dwóch żołnierzy 8 pułku ułanów im. Księcia 

Józefa Poniatowskiego Krakowskiej Brygady Kawalerii- 

dotarło  w okolice Tęgoborza i razem z innymi ukrywali się 

za stodołami w końskim zębie. Kiedy słuchowo ustalili zbli-

żającą się kolumnę pancerną, podjęli błyskawiczną, żoł-

nierską decyzję. Stanisław Stachowski wspiął się na wie-

kową wierzbę pochyloną nad szosą i zajął stanowisko     

w gęstym listowiu. Drugi żołnierz- Tadeusz Husarski- szer. 

WP zajął stanowisko w zagonie ziemniaków z zamiarem 

osłaniania kolegi po wykonaniu akcji. Od Nakła nadje-

chała kolumna samochodów pancernych. Stanisław 

Stachowski przepuścił pierwszy samochód szpicy, a do 

dwóch następnych wrzucił granaty. W wyniku akcji po-

wstało zamieszanie. Kolumna się zatrzymała i żołnierze 

rozpoczęli ostrzał. Zamachowiec próbował przedrzeć się 

do wsi, ale zginął przeszyty seriami karabinów maszyno-

wych w pobliżu wierzby. Drugi żołnierz oddalił się, ale też 

zginął między przysiółkiem „Domki” a Szczekocinami.       

W wyniku bohaterskiej akcji Stanisław Stachowski zlikwido-

wał kilku żołnierzy niemieckich,  w tym wysokiego stop-

niem oficera Wehrmachtu. Niemcy pochowali ciała swo-

ich zabitych żołnierzy na polu, a zabitego żołnierza pol-

skiego rozkazali pochować sołtysowi Tęgoborza Włady-

sławowi Stolarskiemu. Pochówkiem zajął się Stanisław 

Niepsuj, sołtys i stolarz Franciszek Wojcieszko. Bocznymi 

drogami dowieźli zwłoki bohatera do Nakła, gdzie po-

chówku dokonał proboszcz parafii Franciszek Nowakow-

ski. Główny wykonawca spoczął w grobie razem ze swo-

im kolegą. Nagrobek poległych za ojczyznę został prze-

budowany przez gminę Lelów w 1986r. i pozostaje pod 

stałą opieką jako dowód szczególnej odwagi żołnierskiej  

i przewidywalnej daniny życia. Z przekazów historycznych 

znamy podobne poświęcenia żołnierzy japońskich- 

„kamikadze” (boski wiatr). Byli to piloci, a często całe za-

łogi bombowców, które były latającymi bombami. Ich 

zadaniem był samobójczy lot tylko do celu. Powrotu nie 

było. Ginęli dla cesarza. Bohaterowie zaprezentowanego 

epizodu wojny obronnej zginęli za Polskę. Są znikomą 

cząstką tych, co zginęli na wszystkich frontach II wojny, 

ale zmuszają do zadumy nad miarami uczuć do Ojczy-

zny. Cześć ich pamięci!  

 Oparte na fragmentach szerszego opracowania rodaka 

Tęgoborza Bronisława Palucha obecnie emeryta miesz-

kającego w Starachowicach i zgłębiającego historię lo-

kalną. Dziękuję za udostępnienie.  

Witold Błaszczyk 

Nowiny z Gminy 

Na zaproszenie Klubu Mieszkańca (PAL) w Dąbrowie 

Zielonej przybył na spo-

tkanie autorskie pisarz 

Cezary Jan Lis. Urodzo-

ny już po wojnie, skompli-

kowaną rzeczywistość 

czasów wojny i lat powo-

jennych bada docierając 

do żyjących jeszcze 

świadków tamtego okre-

su. Historyk z zamiłowa-

nia, dużą wagę przywią-

zuje do faktów i doku-

mentów. Całkowicie wy-

zbywa się sympatii poli-

tycznych, co wyraźnie 

daje się odczuć w czasie lektury jego opracowań. Na szczegól-

ne uznanie zasługuje fakt, że jako dokumentalista dociera do 

świadków wydarzeń osobiście, pokonując tysiące kilometrów, 

gdyż mieszka w zachodniej części Niemiec. Zajmuje się historią 

regionu Częstochowa- Radomsko- Włoszczowa, gdyż z tymi 

terenami wiążą go związki rodzinne. Prezentowana na tym 

spotkaniu książka „Miejsca, ludzie, wydarzenia. Wojna 

1939-1945 r. na ziemi częstochowsko- radomszczań-

skiej. Amatorski wybór tekstów” (2016), jest już trzecią 

pozycją wydaną w niewielkich odstępach czasowych. Poprzed-

nie opracowania to: „Nieopisana zbrodnia, sądny dzień   

w Przyrowie” (2015), „Kapitan Paweł Czesław Kubik- 

1910- 1952. Przemilczany i zapomniany dowódca par-

tyzancki”(2015). Wielogodzinne spotkanie obfitowało w gorą-

cą dyskusję na tematy okupacyjne dotyczące naszych terenów. 

Spotkanie skończyło się nabyciem książek przez uczestników. 

Autor poinformował o pracach nad nową pozycją wydawniczą. 

Witold Błaszczyk 
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 W ramach Programu Aktywności Lokalnej (31.07.2016 r.) 

na  boiskach przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej od-

był się Piknik Rodzinny organizowany przez Gminę Dą-

browa Zielona. Przelotne opady tego dnia nie zdołały 

popsuć imprezy: wszystkie atrakcje, zgodnie z planem, 

czekały na gości. Kluby sportowe z okolicznych miejsco-

wości zmierzyły się w otwartym Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, a najsilniejsi 

śmiałkowie stanęli do rywalizacji w „siłowaniu na rękę” - 

Turnieju Armwrestlingu w kategorii kobiet i mężczyzn. Pu-

chary wręczyła Maria Włodarczyk Wójt Gminy Dąbrowa 

Zielona wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowa 

Zielona Krzysztofem Kucharskim. Mnóstwo atrakcji cze-

kało na najmłodszych: karuzele, zjeżdżalnia, stoiska 

z balonami, zabawkami i słodyczami, a przede wszystkim 

altana Stacja Animacja. To tutaj dzieci najchętniej spę-

dzały czas. Animatorzy oferowali mnóstwo zabaw 

i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas pikniku 

cały czas działały stoiska gastronomiczne, budki 

z napojami i lodami. Na każdego uczestnika pikniku cze-

kał obfity poczęstunek. Poczęstunek przygotowali 

uczestnicy Projektu „Drużyna Powiatu”, Koła Gospodyń 

Wiejskich z Dąbrowy Zielonej, Cielętnik, Zaleszczyn 

i Borowców, Gminna Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość”, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach oraz 

GS w Dąbrowie Zielonej. Imprezę uświetniły występy Kół 

Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Zielonej i Cielętnik oraz 

koncert zespołu Set The Point, który prócz autorskich 

utworów w iście kalifornijskim stylu, wykonał covery szla-

gierów takich sław jak The Police, IRA czy Kings of Leon. 

Po godzinie dwudziestej pierwszej ruszyła zabawa ta-

neczna przy hitach disco – polo z Dj’em Deelem. Konfe-

ransjerkę prowadziła Joanna Kusztal. Sił do tańca 

i dobrego humoru do samego końca nie brakowało! 

Laureaci Pikniku Rodzinnego: 

Miejsca w Turnieju Piłki Nożnej: I – Pilica Koniecpol A, II - 

Dąbrowianka Dąbrowa Zielona, III- GLKS Gmina Kłomni-

ce 

Miejsca w Turnieju Armwrestlingu:  

Kategoria kobiet: I – Bożena Bukała, II - Wiktoria Błasz-

czyk, III - Monika Chybińska 

Kategoria mężczyzn: I- Igor Szczerba, II- Przemysław   

Kilan, III - Damian Jary 

Joanna Kusztal 
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13 sierpnia 2016 r. w Borowcach odbył się już tradycyjnie 

festyn wiejski. Zgromadził on jak co roku oprócz mieszkań-

ców, bardzo wielu gości. 

Festyn rozpoczęto koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

z Dąbrowy Zielonej pod batutą Dariusza Pikora, a następnie 

obejrzano występ taneczny dziewcząt ze świetlicy „Leśny Za-

kątek”, który był przeplatany piosenkami w wykonaniu Doroty 

Pietras z Rogaczewa. Uczestnicy festynu mieli przyjemność 

ponownie zobaczyć Panie z GKGW z Dąbrowy Zielonej i KGW 

Cielętniki, które swoim występem umilały piękne popołudnie. 

Występy zakończono koncertem Pawła Woldana, młodego, 

promującego się muzyka. W trakcie przerw, Panie z GOK 

w Dąbrowie Zielonej organizowały różnorakie zabawy 

i konkursy dla dzieci. Gospodynie z Borowców zachęcały do 

degustacji pierogów i ciast, a druhowie strażacy serwowali 

kiełbaski i napoje. Jak zawsze atmosfera była miła, nikt się nie 

nudził i prawie wszyscy wytrwali do zabawy tanecznej, do 

której przygrywał zespół COVER MAX. A zabawa trwała prawie 

do rana. 

Aleksandra Fuchs 

Nowiny z Gminy 

W dniach 22 i 23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy 

w Dąbrowie Zielonej odbyły się spotkania grup młodzieży 

z Wójt Gminy – Marią Włodarczyk. Pierwsi uczestniczyli 

chłopcy z klasy szóstej oraz pierwszej i drugiej gimnazjum. 

Następnego dnia na spotkanie udały się dziewczęta z tych sa-

mych klas. Wójt gminy zaprosiła młodych ludzi, by porozma-

wiać z nimi o projekcie zagospodarowania przestrzeni wokół 

Zespołu Szkół, poznać ich opinię, pomysły i oczekiwania zwią-

zane z tym tematem. Celem spotkań było też zainteresowanie 

i zaangażowanie młodych obywateli w życie społeczności lokal-

nej.  
Karina Synowiec 

 

 

 

 

 

 

 



 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

Str.6 

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r.  parafia Przemienienia 

Pańskiego w Cilętnikach przeżywała uroczystość odpustową, 

która w tym roku była związana z Jubileuszem 255 -lecia ist-

nienia parafii. Mszy Świętej Jubileuszowej przewodniczył  rodak 

ks. Adam Konieczny wzywając  licznie zgromadzonych wier-

nych do przemiany swego życia. Po uroczystej mszy po raz 

trzeci zorganizowany został festyn parafialny. Rozpoczęcie za-

inaugurował mecz piłki nożnej zorganizowany przez  ministran-

tów. Po meczu ks. Proboszcz zaprosił wszystkich  na wspólną 

biesiadę, zabawy oraz  występy zespołów. W czasie festynu 

wystąpił zespół „Twój Czas" z parafii NMP Częstochowskiej        

z Częstochowy oraz  Zespół Pieśni Narodowej z Cielętnik 

(wśród solistek wystąpiły: Klaudia Hasikowska, Wiktoria 

Kwarta, oraz Amelia Falana).  Imprezie towarzyszyły  sto-

iska gastronomiczne, dmuchańce dla najmłodszych, paintball, 

zawody sumo  oraz loteria fantowa. O godz. 20.00 odbyło się 

losowanie nagród głównych oraz licytacje. W organizację festy-

nu po raz kolejny bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie  

„PANACEUM” oraz parafianie. Dochód z tegorocznego festynu 

został w całości przeznaczony na nowe ławki w kościele. 

Gwiazdą wieczoru był Zespół RODEO z Częstochowy, przy mu-

zyce którego bawiono się do północy.  

Izabela Kucharska 
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15 lipca 2016 r.  

Uchwała  Nr XX/133/2016  w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 r. 

 

Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa 

Zielona. 

 

Uchwała Nr XX/135/2016  w sprawie określenia wzoru de-

klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie określenia szczegóło-

wego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Uchwała Nr XX/137/2016  w sprawie uchwalenia Regulami-

nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dą-

browa Zielona. 

Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

19 sierpnia 2016 r. 

Uchwała Nr XXI/139/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok 

Aleksandra Fuchs 

 

http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2866
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2868
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2870
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2871
http://www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2880
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25 września 2016 na terenie Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd w Smoleniu odbył się Jubileusz 150 – lecia Kół 

Gospodyń Wiejskich województwa śląskiego. Wśród za-

proszonych gości na uroczystość przybyli: Wicemarszałek 

Sejmu RP, parlamentarzyści, władze samorządowe woje-

wództwa śląskiego, władze powiatowe i przedstawiciele 

instytucji działających na rzecz rolnictwa. W Sanktuarium 

Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach od-

była się msza św. dziękczynna. Po mszy św. uczestnicy 

obchodów przeszli barwnym korowodem przed centrum 

Pilicy, a następnie przejechali na teren Parków Krajobra-

zowych Orlich Gniazd w Smoleniu. Zaproszonych gości 

przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.  Członkinie KGW 

otrzymały odznaczenia i ordery. Wśród odznaczonych 

przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława 

Dąbrowę, Starostę Powiatu Zawierciańskiego Krzysztofa 

Wronę i Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Artura Janosika 

HONOROWĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZ-

TWA ŚLĄSKIEGO znalazła się  p. Wanda Tasarz – Przewod-

nicząca Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbro-

wie Zielonej. Jubileuszowe spotkanie uświetniły występy 

zespołów ludowych z regionów Bielsko – Biała, Często-

chowy, Zawiercia i Śląska. Region częstochowski repre-

zentował Zespół Śpiewaczy ,,Lipowianki” z Cielętnik. Im-

prezie towarzyszyły stoiska z wyrobami rzemiosła ręczne-

go, małej gastronomii, a także atrakcje dla dzieci.  

Aneta Wojtala 

 

 

 

24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej   

i w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach uroczyście 

zakończony został rok szkolny 2015/16. W tym długo 

oczekiwanym  dniu uczniom towarzyszyli zaproszeni go-

ście: Wójt Maria Włodarczyk  i  rodzice. Dyrektorzy, pod-

sumowując mijający rok , podziękowali nauczycielom       

i uczniom za owocną  pracę,  wręczyli nagrody i wyróż-

nienia za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową fre-

kwencję  oraz za osiągnięcia w konkursach i zawodach  

sportowych. Wójt Gminy Maria Włodarczyk wręczyła 

Nagrody Wójta za najlepsze wyniki w nauce w roku szk. 

2015/16. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Zielonej naj-

wyższą  średnią ocen uzyskała Marta Jędrzejczyk (5,55) , 

w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach – Dominika Ha-

sikowska ( 5,27) ,a w Gimnazjum - Martyna Łęgowik 

( 5,60).  O tym, jak bardzo starali się uczniowie w minio-

nym roku,  świadczy duża  ilość świadectw z wyróżnie-

niem oraz nagród  i dyplomów wręczonych uczniom. 

Były też podziękowania i gratulacje dla rodziców. W uro-

czystej atmosferze rok szkolny 2015/16 zakończył się,         

a uczniowie rozpoczęli beztroski czas wakacji.  

Po dwumiesięcznym wypoczynku  uczniowie placówek 

oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona wrócili do 

szkoły, aby inaugurować nowy rok szkolny 2016/2017.     

W obecnym roku szkolnym liczba uczniów w poszczegól-

nych placówkach przedstawia się następująco: Szkoła 

Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej – 

117 uczniów, Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach - 55 

uczniów, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie Zielo-

nej – 93 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa        

w Soborzycach - 24 uczniów. 

W nowym roku szkolnym w szkołach wdrażane będą 

nowoczesne metody pracy: nauczanie z wykorzystaniem 

pedagogiki Planu Daltońskiego, nauczanie z wykorzysta-

niem tabletów oraz stosowanie oceniania kształtujące-

go. Życzymy uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby rok 

szkolny 2016/17 przyniósł wysokie wyniki w nauce i za-

chowaniu oraz dał wiele radości i satysfakcji.  

Ewa Nowak, Irena Grzegorczyk 
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„Dni tu w Cielętnikach 

Przebojowo płyną 

Przecież Cielętniki 

Z lipy w Polsce słyną” 

                   M. Zieliński 

 

Wraz z końcem wakacji – 27 sierpnia 2016 r. po raz piąty       

w Cielętnikach odbył się festyn „Wielka Lipa”. Przy pięknej 

pogodzie tłumnie przybyli mieszkańcy naszej gminy oraz goście    

z miejscowości ościennych. Organizatorami festynu byli:  sołtys 

Cielętnik – Hubert Śnioszek, rada sołecka, miejscowa 

OSP i KGW. Michał Zieliński i Krzysztof Sobutka jako 

prowadzący imprezę wesołymi anegdotami umilali zgromadzo-

nym sobotnie popołudnie. Festyn rozpoczął się zabawną scen-

ką kabaretową „Odrabianie lekcji” przygotowaną przez pod-

opiecznych ze świetlicy „Zgrana paka” pod kierunkiem Magda-

leny Jezuity. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w turnieju 

składającym się z czterech dyscyplin. Imprezę uświetnił pory-

wający śpiew Zespołu Pieśni Narodowej oraz Zespołu Śpiewa-

czego „Lipowianki”. Nagrodą były gromkie brawa. Dla człon-

ków rady sołeckiej – sołtys przygotował turniej składający się   

z zabawnych dyscyplin, w których uczestniczyły cztery drużyny. 

Zmaganiom towarzyszył śmiech i dobra zabawa. W zabawie 

„Bilet wstępu do prezentu” można było wygrać ciekawe nagro-

dy. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko, wata cukro-

wa i lody. Imprezie towarzyszyły stoiska gastronomiczne z cia-

stem, kawą, herbatą, kiełbaskami i grochówką. Dla spragnio-

nych była herbatka lipowa oraz miód przygotowany przez       

p. Grduszaków oraz napoje orzeźwiające serwowane przez 

„Panaceum”. Festyn zakończyła zabawa taneczna – wszyscy 

bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Joker band”. Organi-

zatorzy dziękują sponsorom i osobom zaangażowanym w orga-

nizację festynu, a mieszkańców i gości zapraszają na VI 

„Wielką Lipę” w 2017 r. 

Hubert Śnioszek 

 

 

 

 

Organizatorzy Dożynek Gminnych 2016 dziękują za wsparcie sponsorom w składzie: Bank Spółdzielczy w Koniec-

polu, Firma „ADMAR”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dąbrowie Zielonej, Towarzystwo Ubezpie-

czeń i Reasekuracji WARTA, Zuzanna i Bogusław Chrzuszcz, Katarzyna Ciepielska—Centrum Ogrodnicze 

„ARONIA”, Renata i Stanisław Górscy, Renata i Artur Grzesiak, Mariusz Jadczyk, Ewelina Kowalczyk, Irena Król, 

Halina i Andrzej Lupa, Elżbieta i Andrzej Łągiewka, Karol Mendak, Anna Pietras, Stanisława i Henryk Pluta, Justy-

na Rak, Monika Sikora, Beata Soborak, Bożena i Zbigniew Strojec, Zdzisław Struski, Anna Szapska, Agata Szyda—

Salon Kwiatowy „Wena”, Henryka Wąsek, Aleksandra Zawisza, Joanna i Michał Zawisza, Bogusława i Lech Zyzik. 

 



Nowiny z Gminy 
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W dniu 3 września b.r.  w Cielętnikach przy pomniku poległych 

partyzantów, w 72 rocznicę bitwy z Niemcami w lasach cielęt-

nickich, odbyło się spotkanie kombatanckie. Organizatorami 

byli: płk. Wojska Polskiego w stanie spoczynku Zbigniew Zie-

liński, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona- Maria Włodarczyk, 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski, Gminy 

Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, przedstawiciel PAL 

i  Nadleśnictwo Gidle- Nadleśniczy Jan Wiśniewski. Impreza 

plenerowa zgromadziła licznych przedstawicieli organizacji spo-

łecznych, młodzieżowych, kombatanckich, radnych, OSP, KGW, 

młodzież szkolną, nauczycieli oraz mieszkańców. W spotkaniu 

wzięli udział również zaproszeni goście z urzędów i instytucji 

różnych szczebli. Wartę honorową pełniły poczty sztandarowe 

OSP, ZHP, gminne,  młodzieżowe i szkolne. Po otwarciu uro-

czystości przez Wójta Gminy- Marię Włodarczyk, część  histo-

ryczną prowadził płk. Zieliński.  Odniósł się do wydarzeń, jakie 

miały miejsce w otaczających lasach 72 lata temu. Precyzja 

słowa, patriotyzm i emocjonalność zapewniły pełen skupienia 

odbiór. Uzupełnieniem problematyki walk partyzanckich na 

tych terenach było wystąpienie Jana Cezarego Lisa- autora 

trzech nowo wydanych książek, które zawierają sporo materia-

łów faktograficznych i jeszcze dotąd nie były publikowane. 

Uroczystość zakończył Apel Pamięci, złożenie wieńców 

i zapalenie zniczy. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta przy GOK Dąbrowa Zielona (dyrygent Dariusz 

Pikor). Imprezę prowadziła Lilla Deska- dyrektor GOK, a nad 

wojskowym charakterem spotkania czuwał płk. Marian Błasz-

czyk. Zwyczajowym dopełnieniem spotkania było zaproszenie 

uczestników na żołnierską grochówkę (fundatorem Nadleśnic-

two Gidle) i ciasta (przygotowane przez KGW Cielętniki). 

Witold Błaszczyk 

 

 

 

 

 

 

 



 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

Str.10 

 

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Soborzycach  odbył się piknik integracyjny zorganizowany 

z inicjatywy miejscowej młodzieży przy współudziale uczestni-

ków i personelu ŚDS. W przyjaznej atmosferze młodzież 

i uczestnicy ŚDS spędzili sobotnie popołudnie, w trakcie które-

go oglądany był mecz reprezentacji Polski. Emocje piłkarskie 

udzieliły się wszystkim uczestnikom pikniku, którzy kibicowali 

naszym rodakom. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt 

Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk, Sekretarz Gminy  

Małgorzata Surlej, Przewodnicząca Gminnej Komi-

sji  ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Alicja 

Grzegorczyk oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 

naszej gminy. Spotkanie miało na celu nie tylko zorganizowa-

nie pikniku ale również wymianę doświadczeń, integrację spo-

łeczną, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i  wzajemnej 

pomocy. Organizatorzy nie zapomnieli również o poczęstunku. 

Wspólnie przygotowaliśmy pieczonki oraz grill. Mamy nadzieję, 

że mile spędzony czas zaowocuje dalszą współpracą 

ze społecznością lokalną. 

Justyna Gonera 

 

Numer 3/2016 

10 września 2016r. w ramach realizowanego projektu 

partnerskiego „Drużyna Powiatu” odbył się wyjazdo-

wy  trening wydolności rodzinnej. W wyjeździe wzięło 

udział 50 osób w różnym wieku, w tym rodziny z dziećmi. 

Program wycieczki był bardzo interesujący i obfitował 

w wiele atrakcji. Pierwszym punktem było zwiedzanie szla-

checkiego zamku bastionowego w Pilicy. Docelowym 

miejscem wyjazdu był Ojców położony w Dolinie Prądni-

ka, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestni-

cy odwiedzili Jaskinię Łokietka i Jaskinię Ciemną, poznali 

historię, kulturę i tradycje regionu, o których bardzo inte-

resująco i szczegółowo, okraszając anegdotami, opowia-

dał przewodnik wycieczki. Młodzież i dzieci podczas zwie-

dzania Groty Łokietka otrzymali pamiątkowe medale 

i książeczki oraz  złożyli ślubowanie-Przyjaciela Ojcowskie-

go Parku Narodowego. W drodze powrotnej 

z  zainteresowaniem  podziwiali: Kapliczkę na wodzie, 

Maczugę Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale, Ogrodzie-

niec oraz Sanktuarium Rodzin w Leśniowie.  

Głównym celem wyjazdu był trening wydolności rodzin-

nej, przeprowadzony przez profesjonalnego trenera. 

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, podczas któ-

rych zapoznali się z różnymi formami aktywnego wypo-

czynku i sposobami twórczego spędzania wolnego czasu 

z rodziną i w najbliższym otoczeniu, otrzymali materia-

ły  szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział. 

Wyjazd ten  na długo pozostanie w pamięci nie tylko 

ze względu na piękno krajobrazu, ale  przede wszystkim 

na zdobytą wiedzę i umiejętności, które można wykorzy-

stać w życiu codziennym. 

Anna Boborowska 
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W dniu 12 września wyruszyliśmy na wycieczko – piel-

grzymkę zorganizowaną przez proboszcza ks. H. Nowaka. 

Pierwszym etapem była Warszawa z kościołem p. wezw. 

św. Stanisława Kostki. Miejscem, gdzie ks. Jerzy Popiełusz-

ko wygłaszał swoje pamiętne kazania. Szczególne zna-

czenie miała modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego. Zdąża-

liśmy do Augustowa, podziwiając widoki krainy jezior. 

Atrakcją turystyczną był rejs statkiem po Kanale Augu-

stowskim i związane z tym doznania. Docelowym miej-

scem była Studzieniczna ze znanym Sanktuarium Maryj-

nym. Po zwiedzeniu świątyni był czas na modły. W drodze 

do Wilna mogliśmy podziwiać wzorowo zagospodarowa-

ne tereny rolnicze. Zwiedzając Wilno, szliśmy szlakami pol-

skości. Uwagę przyciągały gotyckie i barokowe budowle 

i kościoły. Miejscem szczególnym jest utrwalona przez 

wieszcza Mickiewicza Ostra Brama z cudownym obrazem 

Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tutaj ks. kan. Honorat odpra-

wił mszę świętą. Drugim ważnym miejscem dla Polaków 

jest cmentarz na Rossie. Zatrzymywaliśmy się nad grobami 

wielu sławnych Polaków (w tym nad mogiłą, gdzie spo-

czywa serce J. Piłsudskiego i ciało jego matki). Były chwi-

le modlitwy i szczególnej zadumy. W czasie wolnym moż-

na było robić zakupy i kosztować tradycyjne litewskie 

smakołyki. Zwiedziliśmy też Troki, z którymi związany był 

książę Witold i Kazimierz Jagiellończyk. Późnym wieczorem 

wróciliśmy do miejsca zakwaterowania. W kolejnym dniu 

zwiedziliśmy wiele znaczących miejsc: Sanktuarium w So-

kółce (miejsce cudu eucharystycznego), Jedwabne – 

miejsce mordu, Giby – ofiary obławy augustowskiej, Sejny 

i Tykocin z zabytkami oraz Augustów. Miłą atrakcją było 

też biesiadowanie przy grillu, czas na śpiewy i rozrywkę. 

Nadszedł czas powrotu. Uczestnicy są wdzięczni Organi-

zatorowi za dostarczenie tylu przeżyć turystycznych i du-

chowych. 

Halina Wąsek 

Nowiny z Gminy 

17 września 2016r. na stadionie sportowym w Konopiskach 

odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP    

o Puchar Starosty Częstochowskiego. W zawodach uczestni-

czyły jednostki OSP, zwycięzcy zawodów gminnych. Gminę 

Dąbrowa Zielona reprezentowała sekcja Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Soborzycach. Zawody zostały rozegrane w 2 kon-

kurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie 

bojowe. W klasyfikacji generalnej  nasza reprezentacja zajęła 

10 miejsce. Gratulujemy i życzymy sukcesów. 
Tadeusz Ciastko    

29 sierpnia br. odbyła się narada Wójta Gminy Marii Wło-

darczyk z sołtysami, mająca na celu omówienie spraw bieżą-

cych.  Podziękowała za przybycie i zaangażowanie w prace na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rzecz sołectw. Wiele miejsca poświęcono planowaniu termi-

nów zebrań sołeckich oraz spraw bieżących. Omówione zosta-

ły również planowane inwestycje. Skarbnik gminy Renata 

Madej udzieliła  informacji o wysokości kwot przeznaczonych 

do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy. Na zakończenie 

sołtysi podzielili się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swo-

ich miejscowości. 

Aneta Wojtala 
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W ramach Światowych Dni Młodzieży pielgrzymi odwie-

dzili Gminę Dąbrowa Zielona. Parafianie z Dąbrowy Zielo-

nej przyjęli 25 pielgrzymów z Francji. Młodzież ta bra-

ła  udział  w ,,Dniach w Diecezjach", które odbywały się 

w Częstochowie. W Zespole Szkół przez trzy dni gościliśmy 

ponad dwustuosobową grupę z New Jersey (stan 

w północno-wschodniej części USA). Goście przyjechali 

do nas w czwartek późnym wieczorem. Piątek był dla 

nich dniem odpoczynku. Zwiedzali naszą miejscowość, 

korzystali z orlika, placu zabaw i Ogrodu Bajek. Kilku było 

goszczonych w domach prywatnych. Wieczorem uczest-

niczyli w mszy świętej w kościele parafialnym p.w. Św. Ja-

kuba w Dąbrowie Zielonej. Wesołe rytmy przyciągnęły 

naszych mieszkańców. Sobota była dniem pożegnania 

gości. Grupą opiekowała się Spółdzielnia Socjal-

na ,,Przyszłość”, która przygotowała potrawy kuchni pol-

skiej, pracownicy Zespołu Szkół oraz nauczycielka 

i uczennica Zespołu Szkół, które pełniły również rolę tłu-

macza. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy 

z jednostek OSP z terenu gminy. Goście nie kryli zadowo-

lenia z naszej polskiej gościnności ,,Dużo podróżujemy po 

świecie, ale takiej gościnności jak w Polsce nie było nig-

dzie. Zaskoczyła nas uprzejmość i otwartość Polaków” – 

mówiła jedna z uczestniczek. Niektórzy przed przyjazdem 

do Polski nauczyli się kilku polskich słów. Zostawili po sobie 

miłe wspomnienia i tęsknotę, bo w czasie ich krótkiego 

pobytu zdążyły zawiązać się znajomości (w ramach PAL). 

Aneta Wojtala 

 

Najważniejszym punktem obrad XIX sesji Rady 

Gminy Dąbrowa Zielona było rozpatrzenie spra-

wozdania z wykonania  budżetu Gminy Dąbrowa 

Zielona za rok 2015. Przewodnicząca Komisji Re-

wizyjnej przedstawiła pozytywną opinię Regional-

nej Izby Obrachunkowej do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona. 

W trakcie obrad przedstawiono również wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Wójta oraz pozytywną opinię RIO do wniosku Ko-

misji Rewizyjnej. Radni jednogłośnie udzielili  

Wójt – Marii Włodarczyk absolutorium oraz 

zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 

2015 rok.  

 

 

 

 

Absolutorium dla Wójta 



Spółdzielnia Socjalna „Dąbrowa” została założona przez Gmi-

nę Dąbrowa Zielona oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”. Najistotniejszym  jest: 

przywrócenie na rynek pracy osób, które spełniają definicję 

osób wykluczonych społecznie, wprowadzenie na rynek naszej 

oferty, utrzymanie płynności finansowej przez cały okres dzia-

łalności, zdobycie stałego grona klientów. Spółdzielnia działa w 

trzech profilach:  

Usługi transportowe - zajmujemy się przewozem pasażer-

skim na zlecenie instytucji publicznych, firm oraz klientów indy-

widualnych.  

Usługi porządkowe - oferujemy usługi związane ze sprząta-

niem w lokalach użyteczności publicznej, domach osób prywat-

nych oraz przygotowanie do odbioru końcowego obiektów bu-

dowlanych. Całoroczne sprzątanie chodników, placów, parkin-

gów, dróg dojazdowych, mycie okien, sprzątanie szkół oraz 

przedszkoli itp.  

Usługi wodno- melioracyjne - udrożnianie rowów meliora-

cyjnych na terenach rolnych oraz do tworzenia: progów wod-

nych, zapór, systemów melioracyjnych i nawadniania, wałów, 

nasypów zabezpieczających, zbiorników retencyjnych, a także 

do regulacji koryta rzek i usuwania skutków powodzi. 

Jagoda Szafarz 

W dniu 14 sierpnia 2016  Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestni-

czyła w I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych 

w Mykanowie. Festiwal rozpoczął się przemarszem or-

kiestr  od  remizy OSP pod scenę na targowisku Słoneczny 

Rynek. Otwarcia  przeglądu dokonał Wicestarosta Częstochow-

ski Henryk Kasiura, członkowie zarządu Krzysztof Smela 

i Jan Miarzyński oraz Wójt Gminy Mykanów  Dariusz Po-

mada. Po krótkim powitaniu orkiestry wspólnie zagrały dwa 

utwory: „Happy Marching Band” - dyrygował Dariusz Pikor 

oraz „Orkiestry Dęte” - dyrygent Krzysztof Jabłoński. Na-

stępnie w wylosowanej kolejności orkiestry prezentowały przy-

gotowany repertuar koncertowy. Kolejno wystąpiły: Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta z  Dąbrowy Zielonej, Orkiestra Dęta OSP 

Karczewice-Garnek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Pocze-

sna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lelowa, Orkiestra Dęta OSP 

Kruszyna, Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, Orkiestra Dęta OSP 

Rędziny  oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Myka-

nów.  Każda z orkiestr po swoim występie otrzymała dyplom, 

pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową Starosty Czę-

stochowskiego. Władze Powiatu Częstochowskiego zaprosiły 

orkiestry na kolejny przegląd.    
Lilla Deska 

NNOWAOWA  SPÓŁDZIELNIASPÓŁDZIELNIA  
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Po wybudowaniu domu trzeba zacząć płacić podatek od nieru-

chomości. Istotny jest moment zakończenia budowy lub rozpo-

częcia użytkowania. 

Podstawę opodatkowania stanowi: dla gruntów – powierzch-

nia,  dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,  

dla budowli lub ich części – wartość budowli. 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 

uzasadniające powstanie tego obowiązku . W przypadku  wy-

budowania nowych budynków obowiązek zapłacenia podatku 

powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 

budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytko-

wanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecz-

nym wykończeniem. 

Każda zmiana  właściciela, dzierżawcy, użytkownika powoduje 

obowiązek złożenia informacji lub deklaracji podatkowej. 

Wzory informacji i deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu 

Gminy Dąbrowa Zielona oraz na stronie internetowej 

www.dabrowazielona.pl 

Osoby fizyczne są obowiązane do  złożenia informacji na 

formularzu określonym przez Radę Gminy. Składa się ją w ter-

minie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zdarzenia ma-

jącego wpływ na wysokość opodatkowania ( bez oczekiwania 

na wezwanie  ze strony gminy). Złożenie informacji jest nie-

zbędne także w razie wygaśnięcia obowiązku podatkowego    

w zakresie podatku od nieruchomości. W razie sprzedaży lub 

darowizny nieruchomości obowiązek podatkowy dotychczaso-

wego właściciela wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca, 

w którym miało miejsce to zdarzenie.  Jeżeli obowiązek uisz-

czenia podatku ustał w trakcie roku podatkowego, podatek 

płaci się  proporcjonalnie  do liczby miesięcy, w których istniał  

obowiązek podatkowy. 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposia-

dające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych składają deklarację do 31 stycznia danego 

roku podatkowego, jeżeli obowiązek podatkowy powstał  po 

tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności  

uzasadniających powstanie obowiązku. W przypadku zaistnie-

nia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania   

w danym roku, należy odpowiednio skorygować deklaracje. 

Terminy zapłaty podatku 

 Poza złożeniem  deklaracji, osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych  oraz spółki nieposiadające 

osobowości prawnej niepaństwowych jednostek organizacyj-

nych ( spółki cywilne, jawne, komandytowe) – obowiązane są 

także do wpłacenia bez wezwania obliczonego w deklaracji 

podatku od nieruchomości. Wpłaty należy dokonywać na ra-

chunek bankowy Gminy Dąbrowa Zielona, w ratach proporcjo-

nalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycz-

nych ustala w drodze decyzji Wójt Gminy. Podatek płatny jest 

w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i do 

dnia 15 listopada każdego roku u sołtysa lub  na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy . 

Za pieniądze z podatków budowane są drogi, kanalizacje, świe-

tlice, oświetlenia ulic i inne inwestycje publiczne. 

Zofia Zagrzewska 

  

 

 

http://www.dabrowazielona.pl/
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Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Szanowni Państwo! 

Serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych 

Dożynkach Gminnych  w Dąbrowie Zielonej: mieszkań-

ców, sołtysów, radnych, zaproszonych gości i oczywiście 

Starostów Dożynek Panią Małgorzatę Dróżdż z Cielętnik     

i Pana Konrada Mysłka z Ulesia. Dożynki to najpiękniejsza 

nasza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy 

dożynkowe zmieniały swój charakter. Dziś dożynki też są 

ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie 

dzięki ciężkiej pracy rolnika, chleb codziennie trafia na 

stoły w naszych domach. 

Drodzy Rolnicy! Praca rolnika jest wciąż podstawą egzy-

stencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli.  

Za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy –składam 

Wam słowa najwyższego uznania. Życzę Wam, aby były 

zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali          

z nowych możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia i pomyśl-

ności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym. 

Szanowni Państwo. Rzadko zdarza się taki rok, w którym 

pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Wiele regionów 

naszego kraju w tym roku nawiedziły tragiczne w skut-

kach burze i trąby powietrzne, w tym także  Śląsk. Naszą 

gminę na szczęście te żywioły ominęły.  Wszyscy pamię-

tamy, jakie szkody wyrządziły nam ulewne deszcze w 20-

10 roku. Ich skutki naprawialiśmy przez niemal całą po-

przednią kadencję. Jeszcze w tym roku odbudowywać 

będziemy most na Kanale Lodowym w sołectwie Ol-

brachcie.   

W ubiegłym roku powołaliśmy Gminną Spółkę Wodną, 

do której także przystąpiła Gmina. Wszystkie dotacje zo-

staną przeznaczone na bieżącą konserwację urządzeń 

melioracyjnych. Na prace o szerszym zakresie liczymy po 

uruchomieniu konkursowych środków z budżetu państwa.   

Podejmowaliśmy wiele starań, aby po powodziach 2010    

i 2013 odbudować straty, co udało nam się niemal          

w  100 %. Mamy prawie wszystkie drogi gminne asfaltowe,  

do naprawy zostały nam małe odcinki dróg osiedlowych       

i drogi transportu rolnego. Do remontu tych będę przeko-

nywała mieszkańców poprzez scalenia (jak w Dąbku).  

Szanowni Państwo. Nasze wsie pięknieją z roku na rok. 

Jest to zasługa mieszkańców, którzy dbają o swoje obej-

ścia, odnawiają domy, zabudowania gospodarcze, ogro-

dzenia i pielęgnują swoje ogródki. Sądzę, że wprowadzo-

ny w 2009r. fundusz sołecki także przyczynił się do popra-

wy wizerunku naszych sołectw. Godna pochwały jest 

współpraca sołectw we wspólnych przedsięwzięciach tj. 

zakup ciągnika i przyczepy, kosiarki do wykaszania obrze-

ży dróg gminnych, czy dofinansowanie wymiany taboru 

dowozów szkolnych. Staramy się racjonalnie gospodaro-

wać funduszem gminnym. Ciągle wzbogacamy go środ-

kami zewnętrznymi pozyskanymi z Unii Europejskiej, z bu-

dżetu państwa i innych źródeł krajowych.  

Od początku tej kadencji realizujemy priorytetowe zada-

nie, jakim jest rozpoczęcie kanalizowania gminy. W ubie-

głym roku zakończyliśmy budowę sieci sanitarnej                     

w Św. Annie. Niespełna 2 kilometrowy odcinek kosztował 

nas ponad 1.7 mln zł. W przyszłym roku w miejscowości 

Dąbrowa Zielona planujemy  kanalizację na około 5 mln 

zł. W bieżącej kadencji przy dobrej współpracy ze staro-

stwem udało się wykonać: 

- ponad 2 km  drogi w obrębie zabudowy Soborzyc           

z chodnikami po jednej stronie przy gminnym dofinanso-

waniu 160 tys. zł i udziałem funduszu sołeckiego 

- dokończono budowę  chodnika w Raczkowicach Kolo-

nii z udziałem funduszu sołeckiego, 

- wybudowano 575 m drogi z odwodnieniem w Nowej Wsi 

i jeszcze w tym roku powstanie kolejne 500 metrów. 

- mamy przyrzeczenie, że w przyszłorocznym budżecie 

woj. śląskiego znajdą się pieniądze na remont drogi woje-

wódzkiej 784 w obrębie zabudowy miejscowości Dabro-

wa Zielona z odwodnieniem i chodnikami, 

Ku końcowi zbliża się wodociągowanie gminy: 

- wykonano około 2 km wodociągów w Maćkówce,         

3 km w Rogaczewie  

- wykonano 53 instalacje fotowoltaiczne na budynkach 

gospodarstw indywidualnych 

- zakończono montaż szerokopasmowego internetu . 

W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje tj.: 

- mikroinstalacje na budynkach indywidualnych o warto-

ści ponad 1 mln 

- modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na źró-

dła ledowe na około 600 tys. zł  

- remont odcinka drogi woj. 786 z rondem koło stacji pa-

liw  w miejscowości Św. Anna  

- uruchomienie Ośrodka Senior Wigor w budynku po sta-

rym przedszkolu  

- doposażenie ogrodu bajek w „park linowo siatkowy”         

i montaż siłowni zewnętrznych w rożnych miejscach na-

szej gminy 

- ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Kanału Lodowego        

z miejscami wypoczynku w ramach środków „Grupy Ju-

rajska Ryba”, którą wspólnie utworzyliśmy z ościennymi 

gminami w ubiegłym roku.  

To ważniejsze, ale nie wszystkie inwestycje, jakie planuje-

my, gdyż liczba oczekiwań mieszkańców jest długa. 

Mam nadzieję, że widzicie i akceptujecie Państwo rów-

nież nasze starania zmierzające do poprawy porządków      

i estetyki w gminie.  

Zapewniam, że sukcesywnie będziemy dążyć do rozwoju 

i unowocześniania naszej gminy.  

Drodzy Rolnicy 

Dziękuję Starostom Dożynek, sponsorom, radnym, sołty-

som i radom sołeckim, twórcom wieńców dożynkowych, 

naszym strażakom, kołom gospodyń, spółdzielniom so-

cjalnym, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, i pra-

cownikom Urzędu, wszystkim, którzy włączyli się do przy-

gotowań dożynkowych. Słowa podziękowania kieruję do 

naszych księży, a szczególnie do ks. Tadeusza Króla za 

celebrowanie mszy świętej dziękczynnej. 

                                                                              Wójt Gminy  

                                    Dożynkowe wystąpienie Wójta                                    (skrót ) 



Zespół realizacyjny Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 

koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dąbrowie Zielonej odwiedził Środowiskowy Dom Samopo-

mocy w Soborzycach. Celem był przegląd dorobku artystycz-

nego wybranych pensjonariuszy. Z ogromnym wzruszeniem 

słuchaliśmy długiej wypowiedzi p. Joanny Wąsek, która 

mimo trudności manualnych jest kobietą o bardzo wrażliwej 

psychice i rozwiniętej wyobraźni. Swoje doznania i cierpienie 

znosi z niebywałą pokorą. Potrafi być wsparciem dla innych 

w chwilach załamania. Swój wewnętrzny świat  umie utrwa-

lać w tworzonych przez siebie wierszach. 

Inne spojrzenie na otaczający świat ma podopieczny- Jan 

Kurzelewski. Swoje osobiste problemy zasłania kurtyną 

piękna rysowanych i malowanych przez siebie obrazów. Od 

lat znany ze swoich pasji w wąskim środowisku lokalnym- 

zasługuje na popularyzację talentu w szerszym wymiarze. 

Nasi rozmówcy wyrazili zgodę na udział w  spotkaniach au-

torskich przed szerszą publicznością w Klubie Mieszkańca     

w Dąbrowie Zielonej. 

O ciekawych zajęciach i innych pracach plastycznych pod-

opiecznych „Domku” w Soborzycach- w kolejnych numerach 

naszej gazety. 

Witold Błaszczyk 
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W  kwietniu  br. Wójt Gminy  Maria Włodarczyk  Dąbrowa 

Zielona  ogłosiła  konkurs „Ekologiczna zagroda 2016”. 

Celem konkursu było: propagowanie zasad dobrej prak-

tyki rolniczej, upowszechnianie prowadzenia produkcji 

rolniczej metodami ekologicznymi,  zachowanie wartości 

środowiska przyrodniczego oraz ochronę krajobrazu,  po-

prawę estetyki zagród wiejskich,  zwiększenie świadomo-

ści ekologicznej mieszkańców. 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W etapie gmin-

nym do konkursu zgłoszono pięć zagród w tym: p. Joan-

na Dzieniarz, p. Aleksandra Fuchs, p. Grażyna Klec, p. 

Katarzyna Nowakowska oraz p. Janina Jamrozik. Zarzą-

dzeniem nr 0050.131.2016 została powołana komisja, któ-

ra w dniu 29 czerwca br. dokonała oceny zgłoszonych 

zagród. 

Komisja ustaliła kolejność przyznanych miejsc:   I– Joanna 

Dzieniarz z Zalas Biedów,  II – Aleksandra Fuchs z Borow-

ców, III – Grażyna Klec z Nowej Wsi,  wyróżnienie – Kata-

rzyna Nowakowska i Janina Jamrozik z Dąbrowy Zielonej 

W kolejnym –powiatowym etapie p. Joanna Dzieniarz 

reprezentowała naszą gminę. Gmina Dąbrowa Zielona 

jeszcze raz potwierdziła, że jest „Zielona” stawiająca na 

ekologię, ponieważ w konkursie na etapie powiatowym 

„Ekologiczna zagroda 2016” reprezentanci naszej gminy 

zajęli drugie miejsce (komisja nie wyłoniła pierwszej na-

grody). Pani Joanna i Zbigniew Dzieniarz z miejscowości 

Zalas Biedy w swoim gospodarstwie mają zainstalowaną 

instalację solarną i fotowoltaiczną co w połączeniu z es-

tetycznie zagospodarowaną przestrzenią stanowi atrak-

cyjną zagrodę. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy oraz zapra-

szamy wszystkich mieszkańców za rok do udziału w kolej-

nej edycji tego konkursu. Nagrodzeni otrzymali atrakcyjne 

nagrody.  

Karina Synowiec 
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Gmina Dą-

browa Zielona zakupiła nowy autobus szkolny marki Mer-

cedes-Benz Medio. Drugi autobus zakupiła Spółdzielnia 

Socjalna „Dąbrowa”. 

 Autobus zakupiono za kwotę ponad 110  tysięcy złotych. 

Wyposażony jest on w 29 miejsc.  Autobus jest w bardzo 

dobrym stanie technicznym i będzie woził uczniów do 

gimnazjum oraz szkół podstawowych w naszej gmi-

nie. Pieniądze na zakup pochodziły w całości z budżetu 

gminy. 

Oprócz bezpieczeństwa poprawi się też komfort podróżu-

jących, ponieważ autobus wyposażony jest w klimatyza-

cję, oświetlenie indywidualne, mikrofon oraz fotele od-

chylane i rozsuwane. 

Drugi autobus marki Iveco irisbus z 37 miejscami do sie-

dzenia, również w bardzo dobrym stanie technicznym 

posiada klimatyzację poprawiającą komfort jazdy.  

Decyzje od odmładzaniu taboru „gimbusów”  podejmo-

wane są w celu zapewnienia maksymalnego bezpie-

czeństwa przewożonych dzieci. 

Karina Synowiec 

 

 

Przez dwa tygodnie tegorocznych wakacji, na bazie Klubu 

Mieszkańca w GOK-u 

w Dąbrowie Zielonej 

był prowadzony kurs 

samoobrony skiero-

wany szczególnie do 

dziewcząt. Instrukto-

rem „JIU-JITSU”    

b y ł  p o s i a d a c z  

„brązowego pasa” 

Dima  z Petersburga. 

Na macie spotykali 

się młodzi ludzie      

z różnych miejsco-

wości. Jest szansa 

na kontynuację      

w wakacje 2017. 

 

 

W sobotę 3 września 2016r odbyła się kolejna edycja akcji  

„Narodowe Czytanie”. Celem akcji  jest popularyzacja czytelnic-

twa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę  oraz 

wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Dąbrowie Zielonej wspólnie z PAL przyłączyła się 

do tej akcji. Wspólne czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewi-

cza  rozpoczęło się o godz. 15:00 w GOK-u. W spotkaniu 

uczestniczyli m.in. czytelnicy biblioteki, Redaktor Naczelny ga-

zety „ Nowiny z Gminy”  Witold Błaszczyk, nauczyciel j. polskie-

go Barbara Majda. W trakcie spotkania przybliżono sylwetkę 

pisarza oraz ważne wydarzenia z życia  pisarza, m.in. przyzna-

nie Nagrody Nobla  w 1905r  za całokształt twórczości. Spotka-

nie upłynęło w miłej  i  wyjątkowej atmosferze. 

Jolanta Kosentka 

 

 

Zakończyła się zbiórka toksycznych pokryć dachowych. Zadanie 

od dwóch lat realizowane jest dzięki środkom WFOŚiGW         

w Katowicach. Co roku zbierane są wnioski, wybierana jest 

firma, która odpowiada za zbiórkę azbestu i późniejszą jego 

utylizację. Wybrana w tym roku firma zebrała i wywiozła 

azbest, który ujęty był we wnioskach. Łącznie zebrano go z 28 

nieruchomości, co daje ponad 73 t niebezpiecznego materiału. 

Kolejne wnioski będziemy przyjmowali w 2017 roku. 

Zespoły Śpiewacze KGW ,,Lipowianki” z Cielętnik 

i ,,Dąbrowianki” z Dąbrowy Zielonej w sobotę 30 lipca 

wzięły udział  w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 

„Zza miedzy” w Kłomnicach. Na scenie zaprezentowało 

się dwadzieścia zespołów z powiatu: częstochowskiego, 

tarnogórskiego, będzińskiego, cieszyńskiego, kłobuckiego, 

rawskiego, zawierciańskiego. Każdy z zespołów prezento-

wał trzy utwory ludowe. Jury oceniało dobór repertuaru 

zgodnego z tradycją ludową regionu, strój, ogólną prezen-

tację i wyraz artystyczny, charakterystyczne wykonaw-

stwo, - dowcip, humor, trafność tekstu.  Nasze zespoły za-

prezentowały wysoki poziom wokalny i choreograficzny. 

Gratulujemy występu.   

Lilla Deska 

 



W dniu 17 września b.r. w GOK-u w Dąbrowie Zielonej 

odbył się uroczysty, rocznicowy miting dąbrowskiej 

grupy AA. 12 lat temu kilkoro ludzi poważnie traktują-

cych chęć wyrwania się z nałogu alkoholowego 

utworzyło grupę pod wymowną nazwą ,,Nadzieja”. 

Udało się skupić wokół siebie tych, którzy ideę powro-

tu do życia w trzeźwości uznali za naczelną i poddali 

się rygorom ogólnoświatowego ruchu Anonimowych 

Alkoholików. Wzajemna pomoc, zrozumienie, szacu-

nek, ofiarność i wiara w skuteczność terapii pozwoliła 

na cotygodniowe spotkania.  W Dąbrowie Zielonej 

spotkali się nie tylko z przyjaznym przyjęciem władz 

gminnych, ale i ze zrozumieniem środowiska lokalne-

go. Mają licznych przyjaciół i sympatyków ruchu. Mi-

ting zgromadził ponad pięćdziesiąt osób w większości 

gości z bliźniaczych grup, którzy przybyli nawet  z odle-

głości powyżej 100 km. Spotkanie poprzedziła uroczy-

sta msza święta odprawiona przez proboszcza naszej 

parafii ks. kan. Honorata Nowaka. Uczestnicy spotkali 

się    z atmosferą szacunku do podjętego trudu oraz 

modłami w intencji pełnego powodzenia terapii. Te-

matem wiodącym spotkania była wymiana refleksji 

związanych z przestąpieniem do ruchu AA, wzloty          

i upadki oraz liczne przykłady pełnej stabilizacji rodzin-

nej. Gospodarze stanęli na wysokości zadania. Kulina-

ria na miarę uroczystego bankietu. Miłym odstęp-

stwem był brak napojów wyskokowych. Jeden              

z uczestników  (Klub Mieszkańca) przedstawił problem 

nadużywania alkoholu utrwalony w utworach poetyc-

kich  XVI I XVII w Polsce. Dedykacją muzyczną dla ze-

branych był utwór autorski (słowa i muzyka Leszka                

z Myszkowa)  

,,Boże …” 

Dziękuje Ci Boże za każdy dzień 

Za to, ze pomagasz mi,  

Nawet za łzy – dziękuję Ci! 

Przepraszam Cię Panie za grzech, 

Za myśli złe, wywołaną łzę 

Przepraszam Cię! 

Proszę Cię Boże, nie opuszczaj mnie 

W szczęściu, czy trwodze w opiece miej 

Boże proszę Cię! 

Dopełnieniem spotkania był urozmaicony popisami 

wokalnymi wieczorek taneczny. Z najlepszymi życze-

niami trwania w abstynencji. 

Anonimowy Adorator 
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Wrzesień 2016 r. to miesiąc europejskiej trasy koncertowej 

Grzegorza Włodarczyka Quintet, promującej płytę 

„Confessions” (z ang. wyznania). Ostatni z cyklu koncert 

odbył się w Częstochowie 30 września w ramach festiwa-

lu Jazztochowa.  

Grzegorz Włodarczyk jako rodowity dąbrowianin często 

przypomina, że jego muzyczna kariera miała początek    

w rodzinnej miejscowości. Pasją do muzyki zaraził go tata. 

Potem jako dziecko wstąpił w szeregi Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej Dąbrowa Zielona działającej przy Gminnym 

Ośrodku Kultury. Jako trębacz i kontrabasista kształcił się 

w Zespole Szkół Muzycznych im. J. J. Żebrowskiego           

w Częstochowie. Jego muzyczna kariera obfitowała       

w sukcesy i ciekawe projekty. Nie brakowało również 

przeciwności i trudnych decyzji. Pasja do muzyki dawała 

mu nieustannie motywację do rozwijania się i kształcenia. 

Dostał się na studia muzyczne w Kunstuniversität Graz 

(Austria), następnie studiował we Francji (Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Paris). 

Obecnie Grzegorz studiuje w Szwajcarii (University of Ap-

plied Sciences and Arts Northwester Switzerland FHNW     

w Bazylei). Studia zagraniczne to możliwość kształcenia 

się na wysokim poziomie, uczenia się języków, ale przede 

wszystkim możliwość poznawania znakomitych muzyków    

i przyjaciół. Tak się stało i w tym przypadku. Grzegorz 

stwarzając pięcioosobowy skład muzyków z Francji, Belgii 

i Hiszpanii mógł nagrać płytę, na której słyszymy przede 

wszystkim jego własne kompozycje w znakomitym wyko-

naniu.  

Koncert Grzegorza Włodarczyka w Częstochowie zgro-

madził dużą widownię. Oprócz miłośników muzyki jazzo-

wej na koncert przybyła rodzina oraz znajomi muzyka. 

Cieszy fakt, że Grzegorz pozostaje wdzięczny swoim rodzi-

com oraz wszystkim osobom, które przez lata wspierały 

go w realizacji muzycznych marzeń, pomagając mu du-

chowo i finansowo. Jego rozpoczynająca się profesjonal-

na kariera muzyczna jest dowodem na to, że warto mieć 

w marzenia i ciężko pracować na osiągnięcie wyznaczo-

nych celów. Grzegorzowi życzymy dalszych sukcesów        

i czekamy na kolejne koncerty w Polsce. 

Justyna Kępa 
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STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”  

ogłasza KONKURSY   

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

na następujące przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia 

„Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR): 

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

– limit środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł 

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

PRZEZ KOBIETY – limit środków dostępnych w konkur-

sie – 225 000,00 zł 

 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit 

środków dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł 

 NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRA-

STRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKO-

RZYSTUJĄCA ZASOBY LGD -  limit środków dostęp-

nych w konkursie     1 720 000,00 zł  

Termin naboru wniosków w w/w konkursach: 3-20 

październik 2016 r.  

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzysze-

nia „Razem na wyżyny" w Mykanowie przy ul. Cichej 72, 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00  

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura 

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich 

formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wer-

sji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna 

winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy.  

Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji z kryteriami 

wyboru, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-

łeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, pełna treść ogło-

szenia, są dostępne na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz 

w siedzibie Stowarzyszenia. 

Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, warun-

ków udzielenia wsparcia, kryteriów wyboru udzielane są w 

siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: (34) 

374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również 

na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.  
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