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 Kolęda to nazwa wywodząca się z łacińskiego 

„colendae” – pierwszy dzień miesiąca. Inne określenia 

to kantyczka (łac. canto cantare- śpiewać ) i pastorał-

ka – wesoła pieśń pasterska. Według Krystyny Gęborys 

- Indyki autorem pierwszej kolędy był  św. Franciszek       

z Asyżu, a ojczyzną kolęd – Włochy, skąd w XV w. do-

tarły do Polski. Często były tłumaczone z języka łaciń-

skiego i czeskiego. Za najstarszą rodzimą kolędę uważa 

się tekst pt. „Zdrow bądź krolu anielski”. Polska kolęda       

o zróżnicowanej melodyce i rytmice jest spuścizną 

dawnych wieków. Każda ma ciekawą metrykę po-

wstania.  

Oto historie najbardziej popularnych i znanych nam 

kolęd. „Anioł pasterzom mówił” – to najstarsza średnio-

wieczna kolęda. Jest tłumaczeniem łacińskiej pieśni 

„Angelus pastoribus”. Siedem jej strof zawiera rękopis 

kórnicki  z 1551 r. wraz z zapisem nutowym. Do dziś śpie-

wamy wersję ks. Marcina Mioduszewskiego z lat 1838 – 

1853. „Cicha noc ” – to najsłynniejsza w świecie kolęda. 

Twórcą muzyki jest austriacki organista Franz Xavery 

Gruber. Pierwsze wykonanie w Lipsku w 1832 r. W roku 

1900 pojawia się w „Zbiorze melodii dla użytku kościel-

nego i prywatnego” w Bytomiu. Obecnie śpiewana      

w 100 językach świata. „Bóg się rodzi” – autorem słów 

jest Franciszek Karpiński (XVIII w.) Pierwotny tytuł to 

„Pieśń   o Narodzeniu Pańskim”. Napisał ją poeta         

w Zabłudowie koło Białegostoku. Zbiór „Pieśni Naboż-

ne”, w którym znajduje się tekst, został wydany w 1792 

r. i był przeznaczony dla ludności wiejskiej. Muzycznie 

to popularny polonez. „W żłobie leży” – słowa do melo-

dii popularnego w XVII w. tańca zwanego 

„chodzonym”, ułożył ks. Piotr Skarga. Zachowały się 

dwie wersje melodyczne. „Lulajże Jezuniu” – należy do 

najpiękniejszych bożonarodzeniowych kołysanek. Naj-

starszy zapis tekstu pochodzi z rękopisu pt. „Zbiór pieśni 

na Boże Narodzenie” z klasztoru św. Jędrzeja w Krako-

wie 1808 r. 

Witold Błaszczyk 

 

SZANOWNI CZYTELNICY ! 

     Z okazji świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Wam pełni zdrowia,  

szczęścia w rodzinach i przychylności losu,  

a Nowy Rok 2016  

niech będzie zapowiedzią spełnienia marzeń  

i samych sukcesów w życiu. 

  Przewodniczący Rady Gminy          Wójt Gminy 
   Krzysztof Kucharski        Maria Włodarczyk 
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Epizod z czasów II wojny światowej dotyczący losów Kazimie-

rza Budziłowicza nierozerwalnie  wiąże  się  z  Maluszycami – 

osadą leśną przy drodze do Maćkówki, po której obecnie nie 

ma śladów. Miała ona bardzo stary rodowód. Wzmiankowana 

w dokumencie z 1249r. W opisie parafii dąbrowskiej              

w „Liber beneficiorum” z 1522r. wymienione są  

„Maluschicze” (Maluszyce). Mieszkało w tej osadzie osiem ro-

dzin chłopskich uprawiających cztery łany ziemi ( ok. 60 ha). 

Był też młyn , z którego płacili dziesięcinę. Jeszcze na mapie    

z 1935r. jest zaznaczony folwark Maluszyce. W czasie II wojny 

była tu owczarnia, w któ-

rej hodowano 1500- 2000 

owiec. Zabudowania to 

czworak  zamieszkały  

przez  polowego, owcza-

rza i gajowego oraz stodo-

ły z oborami. To tu miał 

mieszkanie służbowe 

(kuchnia i pokój) , gajowy 

Kazimierz Budziłowicz      

z rodziną. Urodził się 12 

lipca 1911r.w  miejscowo-

ści Dziesiąta 

pod Lublinem. Z wykształ-

cenia leśnik, w 1938r. podejmuje pracę jako gajowy lasów 

prywatnych  Gayera  w Dąbrowie Zielonej. Służbowo podległy 

mgr inż. Mieczysławowi  Tarchalskiemu zostaje w czasie oku-

pacji hitlerowskiej włączony do pracy konspiracyjnej w szere-

gach ZWZ- AK.  

To właśnie M. Tarchalski ps. „Marcin” jako dowódca placówki 

AK Dąbrowa Zielona przyjmuje  od  Budziłowicza  przysięgę     

i nadaje mu pseudonim „Dąbrowa”( różnych źródłach mylnie 

„Lis”). „Dąbrowa” pełnił funkcję łącznika miejscowej placówki 

z komendą  podobwodu  AK  w Gidlach na czele z Tadeuszem 

Rutkowskim – „Pawłowiczem”. Skrzynka kontaktowa znajdowa-

ła się w sklepiku Jankowskiej. 

Na zmianę z synem  stawowego w Kniei- Bronisławem Politań-

skim jeździł Budziłowicz rowerem po rozkazy i prasę . 

Był dzień 12 luty 1942r. Wczesnym rankiem wyjechał do Gidel 

służbowymi sankami „Marcina”, gdyż drogi były zasypane śnie-

giem. W drodze powrotnej został zatrzymany na skrzyżowaniu 

w Młynku  przez żandarmów z Żytna. Po przesłuchaniu na po-

sterunku został zatrzymany do następnego dnia w zamkniętym 

pomieszczeniu gospodarczym, a następnie przewieziony do 

więzienia w Częstochowie . W więzieniu przebywał do 30 

kwietnia  1942r. W tym dniu wraz z grupą  więźniów dołączony 

do transportu z Radomia zostaje przewieziony do obozu kon-

centracyjnego w Oświęcimiu. 

Otrzymuje numer 34525. Po miesięcznym pobycie, jako wię-

z ień pol i tyczny zosta je przewieziony do KL 

(Konzentrationslager) Gross –Rosen II . 

To był ostatni etap jego udręki. Zmarł w obozie w dn. 

12.10.1942r. Oficjalna przyczyna zgonu „posocznica- ogólne 

zakażenie”. Na str. 197 „Księgi zmarłych więźniów KL Gross- 

Rosen” znajdujemy jego dane osobowe. 31- letni Kazimierz 

Budziłowicz osierocił czteroosobową  rodzinę  (córka z rodziną 

Wąsków mieszka w Dąbrowie Zielonej). 

Ciśnie się na myśl parafraza  starożytnej  spartańskiej  senten-

cji nagrobnej: 

„Przechodniu powiedz Polsce 

Tu leżym  jej syny…”. 

Witold Błaszczyk 

Ofiary konspiracji—Budziłowicz 
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Jak co roku 11 listopada w Gminie Dąbrowa Zielona od-

były się obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

które rozpoczęły się uroczystym wciągnięciem flagi na 

maszt. Następnie przemaszerowano pod Parafialny Ko-

ściół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej 

gdzie delegacja Radnych Gminy Dąbrowa Zielona wraz   

z Panią Wójt Maria Włodarczyk oraz Przewodniczącym 

Rady Gminy Krzysztofem Kucharskim złożyli kwiaty i zapalili 

znicz pod pamiątkową tablicą. Później wszyscy udali się 

do kościoła na mszę świętą za Ojczyznę. Po nabożeń-

stwie młodzież z Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej arty-

stycznym występem przybliżyła drogę do wolności. Na 

uroczystościach oprawę muzyczna zapewniła Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta z Dąbrowa Zielonej. W uroczystości 

wzięły udział poczty sztandarowe strażaków, PSL, Gminy 

Dabrowa Zielona, ZKiBWP RP Dąbrowa Zielona, Gimna-

zjum. Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-

głość RP –Ryszard Bąk, Józef Sikora oraz Stanisław Knop 

obecni na uroczystości otrzymali z rąk Wójta Gminy kwia-

ty, które są wyrazem szacunku i podziękowania. Kwiaty 

oraz zapalone znicze symbolizujące pamięć zostały złożo-

ne również przy pomnikach żołnierzy poległych za Ojczy-

znę. 

Pamiętali pradziadkowie, pamiętają dziadkowie i rodzice, 

a udział młodzieży i dzieci w Narodowym Święcie po-

twierdza fakt, że pamięć o tak ważnych wydarzeniach      

z kart historii Polski pozostanie wiecznie żywa. 

Karina Synowiec 

 

 

 

 

 

  

Święto Seniora już za nami. Trzeciego października 2015 r. 

„Stowarzyszenie Dąbrowski Klub Seniora” obchodziło swoje 

święto. Zaczęło się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. 

Jakuba uczestnictwem w uroczystej mszy św. Potem odbyła się 

część towarzyska. Prezes stowarzyszenia – Barbara Szyda po 

serdecznym powitaniu, złożyła zgromadzonym dużo miłych 

życzeń. Ze szczególnym wyróżnieniem spotkali się Jan i Aldona 

Cybulowie obchodzący swoje 70 – te urodziny. Dostojnym jubi-

latom po życzeniach i odśpiewaniu „sto lat” wręczono upomin-

kowe kosze. Radosna, przyjacielska zabawa trwała do późnych 

godzin wieczornych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Ciepielska 

„To nie sztuka być młodym ,  
sztuką jest być aktywnym,  

dojrzałym człowiekiem”. 

Nowiny z Gminy 
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Niezwykle pracowity ostatnio czas dla zespołu teatralne-

go „Dąbrowianie”  zaowocował ogromnymi sukcesa-

mi.  Zespół 17 października wziął udział w   prestiżo-

wym  Konkursowym Przeglądzie  Zespołów Regionalnych 

„Kalendarz Obrzędowy” w Katowicach –Szopienicach, 

gdzie za przedstawienie „Gromniczna”  otrzymał I miej-

sce. Przedstawienie to autentyczny przekaz przygotowań 

w domu pszczelarza  do uroczystości Matki Boskiej Grom-

nicznej: wyrób świec woskowych, robienie uli słomia-

nych,  przekaz wielu przysłów i porzekadeł związanych 

z  tym świętem.  Bogata scenografia adekwatna do 

przedstawienia, wiele rekwizytów, świetna gra aktorska, 

unikatowe pieśni  zostały również docenione przez jury    

w dniu 18 października w Koziegłowach podczas XII  Ju-

rajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwy-

czaje, tradycje”. Zespół Teatralny „Dąbrowianie” otrzy-

mał  GRAND PRIX  przeglądu za przedstawienie 

„Gromniczna”.  Serdeczne gratulacje dla zespołu, a zdo-

byte sukcesy niech będą motywacją do dalszych działań 

teatralnych. 

Lilla Deska  
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ZAPRASZAMY FIRMY i INSTYTUCJE do włączenia się do ogól-

nopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy 

zapraszamy wszystkie podmioty niezależnie od sektora, czy 

wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub do-

datkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej 

Rodziny. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktyw-

nego spędzania czasu oraz wpływa na obniżenie kosztów co-

dziennego życia. Partner z włączenia się do programu zyskuje: 

- wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na 

wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym 

oraz umożliwienie posługiwania się wizerunkiem: ”Tu honoru-

jemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i pro-

mocyjnych, 

-możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia poli-

tyki odpowiedzialności społecznej biznesu,     .  

-zaufanie nowych i starych  klientów, a tym samym większe 

zyski. 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu Karta 

Dużej Rodziny mogą wypełnić formularz w postaci e-deklaracji 

na stronie: www.rodzina.gov.pl 

Agnieszka Krawczyk 
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Po raz pierwszy  seniorzy  świętowali Gminny  Dzień Seniora. 

Spotkanie odbyło się  14 listopada  w dniu obchodzonym jako 

Ogólnopolski Dzień Seniora. Na halę sportową zespołu szkół 

przybyło prawie 130 osób z całej gminy. Po powitaniu  władz 

gminy , radnych  i uczestników głos zabrali  Maria Włodar-

czyk  - Wójt Gminy i Krzysztof Kucharski Przewodniczący Ra-

dy Gminy  składając życzenia i podkreślając   jak ważną rolę 

w społeczeństwie , służąc wiedzą i doświadczeniem życiowym 

odgrywają dojrzali i starsi ludzie. Następnie  funkcjonariusz 

policji aspirant Adam Niepsuj  przypomniał  zasady bezpiecz-

nego poruszania się  poza terenem zabudowanym oraz omó-

wił  zagrożenia z jakimi mogą  się  spotkać seniorzy w życiu 

codziennym. Najstarsi uczestnicy spotkania: pani Pelagia Ter-

licka i pan Wacław Włodarczyk otrzymali kwiaty. Zespół Te-

atralny „Dąbrowianie” zaprezentował przedstawienie obrzędo-

wo - zwyczajowe  „Gromniczna”. Spółdzielnia Socjalna 

„Przyszłość” przygotowała dla seniorów poczęstunek.  Obcho-

dy Gminnego Dnia Seniora umilił  zespół muzycz-

ny.  Organizatorami  Gminnego Dnia Seniora byli: Wójt Gmi-

ny, Gminny Ośrodek Kultury  i Dąbrowski Klub Seniora. 

Lilla Deska 

„Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy” 

 

 

 

 

 

 

 

Nowiny z Gminy 
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XI sesja Rady Gminy w dniu 29 września 2015 r. - podjęto 

uchwały w sprawach: 

-wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019, 

-wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, 

-nieodpłatnego nabycia gruntów od ANR, 

-zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 29, 

-zmiana uchwały nr XVIII/118/2012 w sprawie zasad przyzna-

wania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Dąbrowie Zielo-

nej, 

-przyjęcia informacji dotyczącej wykonania budżetu, kształto-

wania się WPF oraz wykonania planu finansowego jednostek, 

-przekazania środków finansowych na zakup samochodu służ-

bowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Koniecpolu. 

XII sesja Rady Gminy w dniu 24 listopada 2015 r. - procedo-

wano nad projektami uchwał w sprawach: 

-zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

-przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa 

Zielona z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, 

-określenia zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności 

publicznej działającego pod nazwą „Ogród Bajek w Dąbrowie 

Zielonej”, 

-określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji, 

-określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2016 rok, 

-zwolnień w podatku od nieruchomości, 

-wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz termi-

nów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, 

-określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych  na terenie gminy Dąbrowa Zielona, 

-zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

-ustalenia przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona w stowarzy-

szeniu Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”. 

Podjęto i przyjęto stanowisko radnych Gminy Dąbrowa Zielona 

w sprawie nielegalnego oddziału przedszkolnego w miejscowo-

ści Soborzyce. 

Aleksandra Fuchs 

  

 

Forum to stare słowo łacińskie, oznaczało rynek w miastach 

starożytnego Rzymu i krajach podbitych.  Najstarszy rynek       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Rzymie położony między  Kapitolem a Palatynem to Forum 

Romanum. Plac, który był świadkiem znaczących dla miasta       

i państwa obrad, wystąpień polityków i wodzów. Z upływem 

wieków w związku z rozpowszechnieniem łaciny słowo „forum” 

nabrało znaczenia przenośnego. Obecnie nadal oznacza miej-

sce spotkań i wystąpień publicznych na różnych gremiach        

i szczeblach władzy.  Zarząd Województwa Śląskiego zaprosił 

sołtysów na „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.         

W pierwszym dniu spotkania (14.10.15r.) w Sali Sejmiku Ślą-

skiego w Katowicach wystąpili: Marszałek Województwa Ślą-

skiego Wojciech Soługa, Wicemarszałek – Stanisław Dą-

browa i prowadzący spotkanie Dyrektor Wydziału Terenów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Motłoch oraz za-

proszeni goście. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wysta-

wy prezentującej dorobek nagrodzonych wsi, a następnie ob-

serwować przebieg podsumowania konkursu „Piękna wieś wo-

jewództwa śląskiego”. Delegacja sołtysów naszej gminy nie 

oparła się wspomnieniom, kiedy to w roku 2013 Dąbrowa  

Zielona zdobyła laur pierwszeństwa w tym konkursie. Po za-

kończeniu pierwszej części konferencji uczestnicy forum zostali 

przewiezieni do hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku. Po obiedzie 

w sali konferencyjnej hotelu kontynuowano program roboczy. 

Odbył się pokaz multimedialny osiągnięć nagrodzonych wsi,     

a następnie wykład  „Leader – szansą rozwoju i aktywizacji 

obszarów wiejskich”. W drugim dniu spotkania uczestnicy wy-

słuchali wykładów na temat nowej perspektywy Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W części 

towarzyskiej nie brakło okazji do dyskusji na tematy planów 

rozwoju gmin naszego regionu.  

Witold Błaszczyk 
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9 października w Dąbrowie Zielonej odbył się kon-

went Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  Śląskiego Związ-

ku Gmin i Powiatów. W konwencie wzięło udział prawie 

50 samorządowców z całego województwa śląskiego. 

Uczestnikami byli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego 

Wojciech  Saługa, Wicestarosta Powiatu Częstochowskie-

go Henryk Kasiura oraz gościnnie Wojewoda Opolski Ry-

szard Wilczyński. Wiodącym  tematem Konwentu była 

polityka rozwoju gminy w kontekście depopulacji oraz  

polityka senioralna.  Konwent stał się również doskonałą 

okazja promocji naszej Gminy. Goście mieli okazję zoba-

czyć film o Dąbrowie Zielonej oraz krótką prezentację       

o najważniejszych inwestycjach gminnych  realizowanych 

w ostatnim czasie. Temat polityki senioralnej Samorządu 

Województwa Śląskiego przybliżył zebranym Marszałek 

Województwa Śląskiego, natomiast  Ryszard Wilczyński - 

Wojewoda Opolski poruszył kwestię depopulacji  i potrze-

bę nowego  modelu  podejścia  do rozwoju  gminy.  

Kolejnymi prelegentami byli:  Jacek Piwkowski - Wicepre-

zes Millenium Inwestycje w Katowicach który zreferował 

wyzwania  i  koncepcje  budownictwa  senioralnego         

w  Polsce. Marzena   Rudnicka – Prezes  Zarządu  Krajowe-

go  Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie omówi-

ła politykę  senioralną  w  kontekście  działań  podejmo-

wanych  przez  Krajowy  Instytut Gospodarki  Senioralnej. 

Marek Wiland – Prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU 

we Wrocławiu przedstawił kwestie  dotyczące racjonal-

nej polityki przestrzennej na obszarach wiejskich. Ten jakże 

aktualny temat spowodował ożywioną  dyskusję i wymia-

nę doświadczeń samorządowców. Niewątpliwie będzie 

bodźcem do podjęcia działań mających na celu opra-

cowanie strategii, koncepcji  rozwoju polityki senioralnej 

w miastach i gminach naszego województwa. 

Karina Synowiec 
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 To będzie z pewnością niezapomniany wie-

czór dla wszystkich dzieci z Gminy Dąbrowa Zielo-

na. W niedzielę 6 grudnia  w centrum Dąbrowy 

Zielonej pojawił się znany wszystkim dzieciom, tym 

mniejszym i większym, gość z dalekiej i mroźnej 

Laponii - Święty Mikołaj. Z ogromnym workiem 

wypełnionym słodkimi niespodziankami przybył 

na spotkanie z dziećmi, które z radością oczeki-

wały na jego niespodzianki. Pomimo braku białe-

go śniegu, obecność Św. Mikołaja sprawiła, iż 

atmosfera tego wieczoru stała się wyjątkowa. 

Dzieci powitały Mikołaja i jego Śnieżynkę wiersza-

mi i piosenkami, a w nagrodę otrzymały słodkie 

upominki.  Wszystkie dzieci obiecały, że będą bardzo 

grzeczne i podziękowały za super niespodzianki.                                                                                                                 

To była pierwsza tego typu inicjatywa i jak zapewnia dy-

rektor GOK  Lilla Deska nie ostatnia.  

Julita Mirowska 
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To już XX edycja  Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„Papierowy Świat” odbyła się w tym roku. Przed niezwykle 

trudnymi decyzjami stanęła komisja konkursowa w składzie: 

Małgorzata Chebel – plastyk Regionalnego Ośrodka Kultury 

w Częstochowie, Anna Tarczyńska  - plastyk, dyrektor SOKiS 

w Janowie, Anna Boborowska – pedagog, plastyk i Lilla 

Deska – dyrektor GOK  Dąbrowa Zielona. Spośród 234 

prac  musiała wytypować prace zakwalifikowane do nagród. 

Prace nadesłane na konkurs charakteryzowały  się bardzo dużą 

estetyką, pomysłowością, ciekawą formą, precyzją wykonania 

oraz oryginalnością. Prace tworzą kolekcję  o bardzo wysokim 

poziomie plastyki manualnej. Komisja oceniając prace w 4 ka-

tegoriach wiekowych przyznała  wiele nagród i wyróżnień,       

a było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu  ROK w Czę-

stochowie i Starostwa Powiatowego. Jubileuszowy wernisaż 

konkursu uświetnił kwintet klarnetowy w składzie: Kamila 

Dmytrykiw, Mateusz Sowa, Zofia Placzyńska, Roksana 

Małolepsza, Sylwia Makowska. Jak na jubileusz przystało 

wszyscy uczestnicy wernisażu zostali poczęstowani tortem jubi-

leuszowym i cukierkami z bilecikiem jubileuszowym konkur-

su. Wśród nagrodzonych z naszej gminy byli:  

kategoria I – klasy 0-III;   Wiktor Dzieniarz, Angelika 

Rak, Oliwia Majchrzak, Oliwia Rak, Sylwia Balsam, Mar-

tyna Dzieniarz, Tomasz 

Wąsek, Zuzanna Bal-

wierz;  

kategoria II  klasy IV-VI; 

Gabriel Orzeł, Wiktoria 

Kuras, Wiktoria Orzeł, 

Zuzanna Szyda, Świetlica 

w Raczkowicach, Świetli-

ca     w Dąbrowie Zielo-

nej;                            

kategoria III- klasy gim-

nazjalne: Koło Plastyczne 

„Akwarelki” GOK Dąbro-

wa Zielona;  

kategoria IV – klasy po-

nadgimnazjalne   i doro-

śli : Dorota Siwek,  Jan 

Kurzelewski, Wiesław Baryła. 

Lilla Deska 

 

 

 

 

 

 

Gmina Dąbrowa Zielona w ramach zadań zleconych do-

tyczących opieki nad mogiłami wojennymi wyremonto-

wała grób osób bestialsko pomordowanych przez hitle-

rowców podczas II wojny światowej  w Cielętnikach. Ca-

łość inwestycji opiewa na 5.500 zł. 
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 

wzięli udział   w IV edycji Powiatowego Konkursu Lite-

rackiego „Opowiadanie      z dreszczykiem”.  W kon-

kursie rywalizowało 18 szkół, które wysłały po 5-6 prac 

uczniowskich. Z naszej szkoły Dominika Hasikowska  

uczennica klasy VI  została wyróżniona.  

Rozdanie nagród odbyło się w Regionalnym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.        

W mrocznej scenerii, przy blasku  świec, nagrodzeni          

i wyróżnieni uczniowie czytali swoje opowiadania. 

Laureaci, w tym Dominika,  na długo zapamiętają nie 

tylko dreszczyk emocji wypływający ze swoich prac, 

ale także panującą tam atmosferę. 

Życzymy Dominice wielu sukcesów i dalszego rozwija-

nia talentu pisarskiego. 

Irena Grzegorczyk 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 

na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. To ostatnia 

okazja do zabawy przed rozpoczynającym się okresem 

adwentu, czasu refleksji, oczekiwania na przyjście Jezu-

sa. Tradycyjnie w andrzejki wykonywane są różnego ro-

dzaju wróżby, najczęściej dotyczące tematyki związków 

damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą 

wagę    i wykonywano je w odosobnieniu. Współcześnie 

wróżby andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy. 

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można: 

 lanie wosku na zimną wodę przez klucz — na pod-

stawie kształtu zastygłego wosku lub rzucanego przez 

niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego ce-

chach, wyglądzie i zawodzie itp. 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziew-

cząt od ściany do progu drzwi - ta, której but jako pierw-

szy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż 

 wróżba z kartkami - uczestnicy spisują imiona dziew-

cząt na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po 

czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, 

które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / 

wybranka 

 losowanie przedmiotów o przypisanym umownym 

znaczeniu — listek, to staropanieństwo, obrączka lub 

wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powołanie do zako-

nu 

 ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni 

— jeżeli gałązka zakwitnie w Boże Narodzenie, jest to 

zwiastun szybkiego zamążpójścia. 

Współczesne Andrzejki przekształciły się w niezobowiązu-

jącą zabawę gromadzącą młodzież i dorosłych obojga 

płci. Tak też było w naszej gminie. W szkołach dla dzieci  

i młodzieży szkolnej zorganizowano dyskoteki andrzejko-

we. Proboszcz parafii w Cielętnikach zorganizował         

w remizie OSP zabawę andrzejkową dla wszystkich chęt-

nych. Również  Dąbrowski Klub Seniora dla swoich człon-

ków zorganizował wieczór andrzejkowy.   

Aneta Wojtala 

 

 

 

 



12 grudnia 2015 roku w Rędzinach odbyła się Regionalna 

Prezentacja Potraw i Wyrobów Wigilijnych. Patronat nad 

imprezą już tradycyjnie honorowo objął J. E. ks. Biskup 

Antoni Długosz, Prezes KZRK i OR Władysław Serafin oraz 

Wójt Gminy Rędziny – Paweł Militowski.  

Nad organizacją uroczystości czuwała Przewodnicząca Kra-

jowej Rady Kobiet KGW Bernadetta Niemczyk. Ponieważ 

jest to prezentacja o zasięgu regionalnym, imprezie patro-

nowali starostowie powiatów: częstochowskiego, kłobuckie-

go, myszkowskiego i lublinieckiego.  

Oprócz prezentacji tradycyjnych i różnorodnych potraw, 

odbył się też Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu ze-

społów śpiewaczych KGW. Naszą gminę reprezentowało 

GKGW  z Dąbrowy Zielonej oraz KGW z Borowców. Na uro-

czystość przybyły też władze samorządowe z Dąbrowy Zie-

lonej.  

Nasze koła zaprezentowały piękny, tradycyjny stół z potra-

wami i pysznymi ciastami. Zespół „Dąbrowianki” zaśpiewał 

dwie stare, piękne kolędy „Gore gwiazda” i „Do szopy wszy-

scy”. Wydarzenie to posiada już swoją wieloletnią tradycję, 

dlatego towarzyszą mu też stoiska z wyrobami rękodzieła 

ludowego. Można było kupić karty, stroiki świąteczne, cho-

inki, ozdoby choinkowe i inne.  

Imprezy takie są organizowane, aby dać przykład wierności 

tradycjom ludowym, polskim potrawom i uchronić od zapo-

mnienia. Jest to ważne, bo w roku 2016 KGW będą obcho-

dziły jubileusz 150 – lecia istnienia na ziemiach polskich.  

Wanda Tasarz 

Nowiny z Gminy 
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17grudnia 2015r. w Zespole Szkól w Dąbrowie Zielonej 

odbędzie się juz III edycja Powiatowego Konkursu Recy-

tatorskiego. Tym razem przebiega on pod hasłem: 

"Anioły w poezji".  Bardzo nas - organizatorów- cieszy, że 

udział w konkursie zadeklarowali uczniowie z ościennych 

szkół: w Olbrachcicach,  Przyrowie, Garnku, Kłomnicach, 

Konarach oraz z Zespołu Szkół w Zrębicach k. Olsztyna. 

Jury w składzie:  Edyta Bukowska - nauczyciel metodyk      

z WOM-u w Częstochowie, Sabina Błaszczyk - polonistka 

oraz  Lilla Deska- dyr. GOK -u w Dąbrowie  Zielonej .    

Życzymy zdobycia nagród i wielu pięknych wzruszeń 

podczas przesłuchań.            .  

10 grudnia 2015 zmagali się najmłodsi recytatorzy z kl. I - 

III w eliminacjach szkolnych. W jury zasiadały  dyr. Renata 

Hasikowska oraz polonistka Izabela  Saleta. Było wiele 

emocji, a nad młodymi adeptami sztuki aktorskiej unosiły 

się "Anioły poezji" 

Obszerną relację z przebiegu konkursu oraz nazwiska 

laureatów podamy w następnym numerze.  

Barbara Majda 

 

 

Uczennica Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej Gabriela 

Stańczyk zdobyła wyróżnienie w IV edycji Powiatowego 

Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS.   W konkursie rywalizowało 

48 uczniów z kilkunastu szkół naszego powiatu.    To kolej-

ny sukces Gabrysi w tym konkursie -  rok temu zdobyła 

ona  wysokie II miejsce. Uczennicę przygotowała Joan-

na Rachwalik. 

Gabrysia jest wszechstronnie uzdolniona. W listopadzie 

zakwalifikowała się  do kolejnego – po sukcesie w szkol-

nym - powiatowego etapu konkursu przedmiotowego     

z języka polskiego, który odbędzie się 11. 01.2016 r.               

w Częstochowie. 

Zdolnej Gabrysi życzymy  kolejnych sukcesów . 

Barbara Majda 
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     Ogień od zawsze był dobrodziejstwem i jednocześnie 

przekleństwem. Ujarzmiony służy człowiekowi, a niekontro-

lowany staje się zagrożeniem mienia i życia. Od wieków 

plagi pożarów miast i wsi zmusiły mieszkańców do stwo-

rzenia zorganizowanych formacji straży pożarnej. Z pomo-

cą przychodzi nowoczesny sprzęt gaśniczy i tabor samo-

chodowy. Jednak najważniejszy jest czynnik ludzki.      

Strażacy od zawsze cieszyli się uznaniem i szacunkiem 

społecznym , a mundur i hełm strażacki zawsze były po-

wodem do dumy. Na terenie naszej gminy w 14 sołec-

twach jest 9 jednostek OSP zrzeszających 182 czynnych 

druhów ochotników. Jednym z nich jest mieszkaniec Dą-

browy Zielonej – p. Dariusz Szyda. Młody, aktywny, od-

ważny, sprawdzony w wielu akcjach gaśniczych i w róż-

nych formach walki ze skutkami żywiołów. Nawet w nie-

dzielę naszego spotkania wrócił z takiej właśnie akcji. 

Spośród kolegów w mundurach strażackich wyróżnia go 

jeszcze pasja - gromadzenie miniatur strażackich wozów 

bojowych w skali 1:43. Gromadzi też wydawnictwa spe-

cjalistyczne z tego zakresu. Wiedząc o tym odwiedzam 

dom państwa Agaty i Dariusza Szydów, by obejrzeć niety-

pową kolekcję .  Jedno z ciekawie zaaranżowanych po-

mieszczeń jest przeznaczone na zbiory. Ilość jest imponu-

jąca – 443 sztuki. Różnią się wielkością i materiałem wyko-

nania (blacha lub tworzywo sztuczne). Właściciel zaczął 

je gromadzić od czasu, kiedy został członkiem miejsco-

wej jednostki OSP, tj. od 1995 r. Większość kupował na 

targach tematycznych w Holandii, gdzie pracuje zarob-

kowo oraz w kraju. Z polskich miniatur brakuje mu do 

kompletu tylko bojowego „Żuka”. Swoją pasję zamierza 

kontynuować tym bardziej, że w żonie też ma sprzymie-

rzeńca. Do realizacji pozostała jeszcze zabudowa gabi-

netu gablotami ekspozycyjnymi. Opuszczam ten szcze-

gólny kolekcjonerski dom z niedosytem. Brakło czasu, że-

by przynajmniej większość ciekawych eksponatów do-

kładniej obejrzeć i skorzystać z informacji właściciela. Wie 

o nich naprawdę dużo. Przyszła wystawa może służyć 

edukacyjnie dla dorosłych i dla uczniów naszych szkół. 

Podaję numer kontaktowy: 692-605-464.  

Witold Błaszczyk 

       Jest to projekt  realizowany przez Żydowskie Mu-

zeum “Galicja”  w Krakowie  wraz  z  Irlandzkim Towarzy-

stwem Edukacji o Holokauście. Skierowany do uczniów 

w wieku lat jedenastu i starszych. Na świecie funkcjonuje 

już od wielu lat, w Polsce -  po raz piąty! W ramach pro-

jektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów – kwiaty 

zasadzone przez uczniów jesienią, zakwitają z końcem 

zimy. Mają przypominać 1,5 miliona żydowskich dzieci 

oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowa-

nych w czasie Holokaustu. Kolor kwiatów przypomina  

żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić    

w wielu krajach okupowanych przez nazistów. Gwiazda 

Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, 

izolować od reszty społeczeństwa. Projekt “Krokus” to 

dla dzieci często pierwsza informacja na temat historii II 

wojny światowej i Holokaustu. Oprócz tego rozbudza      

w nich świadomość, że w obecnych czasach trzeba 

walczyć z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. 

Szkoły uczestniczące w Projekcie Krokus nie ponoszą 

żadnych kosztów – realizacja projektu jest możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu Irlandzkiego Towarzystwa Eduka-

cji o Holokauście oraz Unii Europejskiej. Od października 

2015 r. w tym projekcie uczestniczy także Zespół Szkół    

w Dąbrowie 

Zielonej. 

Otrzymaliśmy 

z Krakowa 

cebulki kroku-

sów, które  

zasadzili obok 

szkoły ucznio-

wie klasy IV. 

Najpierw zo-

stali oni poinformowani przez I. Surygałę i B. Majdę,   co 

symbolizują te  krokusy i dlaczego będą  się nimi opieko-

wać.  Z uwagą wysłuchali, a potem sami odczytali           

z żółtych tablic, jaki będzie wyglądał harmonogram 

prac nad tym projektem. Wykonali tabliczki   z imionami 

dzieci, które pomagały w sadzeniu cebulek krokusów. 

Barbara Majda 
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Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie zakończył II etap  

odbudowy drogi powiatowej DP1084S od miejscowości Sobo-

rzyce do miejscowości Łabędź, odcinki 2,725km na terenie gmi-

ny Dabrowa Zielona i 0,35km na terenie gminy Koniecpol. War-

tość inwestycji 1.964,500zł. Roboty wykonała firma DROG-BUD 

z Częstochowy. 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” skupia członków z gmin: 

Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów        

i Rędziny. W grudniu 2015 roku odbyły się konsultacje skiero-

wane do szerokiej grupy mieszkańców poszczególnych gmin 

celem zebrania ostatecznych opinii w sprawie tworzonej Lokal-

nej Strategii Rozwoju. W naszej gminie takie spotkanie odbyło 

się 14 grudnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. 
W dniu 17.12.2015 roku w Dąbrowie Zielonej w „Cezarze” od-

było się Nadzwyczajne Walne zebranie Członków Stowarzysze-

nia „Razem na wyżyny”.  

Przyjęto uchwały w sprawach: 

 zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Razem 

na   wyżyny”, 

 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania 

Członków, Rady i Zarządu, 

  zatwierdzenia Lokalnej strategii Rozwoju . 

Spotkanie upłynęło w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy w Dąbrowie 

Zielonej działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 

oraz członków ich rodzin.  

Psychoterapeuta dostępny jest  w każdy piątek w godzinach 

14.00—18.00 (II piętro Urzędu Gminy)  

Kontakt pod nr tel. 696785175 

Informuje się mieszkańców, że na sezon zimowy 2015/2016, 

do odśnieżania dróg gminnych zamontowane zostaną 4 pługi 

odśnieżne na samochodach pożarniczych jednostek OSP, rejo-

ny 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 – Raczko-

wice Kolonia 

 OSP Soborzyce rejon: Soborzyce – Zaleszczyny – Cud-

ków - Niebyła – Osiny – Maćkówka 

Koordynatorami „Akcji Zima 2013/14” w Urzędzie Gminy są: 

- Jarosław Dworak tel. 34/35 55 018 do 19 w godzinach 

pracy Urzędu, tel. 795330974 całodobowo, 

- Tadeusz Ciastko tel. 34/35 55 018 do 19 w godzinach pracy 

Urzędu, tel. 509231264 całodobowo.  

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to szczególna okazja 

do przyrządzania specjałów piekarniczych i kucharskich, ma-

sowo wykonywanych w warunkach domowych. Wydawnictwa 

kulinarne, poradniki, czasopisma oraz stacje telewizyjne zale-

wają nas przepisami na najlepsze potrawy. Można odnieść 

wrażenie, że w Polsce wszyscy pieką i gotują. Ta mnogość 

sugeruje, że dopiero obecnie umiemy przygotować posiłki na 

najwyższym poziomie, a edukacja osiągnęła apogeum. Tym 

samym stawiamy cały proces żywienia w wiekach poprzednich 

na bardzo dalekich miejscach. Czy tak jest faktycznie? Spró-

bujemy się przekonać, sięgając do starych książek kuchar-

skich. „Praktyczny Kucharz Warszawski” zawierający 

1503 przepisy różnych potraw, wydanie dziewiętnaste z do-

datkiem 4 tablic kolorowych, nakład Ferdynanda Hoesiek'a , 

Warszawa 1908r., cena rubel jeden kopiejek 20 w pozycji 449 

proponuje „Grzybek do zieleniny”: 
„6 żółtek ubić dobrze, a do tego wsypać 2 łyżki mąki, uwiercić 
wszystko w donicy, dodać ubitą ze szczyptą soli z białek pianę, 
wymieszać i natychmiast wlać na roztopione na gorącej patelni 
masło, następnie wstawić do pieca na 30 minut. Gdy się zrumie-
ni pokrajać na kilka ćwiartek i ułożyć na szpinaku lub szcza-

wiu” c.d.n.  

Witold Błaszczyk 

 

Informujemy, że dzielnicowy z Komisariatu Policji w Koniecpolu 

pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Zielonej. Funkcjona-

riusz czeka na mieszkańców gminy w każdy poniedziałek 

tygodnia w godzinach 10.00-11.00. 

Mieszkańcy gminy mogą zwracać się do dzielnicowego m.in.   

w sprawach: 

- konfliktów sąsiedzkich 

- podstawowego poradnictwa prawnego 

- udzielania pomocy ofiarom przestępstwa 

- udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

- rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicz-

nym  

- pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją,  

- doradztwa w sprawie technicznego zabezpieczenia mienia,  

- przeciwdziałania w popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 


