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W związku z nadchodzącymi  

Świętami Wielkanocnymi składamy mieszkań-

com naszej gminy najserdeczniejsze życzenia. 

Niechaj radość oczekiwania i przeżywania  

tych szczególnych świąt wnosi do każdej  

rodziny nadzieję na zdrowie, miłość, zgodę  

oraz szczęśliwą przyszłość.        
         Przewodniczący  Rady Gminy                                             Wójt Gminy 

              Krzysztof Kucharski                                                Maria Włodarczyk 

  Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Wło-

darczyk znalazła się wśród 10 finalistów 

konkursu "Wójt Roku 2014". Konkurs ten jest 

corocznie organizowany przez Redakcję 

Audycji Rolnych Programu 1 TVP pod pa-

tronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. Do finału konkursu 

zostali zakwalifikowani wójtowie z całej 

Polski, którzy w poprzednim roku wykazali 

się największymi osiągnięciami w pracy na 

rzecz swoich gmin. Kapituła konkursu, wy-

bierając wójta Marię Włodarczyk do ostat-

niego etapu, doceniła m.in. budowę 

oczyszczalni ścieków oraz szereg inwestycji 

na terenie gminy, a także społeczną dzia-

łalność w organizacjach ponadlokalnych. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 kwietnia. 

Wcześniej – od 23 marca do 3 kwietnia – 

TVP będzie prezentować sylwetki wójtów 

finalistów. Zwycięstwo  w plebiscycie zale-

żeć będzie już nie od członków komisji, lecz 

telewidzów, którzy oddadzą swój głos, wy-

syłając sms.  
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Tadeusz Gajl na podstawie opracowania Alicji Szymcza-

kowej – „Nobiles siradienses” ustalił liczbę nazwisk na 

576. 

Analizując zachowane herby znalazłem kilka o nazwach 

własnych zbliżonych do nazwy naszej miejscowości. 

Herb „Dąb” przeniesiony podobnie jak „Poraj” z Czech. 

Przedstawia: „drzewo żółte w polu czarnem, dwa listy   

w górę, trzy żołędzie, pod drzewem pięć korzeni”. (wg 

Paprockiego) 

Tarcza herbowa bogato „labrowana” (zdobiona zawiłą 

ornamentyką kreskową stanowiącą rodzaj ram dla her-

bu), w hełmie z klejnotem na którym ten sam znak go-

dła powtórzony. Ta sama, europejska koncepcja upa-

trująca w dębie Drzewo Świata. 

Herb „Dambrowa altera”, czyli srebrna podkowa odwró-

cona łukiem do góry, z krzyżem greckim na środku 

wzniesienia i dwoma odchylonymi na zewnątrz na koń-

cach podkowy. Jedna z legend herbowych interpretuje 

to godło jako symbol Góry Kalwarii z trzema krzyżami 

straceń. Godło tego herbu jest ideogramem Ziemi  

z rosnącymi na niej pierwotnie mitycznymi dębami, któ-

re zostały zastąpione krzyżami. 

Inne herby tego typu to: „Dęboróg” i „Dębno”. 

Jak herb Poraj dotarł do naszej Dąbrowy? 

Szczegółów przenikania wśród rodów szlacheckich he-

raldycy nie ustalili. Jedno jest pewne. Pojawił się około 

1230 r. Datę tę da się wywieść z faktu, że pozostał do-

kument z 1248 r. Był to akt wydany przez księcia ku-

jawskiego i łęczyckiego Kazimierza. Aktem tym potwier-

dził darowiznę dokonaną wcześniej przez własnego ojca 

- Konrada Mazowieckiego na rzecz wojewody łęczyckie-

go Spitygniewa. Darowizna ta obejmowała liczne ziemie 

leżące w województwie sieradzkim wraz z Dambrową      

i osadami należącymi później do szerokiej parafii dą-

browskiej. Kolejni właściciele naszej miejscowości długo 

„pisali się” „z Dambrowy”. Pisownia oparta na łacinie 

nie uwzględniała nosówek „ą” i „ę”. Dopiero późniejsi 

dziedzice Dąbrowy przyjęli nazwisko Dąbrowscy i nale-

żeli do herbu rodowego Poraj.  

Pierwotnie nazwa „dąbrowa” oznaczała młodnik dębo-

wy, a „dębowiec” – las stary. Z biegiem czasu słowa 

„dąbrowa” zaczęto używać jako ogólnego określenia 

lasu. Nie tylko Dąbrowa Zielona może poszczycić się 

starą, średniowieczną metryką. 

Również i inne nazwy miejscowości obecnej gminy zna-

lazły się na pergaminach odległych w czasie dokumen-

tów. I tak: Soborzyce – 1249 r., Rogaczew – 1248r., 

Cielętniki – 1369 r., Olbrachcice – 1386 r. i Ulesie – 

1400 r. 

Znaczącymi dokumentami w tym zakresie były protoko-

ły powizytacyjne arcybiskupa gnieźnieńskiego i kancle-

rza Królestwa Polskiego – Jana Łaskiego z 1522 r. za-

mieszczone w „Liber beneficiorum archidiecezji gnieź-

nieńskiej”. Tam znalazły się też nazwy pozostałych 

miejscowości naszej gminy. 

Herb „Poraj” funkcjonował w Dąbrowie do połowy XVII 

w., kiedy to ród Dąbrowskich wygasł. Nawet ostatni     

z Dąbrowskich ks. Stanisław odszedł od herbu rodowe-

go i posługiwał się sygnaturą S.D. (Stanisław Dąbrow-

ski). Wyobrażenia herbu Poraj oraz herbów ludzi zasłu-

żonych dla kościoła, darczyńców i dobrodziejów (Poraj, 

Pobóg, Nowina i S.D.) znajdują się w miejscowym ko-

ściele parafialnym. Zmianie uległa też nazwa miejsco-

wości Dąbrowa. Chlebowski w swoim „Słowniku geogra-

ficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-

skich” wymienia ponad sześćdziesiąt nazw miejscowości 

„Dąbrowa” (z tego w powiecie radomszczańskim – 5 

miejscowości). Ksiądz Jan Związek w „Kościelnych dzie-

jach gminy Dąbrowa Zielona” wymienia datę 10.X.1918 

r. oznaczającą fakt objęcia probostwa przez ks. dr Bole-

sława Korwin – Szymanowskiego. Jest to pierwszy 

zwiastun nazwy Dąbrowa Zielona w oficjalnych doku-

mentach. 

Przesłanki ideograficzne pierwotnego herbu rodziny Dą-

browskich oraz elementy godła nawiązujące do etymo-

logii nazwy własnej Dąbrowa Zielona stały się podstawą 

do opracowania projektu herbu gminnego, flagi i insy-

gniów, które po uchwale Rady Gminy w dniu 12.X.2014 

r. stały się prawnie obowiązujące. 

 

Opis herbu 

Tarcza herbowa    

w kolorze zielonym 

z trzema elementa-

mi godła. W czole    

i połowie działu 

średniego umiesz-

czone godło „Poraj” 

w kolorze srebrnym 

ze złotym wyobra-

żeniem kielicha 

kwiatowego i srebr-

nymi p łatkami   

kwiatowymi. W części dolnej tarczy umieszczone syme-

trycznie dwa złote liście dębu w klin z żołędziem przy 

każdym. Wszystkie elementy godła konturowane czarną 

kreską . 

Geneza i symbolika 

Godło herbu „Poraj” jest potwierdzeniem ciągłości histo-

rycznej Dąbrowy Zielonej, która przez cztery wieki była 

w posiadaniu rodu Dąbrowskich spod tego znaku herbo-

wego. Dwa stylizowane liście dębu z dwoma żołędziami 

to odniesienie do etymologii nazwy gminy „Dąbrowa”, 

zielone tło tarczy to barwne nawiązanie do drugiego 

członu nazwy „Zielona”. 

Witold Błaszczyk 

Herby – historia i rzeczywistość  (ciąg dalszy) 
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„Ty lesie byłeś nam przystanią 

I twierdzą warowną, 

I kuźnią, 

Gdzie zbrojne tworzyło się ramię 

Na zgliszczach dziejowych opóźnień ‘’ 

                Cz. Kałkusiński „Czechura’’ AK 

 

Wielkie kompleksy leśne zapewniały partyzantom moż-

liwości pobytu, schronienia i przetrwania w warunkach 

okupacyjnych. Na naszych terenach do takich należały 

lasy cielętnickie, borowskie, gidelskie i życińskie.        

W leśniczówce „Brzozówki’’ były zabudowania leśni-

czówki, gajówka, budynki gospodarcze dawnego fol-

warku i cegielni oraz stałe schrony ziemne. Rejon ten 

nazywano „Bazą Leśnych Ludzi’’. Znaczącym zapleczem 

były również zabudowania gajówki Nowa Wieś i leśni-

czówki Antoniów. 

Po odwołaniu akcji „Burza’’ żołnierze AK z lasów ra-

domszczańskich i włoszczowskich powrócili na nasze 

tereny. O wyborze decydowały nie tylko dobre warunki 

kwaterunkowe, ale i aprowizacyjne (majątki w Żytnie, 

Sekursku, Cielętnikach i Dąbrowie Zielonej). Terenowy 

wywiad AK powiadomił dowództwo o nasilonym ruchu 

pojazdów wojskowych z żołnierzami żandarmerii i We-

rmachtu na trasie Radomsko-Włoszczowa i od strony 

Częstochowy. Dowódca zgrupowania zwołał naradę,    

w której wzięli udział dowódcy oddziałów AK, dowódca 

oddziału AL. kapitan „Paweł’’ (Czesław Kubik) i szef 

sztabu AL. kapitan „Stach’’ (Stanisław Hanyż) oraz do-

wódca skoczków radzieckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano plan zabezpieczenia, obrony i kierunków 

przebicia się ze spodziewanego okrążenia niemieckie-

go. Wczesnym rankiem 9 września Niemcy uderzają na 

zgrupowanie AK od strony wsi Garnek i Kajetanowice. 

Dwa niemieckie wozy pancerne wdzierają się na tyły 

pierwszej Kompanii AK (dowódca porucznik „Brzęk’’- 

Józef Rytel). Uderzają na drużynę „Wilka’’, która osła-

niała tabory zgrupowania. Zaskoczenie było zupełne     

i cała załoga taborów poległa nim zdołał nadciągnąć 

pluton odwodowy kompanii walczącej z nacierającymi 

od strony Kajetanowic Niemcami. Zdezorientowana 

kompania zaczęła się cofać w stronę Brzozówek. Do-

wódca „Brzęk’’ próbował zebrać swoich ludzi i organizo-

wać opór, ale mu się to nie udało. Ostatecznie siłami 

oddziałów „Andrzeja’’ i „Robotnika’’ udało się zmusić 

Niemców do odwrotu. Jak wspomina „Sęk’’ (Zbigniew 

Zieliński) miejsce rozbitych taborów wyglądało maka-

brycznie. Ciała partyzantów wielokrotnie postrzelone, 

poprzebijane bagnetami, rozcięte brzuchy i poderżnięte 

gardła. Grupa partyzantów zbiera je i układa na dwóch 

wozach, a dwa ciała przewiesza przez siodła koni (brak 

miejsca na wozach). 

Nadbiega porucznik „Brzęk’’ z kilkoma żołnierzami. Wi-

dok tylu zabitych i zbezczeszczonych zwłok podko-

mendnych działa na niego szokująco. Wyjmuje z kabu-

ry pistolet i strzela sobie w głowę. Kona na rękach żoł-

nierzy. Poległych przewieziono na Brzozówki i pocho-

wano w tymczasowej leśnej mogile, oznaczając pro-

stym brzozowym krzyżem. 

Po wojnie ciała zostały przeniesione do kwatery żołnier-

skiej na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Zielonej     

i pochowane w indywidualnych grobach. Porucznik 

„Brzęk’’ wśród partyzantów znany był ze swojej maksy-

my: „Tam dowódca, gdzie żołnierze jego’’.  

Nawet pośmiertnie jest jej wierny- spoczywa obok swo-

ich żołnierzy. Tablica nagrobna informuje: 

Polegli w rejonie Brzozówek i Nowej Wsi  

dn. 9.09.1944 r. por. „Brzęk” - Rytel Józef, dc. I ko-

panii „Akacja” I  74- pp AK, kapral „Wir” - Józef Ko-

nik, kapral „Róg II” - NN, st. strzel. „Wilk” - NN, st. 

Strzel. „Stanik” - NN, strzel. „Heniek” - NN, strzel. 

„Kuba”- Ludwik Kiepura, strzel. „Bolek” - NN, strzel. 

„Faliszewski” - NN, strzel. „Piorun” - NN, strzel. 

„Jesień” - NN 

Zainteresowanych odsyłam do książki pułkownika Zbi-

gniewa Zielińskiego „Baza Leśnych Ludzi’’. 

Witold Błaszczyk 
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Współcześni nauczyciele w swojej pracy zawodowej są 

poddawani presji wielu czynników rozwoju społecznego, 

kulturowego i naukowego. Rośnie poziom wymagań         

i oczekiwań ze strony rodziców  i władz oświatowych. Czy 

jest to syndrom tylko czasów współczesnych? 

 Oto warunki pracy według Kodeksu Nauczyciela         

z 1872 roku: 

„Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, 

aby lampy były napełnione a kominek czysty. 

Każdy nauczyciel winien codziennie przynosić wia-

dro wody i kubeł węgla. 

Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki 

piór można ostrzyć zgodnie z indywidualnymi 

upodobaniami wychowanków. 

Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzy-

stanie jednego wieczoru w tygodniu na sprawy 

osobiste (bądź też dwóch wieczorów, jeśli regu-

larnie uczęszcza do kościoła). 

Po spędzeniu 10 godzin w szkole, nauczyciele mogą 

oddać się czytaniu Biblii lub innych pożytecz-

nych ksiąg.  

Nauczycielki, które wychodzą za mąż bądź angażują 

się w romanse, dostaną natychmiastowe wypo-

wiedzenie. 

Nauczyciel, który pali, używa alkoholu w jakiejkol-

wiek formie, uczęszcza do kasyna lub domu pu-

blicznego, lub też goli się u fryzjera, dostarcza 

znakomitych powodów, by żywić poważne wąt-

pliwości co do jego wartości, zamiarów, prawo-

ści i uczciwości. 

Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każ-

dej wypłacanej mu pensji, aby w latach starości 

nie stać się ciężarem dla społeczeństwa. (MJ)” 

Przedwiekowe porzekadło o ciężarze przekleństwa poszło 

w zapomnienie. Obecnie zawód nauczycielski pomimo 

wielu obciążeń jest zawodem szczególnym i docenianym 

społecznie. 

Witold Błaszczyk 

Już po raz drugi w naszej gminie odbył się Festiwal Kolęd   

i Pastorałek organizowany przez Zespół Szkół w Dąbrowie 

Zielonej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Przesłuchania od-

były się18 grudnia 2014 roku. W tym roku w konkursie 

uczestniczyło 90 osób w sześciu kategoriach wiekowych: 

przedszkola, klasy pierwsze, klasy II-III, klasy IV-VI, gimna-

zjum, szkoły średnie i dorośli. Najliczniejszą kategorią były 

klasy IV-VI, gdzie wystąpiło 27 artystów. Odwiedzili nas 

uczniowie z Kłomnic, Przyrowa, Konina, Koniecpola, Czę-

stochowy, Garnka, Olbrachcic i Dąbrowy Zielonej. Młodzi 

wykonawcy przybliżyli nam utwory o tematyce bożonaro-

dzeniowej. Jury w składzie: Anna Boborowska, Justyna 

Firlej-Kępa i Marek Zystkowski wyłoniło zwycięzców, którzy 

zaprezentowali się na koncercie galowym 6 stycznia 

2015r w hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. Oto wyniki 

w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Przedszkola: I miejsce - Antonina  Saleta (3 lata) z Dąbro-

wy Zielonej, II miejsce - Julia Głusek (5 lat) z Olbrachcic, III 

miejsce - Anna Szymczyk (4 lata) z Olbrachcic . Wyróżnie-

nia otrzymali: Julia Gorgoń z Olbrachcic , Aleksandra Go-

sek i Aleksandra Gutka z Dąbrowy Zielonej. 

Klasy pierwsze I miejsce - Aleksandra  Kuras z Dąbrowy 

Zielonej, II miejsce - Bartosz  Bąk z Kłomnic, III miejsce - 

Paweł Kowalik oraz Patrycja Ociepa z Kłomnic. Wyróżnie-

nia otrzymali: Jakub Michalski i Zuzanna Kopek z Koniec-

pola, Amelia Mirowska z Dąbrowy Zielonej , Karolina Ra-

chwalik z Kłomnic. 

Klasy II-III I miejsce - Milena  Krawczyk z klasy II z Dąbrowy  

Zielonej, II miejsca jury nie przyznało, III miejsce -  Lena 

Szczęsna i Julia  Musiał z klasy III w Dąbrowie Zielonej . 

Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Matuszczyk z Kłomnic i Ka-

tarzyna Żółtowska z Dąbrowy Zielonej. 

Klasy IV-VI I miejsce - Julia Kowalczyk z klasy IV z Koniec-

pola oraz Klaudia  Wrońska z klasy V z Garnka, II miejsce - 

Anita Topolska z klasy V z  Garnka oraz Sebastian Mało-

lepszy z klasy  V z Olbrachcic, III miejsce - Joanna  Migal-

ska z Przyrowa. Wyróżnienia wręczono : Klaudii Hasikow-

skiej  z Dąbrowy Zielonej, Justynie Kępce i  Annie Łągiew-

ce   z Garnka, Katarzynie Wilczyńskiej z Dąbrowy Zielonej         

i Dorocie Pietras z Olbrachcic. 

Gimnazjum: I miejsce - Olga  Hasikowska  z klasy I w Dą-

browie Zielonej, II miejsce - Patrycja Zaskórska z klasy III     

z Dąbrowy Zielonej oraz Katarzyna  Gutka z klasy I z Ko-

niecpola, III miejsce - Magda Musiał z klasy I w Dąbrowie 

Zielonej. Wyróżnienia dla:  Eweliny Musiał, Dagmary Fru-

kacz i Julii Bożek z Dąbrowy Zielonej, Elizy Niteckiej           

z Kłomnic  

Szkoły średnie i dorośli: I miejsce - Ewa Woszczyńska, II 

miejsce - Natalia  Nowińska  

 Dziękujemy jury,  uczestnikom, nauczycielom przygoto-

wującym dzieci i młodzież do występów oraz  wszystkim, 

którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. 

Aleksandra Kołodziejczyk 
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Już po raz piąty Sto-

warzyszenie „Razem 

na wyżyny’’ rozstrzy-

gnęło konkurs na 

statuetkę „Lider Ra-

zem na wyżyny’’ 

2014. Wśród laure-

atów w kategorii 

„Działalność społe-

czna’’ znalazł się 

mieszkaniec Dąbro-

wy Zielonej- Witold 

Błaszczyk. Swoje 

życie zawodowe 

związał z oświatą. 

Był nauczycielem, 

dyrektorem szkół, 

inspektorem oświaty, a w latach 1988-1990 pełnił funkcję 

Naczelnika Gminy. Był jednym z inicjatorów utworzenia 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielo-

na „Dąbrowiacy’’ i od 2010 r. pełni w nim funkcję wice-

prezesa. Zainicjował również wydawanie gazetki lokalnej 

„Nowiny z Gminy’’, której jest redaktorem naczelnym         

i prowadzi dział historyczny. Okazjonalnie pisze do kwar-

talnika „Razem na wyżyny’’, Częstochowskich Wieści Po-

wiatowych i Gazety Częstochowskiej. Swoje zaintereso-

wania przyrodniczo-historyczne dzieli z dziećmi  i młodzie-

żą. Szczególny wkład wniósł przy opracowaniu i realizacji 

projektu, którego efektem było wydanie albumu „Jan 

Lamęcki- rzeźby  i pamiętniki’’. Poprzez zbieranie materia-

łów historycznych dotyczących Dąbrowy Zielonej w zna-

czący sposób przyczynił się do nadania herbu gminie 

Dąbrowa Zielona.  

Lilla Deska  

Początek nowego roku 2015 jeszcze w atmosferze bo-

żonarodzeniowej. Taki też charakter miał występ Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej przy GOK w Dąbrowie Zielo-

nej z koncertem znanych kolęd. Samo miejsce koncer-

tu też wybrane stosownie do tematyki. Był nim kościół 

parafialny w Dąbrowie Zielonej. Dzięki akustyce świą-

tyni brzmienie orkiestry zachwycało licznie zebranych 

słuchaczy. Po koncercie były podziękowania dla dyry-

genta- Marka Limanowskiego i dyr. GOK- L. Deski od 

władz samorządowych. W swoich wystąpieniach Wójt 

Gminy M. Włodarczyk i ks. kan. H. Nowak- proboszcz 

parafii podkreślali rangę młodzieżowego zespołu instru-

mentalnego i znaczenie wielotematycznego repertuaru 

orkiestry w zależności od zapotrzebowania społecznego 

naszego środowiska gminnego. Dowodem uznania dla 

młodych orkiestrantów była zapowiedź wycieczki krajo-

znawczej- nagrody ufundowanej przez Wójta Gminy.  

Witold Błaszczyk 
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Pierwszego marca na hali sportowej w Gimnazjum w Dą-

browie Zielonej odbył się pierwszy turniej piłkarski Dąbro-

wianka Cup dla dzieci z rocznika 2007/2008. Naszą szkołę 

reprezentowali: Piotr Wróbel, Mikołaj Boborowski, Kacper 

Rak, Mateusz Sikora, Bartłomiej Polak, Dawid Śnioszek, 

Jakub Bednarczyk i Mikołaj Szymczyk, którzy od roku  

2014 trenują pod okiem doświadczonego trenera p. Łu-

kasza Sapały. W turnieju wzięły udział drużyny z Włoszczo-

wy i ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa. Po zacię-

tych rozgrywkach chłopcy otrzymali medale z rąk Wójta 

Marii Włodarczyk, która pogratulowała im ogromnej 

sprawności i życzyła dalszych sukcesów sportowych.      

Kolejny turniej już w kwietniu. 

 

Paulina Boborowska 
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Sztuka teatralna właściwie towarzyszy człowiekowi od 

zawsze. Niezależnie od regionu świata już ludy prymityw-

ne tworzyły barwne widowiska plenerowe związane           

z wierzeniami i obrzędami. Wtedy zrodziły się maski kryją-

ce twarze tancerzy. Imitowały głowy zwierząt, potworów    

i demonów. Powszechnie stosowane w teatrze antycz-

nym stały się obecnie symbolem teatru. Wśród pokaźnej 

plejady różnorodnych teatrów współczesnych znalazł 

swoje miejsce teatr ludowy. Formuła teatru ludowego  

nawiązuje do tradycyjnych obrzędów, zwyczajów i wyda-

rzeń z czasów odległych. Przypomina barwne stroje, gwa-

rę, muzykę i przyśpiewki.  Do takich należy Zespół Teatral-

ny „Dąbrowianie” z Dąbrowy Zielonej. Zespół powstał 20 

lat temu na bazie Gminnego Ośrodka Kultury. Zespół ak-

torski to grupa zapaleńców, amatorów w większości ak-

tywnych do chwili obecnej. Aktualny skład zespołu: Zeno-

na Ciastko, Stanisław Ciastko, Wanda Tasarz, Krystyna 

Kidziun, Jerzy Orzeł, Marta Jastrząbek, Danuta Stępień,  

Maria Musiał, Zbigniew Kidziun, Tadeusz Ciastko, Stanisław 

Musiał,  Helena Pruciak, Andrzej Skoczek, Anna Kaczma-

rek, Andrzej Włodarczyk, Lilla Deska, Adam Szkop, Józef 

Dzieł. 

W dniu 31.01.2015 w hali  Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielo-

nej odbyła się jubileuszowa gala z okazji 20 lecia działal-

ności zespołu. Na uroczystość przybyli przedstawiciele 

władz  różnych instancji: Przewodnicząca Krajowej Rady 

Kół Gospodyń Wiejskich, Regionalnego Ośrodka Kultury, 

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Re-

strukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, Rady Powiatu,  

Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny, Gminnych 

Ośrodków Kultury, Banku Spółdzielczego, Gminnej Spół-

dzielni; władze gminy -  Wójt Gminy Maria Włodarczyk       

i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski, Radni 

Gminy, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych      

i jednostek organizacyjnych, sołtysi, Koła Gospodyń Wiej-

skich, druhowie strażacy  i mieszkańcy gminy. Zespół za-

prezentował fragmenty wybranych widowisk teatralnych 

z 20 letniego repertuaru. Prowadząca – Lilla Deska od 25 

lat jest dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie 

Zielonej i sprawuje artystyczny mecenat nad zespołem. 

Przedstawiła jego dorobek artystyczny obejmujący 12 

sztuk i widowisk obrzędowych. Były one prezentowane na 

przeglądach zespołów ludowych w kraju i nagradzane. 

Zespół zdobył uznanie za znaczący    dorobek artystycz-

ny , twórcze pielęgnowanie obrzędów   i zwyczajów, tra-

dycji ludowej i folkloru. Ze swoim wielotematycznym pro-

gramem docierał do dziesiątków miejscowości w kraju 

łącznie z Salą Kongresową w Warszawie. Fragmenty spek-

takli były transmitowane przez krajowe stacje telewizyjne. 

Część oficjalną zakończyły podziękowania i gratulacje ze 

strony władz i zaproszonych gości, nagrody oraz pamiąt-

kowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 

albumy wydane z okazji jubileuszu zespołu.  

Witold Błaszczyk 

fotoreportaż w załączeniu 
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 W Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo w Huci-

sku, odbyło się X Regionalne Spotkanie Liderów Odno-

wy Wsi z terenu województwa śląskiego. Przewodnim 

tematem spotkania było hasło: „Seniorzy na wsi- wy-

zwania i możliwości’’. W spotkaniu uczestniczyli przed-

stawiciele miast i wsi woj. śląskiego oraz zaproszeni 

goście. Naszą gminę reprezentowały panie: Aleksandra 

Fuchs, Barbara Szyda i Anna Boborowska. Tematy spo-

tkania dotyczyły głównie polityki senioralnej na lata 

2014-2020, aktywnego starzenia się w zdrowiu, wydłu-

żenie aktywności zawodowej, włączenie potencjału se-

niorów do działalności społecznej, obywatelskiej, kultu-

ralnej itp. W woj. śląskim 20% ludności jest w wieku 

poprodukcyjnym, dlatego też jednym z celów Strategii 

Polityki Społecznej w naszym województwie jest wspie-

ranie osób starszych. Dużą rolę odgrywają Uniwersyte-

ty Trzeciego Wieku. Do 32 placówek uczęszcza 8 tysię-

cy seniorów. Sprawnie działają organizacje pozarządo-

we, Rady Seniorów i Seniorek, Domy Pomocy Społecz-

nej, Usługi opiekuńcze, Wolontariat na rzecz osób star-

szych i wiele innych. Bardzo ważne jest, aby seniorzy 

byli jak najbliżej centrum życia. Warto organizować 

konkursy, warsztaty, akademie, treningi umysłowe       

i aktywizować seniorów do działania. Bardzo ciekawe 

przykłady działalności seniorów w gminach  przedsta-

wili uczestnicy spotkania. Współpraca dzieci i młodzie-

ży z seniorami doskonale sprawdza się w praktyce,      

a efekty tej działalności widać w życiu codziennym. 

Spotkanie Liderów Odnowy Wsi zakończyło się wy-

cieczką turystyczną do Sanktuarium Matki Bożej w Le-

śniowie oraz do Synagogi w Żarkach.  

Anna Boborowska 

W trosce o seniora 
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  W  d n i u  2 8 . 0 2 . 2 0 1 5 r .  w  h a -

li  sportowej  Zespołu  Szkół  w  Dąbrowie  Zielonej odby-

ły  się  „Konfrontacje teatralne w ramach  Jubileuszu  XX- 

lecia  Zespołu „Dąbrowianie”. Organizatorem  prezenta-

cji  był  Gminny  Ośrodek  Kultury  w Dąbrowie  Zielonej. 

Do udziału w prezentacjach zgłosiło się  7 zespołów ludo-

wych : Zespoły obrzędowe  „Cyganeczki” z  Sygontki               

i „Grusza” z Rzerzęczyc, Zespół folklorystyczny śpiewaczo-

obrzędowy „Borowianki” z Borowna, Gminny Zespół Pieśni          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Tańca „Koziegłowy” z Koziegłów, Zespół  Teatralny 

„Dąbrowianie” z Dąbrowy Zielonej, Zespół KGW  z  Cielętnik    

i Zespół  GKGW z  Dąbrowy  Zielonej. Celem imprezy była  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popularyzacja tradycji , zwyczajów i obrzędów zachowa-

nych w regionie, a także wymiana doświadczeń i pomysłów 

między instruktorami, choreografami oraz uczestnikami         

w zakresie prezentowania przedstawień. Występy zespołów 

oceniła komisja w składzie: Adam Hutyra  -  aktor Teatru im. 

A. Mickiewicza  w Częstochowie, Lidia Kamińska-Koj  - etno-

graf z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Bar-

bara Majda – polonistka z Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. 

Komisja  doceniła  wkład  pracy  oraz  kunszt artystyczny        

i  oryginalność prezentowanych przedstawień 

i  postanowiła  przyznać  równorzędne  nagrody . Każdy ze-

spół otrzymał pamiątkowy dyplom, statuet-

kę  oraz  nagrodę  pieniężną. Projekt „Konfrontacje teatralne 

w ramach Jubileuszu  XX – lecia Zespołu „Dąbrowianie” zo-

stał sfinansowany dzięki środkom pozyskanym z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich 

- Europa inwestująca  w obszary  wiejskie. 

Jolanta Kosentka 
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Jednym z głównych zadań w działalności każdej bi-

blioteki jest propagowanie czytelnictwa oraz promo-

cja  w środowisku lokalnym. Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Dąbrowie Zielonej poprzez różnorodne for-

my działalności propaguje czytelnictwo  zwłaszcza 

wśród  najmłodszych oraz uczniów  szkoły  podstawo-

wej i gimnazjum. Taki cel założono ogłaszając III 

edycję konkursu  czytelniczego  „Czytelnik Roku 

2014”. Konkurs obejmował  trzy kategorie : I – dzie-

ci do lat 13, II- młodzież 14-19 lat, III – dorośli. Uro-

czyste wręczenie  nagród dla laureatów konkursu od-

było się w dniu 10.02.2015r. w  Gminnym  Ośrod-

ku  Kultury. Zwycięzcami  konkursu  zostali: Julia 

Mysłek kl.IV, Iwetta Rusinek kl.IV. W grupie II na-

gród nie przyznano. Dorośli zwycięzcy konkursu to 

państwo: Wojciech  Mysłek, Ewa   Jary, Zo-

fia  Mysłek, Sabina   Błaszczyk, Zenona  Ciastko, 

Janina  Grzybowska 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania,  

pięknie wydane książki oraz kwiaty. Dyplomy uznania 

oraz książki  otrzymali również aktywni i wytrwali czy-

telnicy. Spotkanie przy słodyczach i herbacie upłynęło 

w miłej atmosferze. Były chwile wspomnień 

i refleksji, a także dyskusja o literackich  gu-

stach  czytelniczych. Laureatom  gratuluję  i ży-

czę  wielu ciekawych  wrażeń  w  świecie literatury.  

Wszystkich  czytelników  zapraszam   do udziału         

w kolejnej edycji  konkursu.  

Jolanta Kosentka 

Nowiny z Gminy 

Styczeń, to jeden z najważniejszych miesięcy w roku. 

Wtedy to obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. A jest to 

święto wyjątkowe, pełne uśmiechów, wzruszeń i radości.

 Babcia i Dziadek  -  bez nich dzieciństwo nie byłoby 

takie samo. Nikt nie ma dla dzieci tyle cierpliwości i wyro-

zumiałości. Trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez nie-

zwykłych opowiadań babci oraz wspólnych godzin spę-

dzonych z dziadkiem na grze w piłkę czy szachy. Zawsze 

pomogą, nigdy nie krytykują, przytulą gdy jest nam źle. 

Przedszkolaki uwielbiają swoich dziadków i wiedzą, że bez 

nich świat nie byłby taki sam.  Wszyscy z ogromnym zapa-

łem przygotowywali się do uroczystości - dzieci uczyły się 

piosenek i wierszy,  rodzice wraz z nauczycielkami przygo-

towywali dekorację i poczęstunek. W dniu uroczystości 

dzieci z niecierpliwością wypatrywały pojawiających się 

na sali gości. W bajkowych strojach i z uśmiechami na 

twarzy przedszkolaki odegrały swoje role przypominając 

wszystkim babciom i dziadkom, że muszą dbać o swoje 

zdrowie, by żyli sto lat i więcej! Mali artyści zachwycili ze-

branych gości,  

 

01 marca 2015 r. w świetlicy Leśny Zakątek w Bo-

rowcach odbyło się  spotkanie dzieci i młodzieży z wy-

chowawcami i opiekunami, którzy pracowali w świetli-

cy   w latach 2007 – 2014. Spotkanie pod hasłem     

„I zlot wychowawców i wychowanków 2015” zorgani-

zowała młodzież. Opracowali sami projekcję multime-

dialną opowiadającą o wydarzeniach świetlicowych –  

o wycieczkach, imprezach okolicznościowych, zaję-

ciach, przedstawieniach teatralnych i wielu innych ma-

jących miejsce w świetlicy. Młodzież opracowała także 

scenariusz słowno-muzycznego przedstawienia, w któ-

rym brała udział. Na koniec zaproszono opiekunów do 

wysłuchania śmiesznych scenek z życia świetlicy.       

W tak wspaniałej imprezie wzięło udział 14 zaproszo-

nych opiekunów, a także  Wójt Gminy Maria Włodar-

czyk, Lilla Deska Dyrektor GOK, Małgorzata Surlej 

Kierownik GOPS, rodzice i mieszkańcy Borowców.   

Aleksandra Fuchs 

Spotkanie po latachSpotkanie po latach  
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W dniu 6 stycznia 2015r. z okazji uroczystości Ob-

jawienia Pańskiego  w Cielętnikach odbył się uroczysty 

Pochód Trzech Króli.  Głównym inicjatorem i pomysło-

dawcą orszaku był ks. proboszcz Tadeusz Król. Parafianie 

po raz pierwszy  z dużym zaangażowaniem włączyli się   

w to święto. Na czele świątecznego orszaku szli  mędrcy 

oraz  Święta Rodzina, anioły, diabły i pastuszkowie. Barw-

ny orszak przeszedł ulicami Cielętnik, a wspólne radosne 

kolędowanie pozwoliło zatrzymać się przez chwilę i  ode-

rwać od codziennych trosk i kłopotów. Orszak przypo-

mniał wszystkim, że tradycja publicznego świętowania 

narodzenia Jezusa sięga wielu wieków wstecz i stanowi 

element dziedzictwa kulturowego. Wszyscy mają nadzie-

ję, że w naszej parafii będzie to coroczna tradycja. Wy-

darzenie to można było obejrzeć w telewizji NTL.  

W Dzień Kobiet - 8 marca 2015 r. w naszej parafii 

„świadectwem” swego życia podzieliła się Patrycja Hur-

lak, aktorka znana z seriali „Klan”, „M jak mi-

łość”, „Blondynka”, „Na Wspólnej”. Aktorka dwa lata 

temu uwolniła się od zniewolenia różnymi formami magii. 

Pani Patrycja dopiero po odprawionym egzorcyzmie 

zaznała spokoju ducha. Dziś jeździ po Polsce i opowiada 

o swojej trudnej przeszłości oraz nawróceniu. Jej dotych-

czasowe życie zostało przedstawione w książce 

„Nawrócona wiedźma”, którą można było nabyć wraz     

z autografem autorki. 

W dniu 7 lutego 2015 dzieci, młodzież wraz z ro-

dzicami  z naszej parafii  przygotowała wspaniały bal 

karnawałowy. Uroczystości rozpoczęła msza święta o 

godz. 16 w kościele, a później wszyscy przebrani w stroje 

karnawałowe  i maski udali się  do remizy OSP na wspól-

ne tańce i zabawy. Dodatkowo, na przybyłych czekał 

poczęstunek oraz różne atrakcje. Atmosfera była tak 

wspaniała, że ks. proboszcz obiecał za rok  kolejny bal 

karnawałowy. 

Izabela Kucharska 

 

 

którzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane 

pod ich adresem. Po występach  artystycznych dzieci 

wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane 

upominki. Pani dyrektor  życzyła wszystkim wielu rado-

snych chwil spędzonych z wnukami i zaprosiła gości na 

wspólny poczęstunek. Rodzinna atmosfera tego święta 

sprawiła, że jeszcze długo będziemy pamiętać ją w na-

szych sercach. 

Paulina Boborowska 

  

 

Dąbrowa Zielona 

Olbrachcice 

Soborzyce 



18 marca br. na scenie MOK w  Zabrzu odbył się IV  Za-

brzański Festiwal Tańca – „Igraszki 2015”, w którym to 

nasi wychowankowie dzielnie brali udział. 

Roztańczonych artystów było wielu. Każda grupa miała 

przygotowany własny układ taneczny, a dodatkowym 

atutem były wspaniałe, kolorowe stroje. Choć konkuren-

cji nie brakowało, to przedstawiciele naszego przed-

szkola zaprezentowali nas godnie. Wykazali się ogrom-

nym  talentem  tanecznym i artystycznym, a panie które 

przygotowały układ - kreatywnością i pomysłowością. 

Na roześmianych buziach dzieci nie było widać tremy.        

W pięknych strojach zajączków przy dźwiękach wiązanki 

kilku utworów wytańczyli  w pełni zasłużone wyróżnienie.   

Zgromadzona  tam publiczność gromkimi brawami okla-

skiwała każdy występ.   Bożena Sygit 

Nowiny z Gminy 
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Kampania wnioskowa 2015 
W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zre-
formowany system wsparcia bezpośredniego. Podobnie 
jak w latach poprzednich ,rolnik będzie zobowiązany  

do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia bez-
pośredniego w okresie od dnia 16 marca do dnia 
15 maja  br. Najistotniejsze zmiany w systemie płat-
ności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą: 

- rodzajów płatności (schematów) ,o które rolnik bę-

dzie mógł się ubiegać; 

- wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rol-
nym będzie warunkowało przyznanie rolnikom poszcze-
gólnych płatności. Katalog realizowanych w Polsce 
płatności bezpośrednich w 2015 r. obejmuje: 

-jednolitą płatność obszarową ( JPO) 

-płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za za-
zielenienie) 

-płatność dla młodych rolników 

-płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 

-płatność związana z produkcją 

-płatności w ramach przejściowego wsparcia krajo-
wego 

Ponadto , rolnik będzie miał możliwość przystąpienia 

do sytemu dla małych gospodarstw 

 Przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich będzie 
zależało od spełnienia minimalnych wymogów i kryte-

riów rolnika aktywnego zawodowo.  

Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjąt-
kiem rolników uczestniczących w systemie dla małych 
gospodarstw, podlegać będą kontroli na gruncie zasa-
dy wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący 

płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzyma-

nia wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, 
które nie są już wykorzystywane do celów produkcyj-
nych, w dobrej kulturze rolnej. 

     Informacje na temat nowego systemu wsparcia 

bezpośredniego  oraz pomoc w  wypełnianiu otrzyma-
nego z ARiMR wniosku o płatności  na rok 2015  są 
przekazywane przez pracowników Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego  w Terenowym Punkcie Infor-
macyjnym w Urzędzie Gminy  Dąbrowa Zielona . 

W okresie od 16 marca do 15 maja br., punkt 

informacyjny w UG czynny jest 

 w każdy: wtorek, środę, czwartek w godz.8:00-
15:00. 

 Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy. 

Olentyna Mendakiewicz  

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
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30.12.2014 – Sesja II. Radni podjęli  uchwały: 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-

mowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego 

na 2015 rok 

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

- w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Dąbrowa Zielona 

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 

 

26.01.2015 – Sesja III. Podjęto uchwały w spra-

wach: 

- uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok 

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015 – 2029 

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Czę-

stochowskiego – dot. odbudowy drogi w miejscowości 

Soborzyce 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych na rok 2015 

 

02.03.2015 – Sesja IV. Istota podjętych uchwał: 

-zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

- zarządzenia poboru w formie inkasa podatków rolne-

go, leśnego i od nieruchomości i ustalenia wynagrodze-

nia dla inkasentów 

- zarządzenia poboru opłaty skarbowej oraz opłaty tar-

gowej na terenie targowiska gminnego w drodze inka-

sa, powołanie inkasenta i ustalenia wysokości wynagro-

dzenia dla inkasenta 

- wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

- określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicz-

nych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona 

- wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa 

Zielona do współpracy w ramach Regionalnych Inwesty-

cji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 

Dąbrowa Zielona, a pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Woje-

wództwa Śląskiego 

- zmiany w budżecie Gminy na rok 2015 

- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2015 – 2029 

- przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na tere-

nie Gminy Dąbrowa Zielona w 2015 roku. 

Aleksandra Fuchs 

 

Sołectwo Sołtys Rada sołecka 

Borowce Aleksandra 

Fuchs 
Kania Czesław, Smaga Krzysz-

tof, Skrzypczyk Maciej 
Lis Zofia 

Cudków Elżbieta 

Balsam 
Szyda Bożena, Balsam Rafał, 
Łyczba Jerzy, Oszczepalski 

Ryszard 

Cielętniki Hubert 

Śnioszek 
Dróżdż Małgorzata, Falana 

Teresa, Grduszak Marcin, 

Łyczba Adam, Makowski Zbi-

gniew, Pietras Julianna, Sikora 

Andrzej, Wojtala Bogdan 

Dąbek Adam 

Szkop 
Bajor Danuta, Suchan Adam, 

Ślęzak Dorota, Wolski Miro-

sław 

Dabrowa 

Zielona 
Jerzy Orzeł Jurczyk Barbara, Kościański 

Jan, Krzywańska Wiesława, 
Stępień Danuta, Szyda Agata, 
Tasarz Wanda, Wróbel Jerzy, 
Zych Roman 

Lipie Zuzanna 

Chrzuszcz 
Biczak Zenon, Chwała Ry-

szard, Krawczyk Wiesław, 
Mendak Halina 

Nowa wieś Grażyna 

Klec 
Bacz Anna, Gonera Justyna, 
Łatacz Alojzy, Rokita Teresa 

Olbrachcice Ewelina 

Hasikowska 
Bojarska Ewa, Machera Mał-

gorzata, Roczek Agnieszka, 
Jackowska Lidia, Tkaczyk 

Zofia, Polak Jerzy, Mysłek 

Anna, Zaskórski Mariusz 

Raczkowice Jan Jurczyk Soborak Alicja, Michalska 

Marzena, Pluta Henryk, 
Falana Sylwester 

Raczkowice 

Kolonia 
Bożena 

Strojec 
Dymczyk  Teresa, Misiewicz 

Grażyna, Musiał Barbara 
Wolska Janina 

Święta Anna Tadeusz 

Grzegor-

czyk 

Zbrojkiewicz Mieczysław, 

Lamch Adam, Kapuścińska 

Krzysztofa, Falana Jan 

Soborzyce Justyna 

Włoszczyń-

ska 

Kłos Marzanna, Samborska 

Joanna, Wąsek Radosław, Do-

browolski Bogusław, Pluta 

Albert, Komendarczyk Zbi-

gniew, Olczyk Arkadiusz, Met-

kowska Halina, Wawszczak 

Mirosław 

Ulesie Jan Gawlik Frukacz Agnieszka, Parlak 

Dariusz, Pudło Karol, 
Struska Danuta, Synowiec Ka-

rina, Szczepańczyk Alina, 
Śpiewak Emil, Zawadowicz 

Ireneusz 

Zaleszczyny Ewa Szy-

mak 
Górnicz Ludmiła, Kufel Mał-

gorzata, Wąsek Karol, Zych 

Agnieszka 
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Słowo „cyrk’’ wywodzi się od łacińskiego „circus’’ co 

znaczy „krąg, koło”. Zgodnie z nazwą był to okrągły 

budynek lub duży namiot z areną w środku i amfiteatral-

nie wznoszącymi się rzędami siedzisk.  Na arenie odby-

wały się różnego rodzaju występy  i widowiska. Nie tylko 

typy budowli, ale i same formy rozrywki, jakie zapewnia 

zespół artystów cyrkowych, przetrwały do dziś, a popu-

larność cyrku jest wciąż wysoka. W Polsce powojennej 

funkcjonowała w Julinku pod Warszawą szkoła cyrkowa 

o wysokiej renomie. Kształciła na potrzeby cyrków krajo-

wych i europejskich. Również Dąbrowa Zielona może 

poszczycić się dwoma młodymi mieszkańcami, którzy 

zostali mistrzami sztuki cyrkowej. Różnie potoczyły się ich 

losy życiowe. Na jednego z nich natrafiłem w cyrku 

„Arena’’, który gościł w Częstochowie. To prezes i wła-

ściciel tegoż cyrku Mirosław Złotorowicz. Razem z żoną 

Agnieszką szlify artystyczne  zdobywali nie tylko w pol-

skich cyrkach, ale i zagranicznych. Wykorzystując zdoby-

te doświadczenie w 2008r.  założyli własny cyrk. Kolejne 

lata pracy i rozwoju zaowocowały wysokim poziomem   

i atrakcyjnością widowisk. Program artystyczny wypeł-

niają artyści z Polski, Rosji, Ukrainy, Czech i Czeczeni. 

Cyrk dysponuje dużą grupą zwierząt: lwami, wielbłąda-

mi, końmi, lamami, osiołkami, kozami, kucykami i pieska-

mi. O wysokim poziomie cyrku świadczą komplety wi-

dzów wypełniających nowy niebiesko-biały namiot       

o średnicy 32m i solidny tabor obozowy. Jest to przykład, 

że stanowczość i systematyczność w dążeniu do wybra-

nego celu przynosi efekty. Gratulujemy p. Złotorowiczo-

wi sukcesu i życzymy utrzymywania tak wysokiego pozio-

mu artystycznego cyrku.  
Witold Błaszczyk 

Ciekawi ludzie      „Dąbrowianin potrafi” 

Nowiny z Gminy 

 

Te słowa gen. Władysława Andersa, twórcy i dowódcy 

2.  Korpusu Polskiego, były hasłem Ogólnopolskiego 

Konkursu Historyczno-Literackiego organizowanego 

przez Instytut Militarny w Bielsku- Białej. W roku 2014 przy-

padła 70 rocznica  okupionej krwią Polaków bitwy         

o Monte Cassino.   W noc  poprzedzającą zwycięstwo    

z  18 na 19  maja 1944 r. żołnierz 2 Korpusu Feliks Konarski 

ps. " Ref-Ren" napisał, wraz z Alfredem Schützem, pieśń 

„Czerwone maki na Monte Cassino”. Po latach F.  Ko-

narski wspominał:  

„Po bitwie, śpiewając po raz pierwszy «Czerwone maki» 

u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy”.  

Dla uczczenia 70 rocznicy tej bitwy Instytut Militarny zor-

ganizował  konkurs na esej dla uczniów szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych. Miał on na celu edukację 

dzieci i młodzieży w zakresie historii II wojny światowej, 

podtrzymywanie  świadomości narodowej i obywatel-

skiej oraz popularyzację wśród młodzieży szkolnej wysiłku 

zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie, a szczególnie 

w bitwie o  Monte Cassino. 

Spośród wielu nadesłanych prac jury zakwalifikowało  

do 2 etapu konkursu 7 osób. Wśród nich uczennicę  II kl. 

gimnazjum w Dąbrowie Zielonej - Gabrielę Stańczyk.                  

Większość uczniów  przygotowała prezentację multime-

dialną o wybranym uczestniku bitwy , niektórzy pokusili 

się o przygotowanie prezentacji mniej znanych postaci    

i wydarzeń spod Monte Cassino . Gabrysia przygotowa-

ła prezentację o czołgiście, podchorążym Zdzisławie 

Starosteckimi i zajęła III miejsce otrzymując cenne na-

grody.                             

 

Utalentowanej Gabrysi  serdecznie GRATULUJEMY i ży-

czymy dalszych sukcesów  

Barbara Majda 

W 70 rocznicę bitwy o Monte Cassino "BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ!" 
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Drugi etap projektu „Budowa i wyposażenie edukacyj-

nego Ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej”   jest w fazie 

realizacji. W Ogrodzie Bajek można już zobaczyć m.in. 

Czerwonego Kapturka, Shreka, Babę Jagę, replikę sa-

mochodu Flinstonów. W Ogrodzie zostały zamontowane 

też urządzenia dla dzieci w różnym wieku – dla starszych 

szczudła a dla młodszych bajkowy pociąg. Mamy na-

dzieję, że Ogród będzie wizytówką naszej gminy. Ocze-

kujemy na kolejne rzeźby przy trasie zwiedzania. Zapra-

szamy wszystkie dzieci z gminy do spotkania z bajkowymi 

postaciami i obiektami. 

Karina Synowiec 

 

 

 

W sobotę 17 stycznia 2015 roku w Olbrachci-

cach odbył się Przegląd Grup Kolędniczych Hero-
dy 2015. Świętowanie polskiej tradycji bożonarodze-
niowej rozpoczął barwny korowód wszystkich zespo-

łów (Turoni, Herodów, Marszałków, Cyganek, Dia-
błów, Aniołów, Trzech Króli oraz innych postaci uka-
zujących tradycyjne formy kolędowania), który prze-
szedł ulicami Olbrachcic od OSP do miejscowej  szkoły 
podstawowej. Organizowany już po raz XVIII, ponie-
waż bardzo ważne jest ocalenie od zapomnienia tej 
interesującej, oryginalnej dziedziny ludowego folklo-

ru. Zamierzeniem przeglądu było poszukiwanie no-
wych form wyrazu dla przedstawień religijnych          
i umożliwienie konfrontacji zespołów ukazujących 

zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia.. Wystą-
pienia grup konkursowych  poprzedził występ mło-

dzieży ze Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Na 

scenie zaprezentowały się zespoły kolędnicze  z  Nie-
gowej, z Julianki, z Sygontki grupa dorosłych        
i grupa dziecięca oraz z Dąbrowy Zielonej.  Jury  

dokonując oceny zwracało uwagę na teksty i wykona-
nie pastorałek oraz kolęd, oryginalność i pomysło-
wość, stroje, rekwizyty i przebrania oraz zgodność 
przedstawienia z tradycją.  Wszystkie zespoły otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Grupy kolędni-
cze  z Niegowej i Julianki  otrzymały nominacje  na 
„43 Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzań-

skiej” Organizatorami przeglądu byli Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie  i GOK w Dąbrowie 
Zielonej. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy 

Dąbrowa Zielona  Maria Włodarczyk. 

Irena Grzegorczyk 
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 Sezon jesienno – zimowy w sporcie należy zwykle 

do tenisa stołowego. Rok szkolny 2014/15 w Zespole 

Szkół w Dąbrowie Zielonej to bezdyskusyjnie – teni-

sowa passa. Już w  listopadzie rozpoczęło się pasmo 

sukcesów uczniów naszej szkoły w tenisie stołowym. 

W Drużynowych Mistrzostwach Powiatu we Msto-

wie nasza drużyna zajęła III miejsce. Na ten rezul-

tat złożyły się następujące wyniki poszczególnych za-

wodników: II miejsce –Arlena Wielgos (kl. IV), III 

– Eliza Musiał (kl. IV), II  – Magda Musiał (kl. I 

gim.), III  – Dagmara Skrzypczyk (kl. I  gim.), III 

- Weronika Tkaczyk (kl. III gim.). 12 lutego, w dru-

gim tygodniu ferii zimowych GOK w Dąbrowie Zielo-

nej wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego 

zorganizował Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawo-

wych z terenu naszej gminy oraz gimnazjali-

ści. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku katego-

riach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczę-

ta. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

kat. chłopcy klasy I-IV: I miejsce - Norbert Szyda, 

II - Kacper Polak, III - Dawid Oboński; 

kat. dziewczęta klasy IV –VI:  I miejsce - Zuzanna 

Jędrzejczyk, II - Arlena Wielgos, III - Kinga Mo-

tyl kat. chłopcy klasy IV –VI: I miejsce - Maciej 

Grzesiczak, II - Kamil Rokita, III - Radosław 

Płatek (SP w Olbrachcicach) kat. dziewczęta klasy I - 

III gimnazjum I miejsce- Dagmara Skrzypczyk, II 

- Weronika Tkaczyk, III - Magda Musiał kat. 

chłopcy klasy I - III gimnazjum I miejsce - Kamil 

Sztymala, II - Dawid Pełka, III - Mateusz Kłos. 

W gminnym turnieju wyłonieni zostali kandydaci do 

następnych zawodów tenisowych. W marcu 2015, we 

Mstowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół 

Podstawowych oraz Powiatowa Gimnazjada      

w tenisie stołowym, organizowane przez Szkolny Po-

wiatowy Związek Sportowy. Zawody te to kolejny 

sukces zawodników reprezentujących nasze szkoły. 

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej zajęła I 

miejsce (Martyna Falana – II miejsce indyw., Zu-

zanna Jedrzejczyk - IV indyw., Kinga Motyl), a dru-

żyna chłopców zajęła IV miejsce (Norbert Szyda, 

Maciej Grzesiczak, Kamil Rokita), III miejsce wy-

walczyły dziewczęta z gimnazjum (Weronika Tka-

czyk, Magda Musiał, Dagmara Skrzypczyk),        

a chłopcy IV (Kamil Sztymala – III m.indyw., Da-

wid Pełka, Mateusz Kłos). Drużyny dziewcząt za-

kwalifikowały się do zawodów rejonowych. Kolejne 

zawody  i kolejne sukcesy to Indywidualne Mi-

strzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w tenisie 

stołowym 21 marca w Poczesnej. W poszczególnych 

kategoriach wiekowych nasi reprezentanci zajęli na-

stępujące miejsca: żaczki/żacy – II miejsce – Eliza 

Musiał, III – Arlena Wielgos, III – Kacper Polak; 

młodziczki – III miejsce – Zuzanna Jędrzejczyk; 

kadetki/kadeci – III miejsce – Dagmara Skrzyp-

czyk, IV – Magda Musiał, III – Dawid Pełka, IV – 

Mateusz Kłos; juniorki/juniorzy – III miejsce – 

Ewelina Musiał, I – Kamil Sztymala, IV – Mateusz 

Kidziun; seniorki – III miejsce – Weronika Tka-

czyk, IV – Klaudia Gajewska. 

Joanna Włodarz 

Nowiny z Gminy 

 

W dniu 11 marca 2015 roku w Sali GOK w Dąbrowie 

Zielonej spotkała się grupa inicjatywna mająca na 

celu założenie Gminnej Spółki Wodnej obejmującej 

swym zasięgiem działania gminę Dąbrowa Zielona. 

Podczas spotkania uczestnicy podjęli uchwałę o zało-

żeniu Spółki Wodnej, uchwalili Statut Spółki oraz po-

wołali Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu 

weszli:  Jerzy Orzeł - prezes, Ireneusz Dymczyk - 

zastępca prezesa, Katarzyna Sosnecka, Jan Ko-

ściański, Wojciech Dróżdż – członkowie. W skład 

Komisji Rewizyjnej weszli: Bożena Strojec - prze-

wodnicząca,  Agata Szyda  i Roman Rak – członko-

wie. W obecnym czasie trwa procedura rejestracji 

Spółki przez Starostę Częstochowskiego. Zachęcam 

właścicieli oraz użytkowników nieruchomości do wstę-

powania w szeregi Gminnej Spółki Wodnej, pozwoli to 

Państwu mieć realny wpływ na jej działalność. 

Mieczysława Kolan 
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Gmina Dąbrowa Zielona była gospodarzem jubile-

uszowej X Regionalnej Prezentacji Stołów i Wy-

robów Wielkanocnych. W sobotnie południe 21 

marca licznie przybywały do hali sportowej Zespołu 

Szkół reprezentacje gmin z powiatów częstochow-

skiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. 

Piękna wiosenna dekoracja sali, suto zastawione stoły  

obfitujące  bogactwem dekoracji wielkanocnych stwo-

rzyły iście świąteczny nastrój. Naszą gminę  repre-

zentowało  Koło Gospodyń Wiejskich  z Dąbrowy Zie-

lonej. Wśród wielu zacnych gości przybyłych na uro-

czystość, których powitała  Bernardetta Niemczyk  

Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiej-

skich i  Władysław Serafin Prezes KZRKiOR . Gości-

liśmy: europoseł  Jadwigę Wiśniewską, posła Je-

rzego Sądela, wicemarszałka woj. śląskiego Stani-

sława Gmitruka, radnych województwa śląskiego: 

Krystynę Jasińską i Stanisława Dzwonnika, sta-

rostów, wójtów, radnych. Oprawę artystyczną pre-

zentacji zapewniło  Gminne Przedszkole w Dąbrowie 

Zielonej, SP Olbrachcice i SP Dąbrowa Zielona, KGW 

z  Cielętnikach i Dąbrowy Zielonej. W czasie uroczy-

stości wręczono odznaczenia za zasługi na rzecz  śro-

dowisk wiejskich   ” Zasłużony dla Kółek Rolni-

czych” otrzymali: Wójt Gminy Maria Włodarczyk, 

Adam Szkop i Henryk Sobel, a „Order Serca 

Matki Wsi „ Urszula Zielińska.  
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Zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Dąbro-

wa Zielona i okolic. Specjalista rehabilitant Michał Ga-

węda przyjmuje prywatnie w każdy czwartek: NZOZ 

Soborzyce w godz. 8.00-13.00, NZOZ w Dąbrowie 

Zielonej od godz. 13.15/ 

Zapraszamy do  Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Zie-

lonej. Istnieje możliwość uzyskania super korzystnych 

kredytów:  

–okres 1 roku 6% 

–okres 2 lat 6.5% 

W Koniecpolu działa już Uniwersytet Trzeciego Wieku 

jako filia Uniwersytetu przy Akademii im. Jana Długo-

sza w Częstochowie. Zapraszamy wszystkie osoby ak-

tywne (50+) z naszej gminy na ciekawe spotkania, 

zajęcia, imprezy kulturalne i wycieczki turystyczno-

lecznicze. Kontakt telefoniczny- p. Aleksandra Zawi-

sza 606235450  

Wójt Gminy spotkała się z nowo wybranymi sołtysami. 

Pogratulowała im wyboru na to stanowisko i zaufania 

jakie okazali mieszkańcy sołectw. Na spotkaniu przed-

stawiono zasady wykorzystywania funduszu sołeckiego. 

Prowadzone są przygotowania do remontu drogi w Ule-

siu 1600 m (Zagony) i drogi powiatowej w Soborzy-

cach. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy 

prowadzą rozmowy w sprawie remontu drogi woje-

wódzkiej nr 784 na odcinku Święta Anna—Cielętniki. 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji za-

dania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w Gminie Dąbrowa Zielona w roku 

2015. Na konkurs wpłynęły trzy oferty, które spełniły 

wymogi konkursowe i pomiędzy nimi zostały podzielo-

ne środki finansowe na realizację zadań. 

Poza wspaniale przygotowanymi stołami ze smakowi-

tymi potrawami bardzo licznie przybyli wystawcy ze 

swoimi wyrobami rękodzieła ludowego. Były to piękne 

zające, kury,  palmy, karty i stroiki świąteczne, ser-

wety  i wiele innych wytworów. Jubileuszowej Prezen-

tacji towarzyszyła wystawa prac Regionalnego Kon-

kursu Na Palmę Pisankę i Marzannę, której po raz 

XXI organizatorami  byli Gminny Ośrodek Kultury      

w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośrodek Kultury     

w Częstochowie. Wręczono  również nagrody laure-

atom konkursu, wśród których jest liczna grupa 

mieszkańców naszej gminy: Julia Stypka, Sylwia 

Balsam, Marcel  Konieczny, Natalia Konieczna, 

Aleksandra Kielar, Oliwia Majchrzak, Grupa 

„Żabki”   i „Motylki” z Gminnego Przedszkola     

w Dąbrowie Zielonej, Martyna Jagoda, Wiktoria 

Koziala, Karolina Szyda, Magdalena Zych,  Iza-

bela Gorzędowska, Ewelina Szyda, GKGW          

w Dąbrowie Zielonej, Marta Jastrząbek,  Kata-

rzyna Łęgowik, Witold Ritter,, Grzegorz Gajew-

ski, Barbara Kowalczyk, Andżelika Kowalczyk     

i Irena Zaskórska. Organizatorami Prezentacji byli: 

Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rol-

niczych, Gmina Dabrowa Zielona, Gminny Ośrodek 

Kultury.  Honorowy patronat nad uroczystością spra-

wowali: J.E. Ks. Biskup Antoni Długosz, Prezes 

KZRKiOR –Władysław Serafin i Starostowie Po-

wiatów oraz Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria 

Włodarczyk. 

Szczególne podziękowania dla wszystkich, któ-

rzy pomagali przy organizacji imprezy. 

Lilla Deska 

 

  


