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DRODZY CZYTELNICY ! 

     Przekazujemy Wam najlepsze życzenia  

z okazji  Świąt Wielkanocnych.  

Spędzajcie je w gronach rodzinnych, w atmosferze  

zgody   i radości, w pełnym zdrowiu, szczęściu  

i z nadzieją  na przychylność losu. 

 Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy 
  Krzysztof Kucharski     Maria Włodarczyk 

W 2014 roku minęło 200 lat od narodzin Oskara Kolberga. Całe swoje twór-

cze życie poświęcił badaniom i opisywaniu tradycyjnej kultury ludowej na 

ziemiach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Gigantyczną 

pracę badawczą zawarł w 33 tomach opracowań obejmujących bardzo 

szeroki zakres zjawisk kultury ludowej takich jak: lud i jego zwyczaje, sposób 

życia, mowa, pieśni, przyśpiewki, muzyka, tańce, zabawy, podania, przysło-

wia, obrzędy, gusła i zabobony. Prawie tyle samo materiałów zostawił po 

sobie w tekach tematycznych. Dorobek obejmuje również materiały fakto-

graficzne dotyczące twórczości muzycznej Fryderyka Chopina, z którym 

łączyła go młodzieńcza przyjaźń. 

 Wszechstronna praca Oskara Kolberga jest rzetelnym źródłem wiedzy     

o dorobku duchowym i kulturowym sprzed wieków, do którego sięgają 

współcześni Polacy i nie tylko. 

 Oto fragment dotyczący ważnego elementu Wielkanocy, jakim była       

i jest „święconka’’ na tle przygotowanych posiłków świątecznych.  

„ Do święconek musi być u komorników i chałupników wieprzowina wę-

dzona i gotowana, jaja, placki i kiełbasy, u bogatszych gospodarzy też       

i cielęcina. Na Wielkanoc pieką placki z pszennej mąki, zrobione na mło-

dziach i mleku, osolone i zasypane bobkiem, wielkości zwyczajnych bo-

chenków chleba (u uboższych placki te są z mąki rżanej) wędzą mięsiwo, 

tj. kiełbasy, szynki, głowiznę. Prócz tego stawiają do święcenia jaja, pieprz, 

sól, bochenki chleba, oliwę, ocet,  ser, masło i chrzan”.  

Witold Błaszczyk 
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Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną 

Rolę moją orze brat. 

Kości moje mchem porosną 

I użyźnią ziemi szmat… 

 

 Mieczysław Tarchalski „Marcin”     

w przedziale 4-15 lipiec 1953 roku 

utworzył pierwszy w obwodzie włosz-

czowskim oddział partyzancki pod do-

wództwem ppor. „Ludwika” (Przemysław Szyc). Stan osobowy 

w tym okresie wynosił 20 osób i stale się powiększał. Do póź-

nej jesieni wynosił już 40 osób. To w tym okresie „Marcin” 

zwerbował do oddziału znanego sobie Józefa Włodarczyka. 

Wcześniej był on pracownikiem leśnym, w czasie kiedy 

„Marcin” był jeszcze leśniczym Gayera- właściciela majątku w 

Dąbrowie Zielonej. Młody Włodarczyk z chwilą przejścia do 

partyzantki był kawalerem i miał 25 lat. Po zaprzysiężeniu 

otrzymał pseudonim „Żuk” i wszedł w skład oddziału ppor. 

„Wolta „(Zenon Siuda). Razem z Włodarczykiem poszedł do 

partyzantki jego bliski 

sąsiad- Józef Mysłek. 

Wybrał jakieś inne niż 

akowskie ugrupowanie 

(brak danych w materia-

łach źródłowych).            

W listopadzie 1943 roku 

oddział powiększył się do 

250 żołnierzy w wyniku 

przyjęcia dużych grup 

partyzanckich. Ze wzglę-

du na wielkość powstał 

batalion „Tygrys” z do-

wódcą „Marcinem”. Bata-

lion został urlopowany na 

okres zimy. W lesie pozostały tylko 3 plutony rozlokowane            

w bunkrach ziemnych. Ze względu na warunki atmosferyczne 

nie przeprowadzono akcji bojowych. Skupiono się na przeglą-

dach i remontach uzbrojenia, porządkowano oporządzenie          

i organizowano wyprawy aprowizacyjne. Pierwszą zaplanowaną 

akcją wiosenną było opanowanie Włoszczowy i zdobycie za-

opatrzenia w magazynach niemieckich. Termin akcji to 19 ma-

rzec 1944 roku godz. 24.00. Całością akcji kierował „Marcin”. 

Siłę uderzeniową stanowiły plutony: kpt. „Witka”, ppor. 

„Wolta” i ppor. „Zygmunta”, patroli z placówek terenowych 

obwodu i 20 żołnierzy z oddziału por. „Andrzeja” (Florian Bu-

dziak) z obwodu Radomsko. Odprawa oddziałów, dla których 

został przedstawiony szczegółowy plan opanowania miasta, 

odbyła się w leśniczówce „Czajki”. Wozy konne z partyzantami 

wyjechały z gajówki Zwierzyniec  i leśniczówki Martynik. Sytu-

ację pogorszył nagły nawrót zimy z deszczem i śniegiem.        

W pierwszej kolejności przecięto połączenia telefoniczne z Czę-

stochową, Kielcami i Radomskiem. Jedna z grup szturmowych 

opanowała dom, w którym mieszkał burmistrz - Niemiec. Bez 

najmniejszego oporu udał się z partyzantami do siedziby urzę-

du miasta, by udostępnić pomieszczenia biurowe. Zablokowani 

bronią maszynową żandarmi po próbie ostrzału ulegli sile ognia 

partyzantów i pozostali w budynku. W tym czasie wyznaczona 

grupa niszczyła dokumenty w urzędzie i rozbijała kasę z go-

tówką. Kolejna grupa opróżniała niemieckie magazyny z żyw-

nością i innymi materiałami ogólnego użytku. Załadowane wo-

zy szykowano do opuszczenia miasta. Uległego burmistrza 

przyprowadzono do domu. Z balkonu kazano mu wznosić 

okrzyki: „Niech żyje Polska! Niech żyje Wojsko Polskie!”. Za 

brak oporu darowano mu życie. Przed odjazdem zlikwidowano 

też dwóch aktywnych konfidentów. Zbliżała się 2:00 w nocy 20 

marca 1944 roku. Głównodowodzący „Marcin” odpaleniem 

rakiety dał sygnał do odwrotu. Oddziały i wozy z ładunkiem 

podążyły do leśniczówki w Woli Wiśniowskiej. Dowódca na 

odprawie podziękował partyzantom za sprawnie przeprowadzo-

ną akcję. Poszczególne plutony i wozy taborowe skierowały się 

do wyznaczonych miejsc rozlokowania i odpoczynku. Pluton 

ppor. „Wolta” (Zenon Siuda), w skład którego wchodził nasz 

dąbrowianin Józef Włodarczyk ps. „Żuk”, udał się z kilkoma 

wozami do gajówki Zwierzyniec. Po wystawieniu warty przy 

drodze dojazdowej, zmęczeni pokonaniem wielu kilometrów 

trasy i samą akcją we Włoszczowie, zapadli w sen. Rankiem 

oddział 40 żandarmów podążył ich śladami. Stosując taktykę 

partyzancką, Niemcy nie podążyli drogą, tylko zaszli śpiących 

partyzantów od tyłu zabudowań. Zaskoczenie było zniewalają-

ce. Zaatakowani podjęli walkę i ostrzeliwując ich wycofali się w 

głąb bałkowskich lasów. Na miejscu potyczki pozostało 11 za-

bitych (wśród nich Józef Włodarczyk) i 4 ciężko rannych 

partyzantów oraz 4 zabitych napastników. Opuszczając gajów-

kę Niemcy zabrali zabitych i rannych oraz wozy z ładunkiem      

i wrócili do Włoszczowy. Ciała poległych partyzantów wysta-

wiono na widok publiczny. Pochowano ich potem  w mogile 

zbiorowej na miejscowym cmentarzu. 

„Nikt nie jest większy od tych, co oddali życie za in-

nych”. 

Taki napis jest umieszczony na pomniku polskich lotników       

w Danii. Taką sentencję trafnie oddającą istotę ofiary życia 

można umieścić na każdym pomniku, pamiątkowej tablicy, 

płycie i krzyżu nagrobnym żołnierzy i partyzantów poległych na 

wszystkich frontach II wojny światowej.  Prawdziwe okazują się 

słowa partyzanckiej piosenki, której fragment stał się mottem 

do tekstu o losach Józefa Włodarczyka na przełomie lat 

1943/44.  Do dziś trzypokoleniowa rodzina Włodarczyków      

z Dąbrowy Zielonej podtrzymuje pamięć o bracie i stryju. Co-

rocznie bierze udział w kościelnych uroczystościach rocznico-

wych ku czci poległych na Zwierzyńcu, a we Wszystkich Świę-

tych zapala tradycyjnie znicze przy pomniku upamiętniającym 

wojenną tragedię i na cmentarzu włoszczowskim. 

Witold Błaszczyk 

Ofiary konspiracji—Józef Włodarczyk 
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fot. Andrzej Włodarczyk 
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W dawnych czasach, a nawet w czasach powojennych, 

ze Świętami Wielkanocnymi na polskiej wsi wiązało się 

dużo różnych wierzeń, przesądów, wróżb i zwyczajów. 

Według ludowych przekazów miały one zapewnić lu-

dziom zdrowie, szczęście, powodzenie, urodę i miłość. 

Młodzież chciała poznać swoją przyszłość i stąd wiara we 

wróżby, czary i przesądy. Popatrzmy na te praktyki z przy-

mrużeniem oka i uśmiechem niedowierzania.  

 Palma poświęcona w Palmową Niedzielę po 

przyniesieniu jej do domu była zatykana za 

jednym z obrazów. Przez cały rok chroniła dom 

i zagrodę oraz mieszkańców przed chorobami, 

pożarem i złodziejami. 

 Zupa ugotowana w Wielki Czwartek z odrasta-

jących ziół i zbóż miała zapewnić ochronę 

przed chorobami i kalectwem. 

 W Wielki Piątek woda w rzekach i potokach do 

wschodu słońca miała moc uzdrawiającą        

i odpędzającą choroby. Twarze i ręce obmy-

wały całe rodziny z małymi dziećmi włącznie. 

Przy braku rzeki musiało wystarczyć wiadro wo-

dy prosto ze studni. 

 Wierzono, że drzewka owocowe posadzone    

w tym dniu będą obficie owocowały i owoce 

nie będą robaczywe.  

 Jajka ze święconki posypane święconą solą, 

po zjedzeniu zapewnią „darzenie’’ w gospo-

darstwie a rodzinie dzieci. 

 Kto umył głowę w wodzie po jajkach gotowa-

nych w cebulowych łupinach, (na święconkę) 

ten mógł być pewny pięknych i bujnych wło-

sów i zabezpieczenia przed łysieniem. 

 W drugim dniu świąt przeważnie dziewczęta 

były uderzane brzozowymi lub wierzbowymi 

gałązkami po nogach. Dawało to dużo szczę-

ścia do końca roku. 

 Aby uchronić się przed bólem gardła i zębów, 

połykano wiosenne bazie wierzbowe 

(kocanki). 

 Gdy przy świątecznym śniadaniu rozsypała się 

święcona sól,  była to zapowiedź nieszczęścia. 

Trzeba było bardzo dokładnie sól zmieść gęsim 

skrzydłem, bo groziło to opanowaniem domu 

przez mrówki. Resztki soli trzeba było koniecznie 

spalić w ogniu kuchennym. 

 

 „Śmigus-dyngus’’ 

Drugi dzień świąt był dniem wesołych zabaw nie tylko 

młodzieży, ale i dorosłych. Przetrwał jeszcze do dzisiaj 

szczątkowy zwyczaj oblewania się wodą zwany 

„śmigusem-dyngusem’’, „oblewanką”, a w niektórych 

regionach „lejkiem’’. „Śmigus’’ to wspomniany już zwy-

czaj uderzania rózgami po nogach dziewczyn (śmignąć-

uderzyć). Mogły się od tego „śmigania’’ wykupić jakimś 

podarunkiem, czyli „dyngiem’’. Najczęściej były to jajka, 

ciasto i inne smakołyki ze świątecznego stołu. Jeśli tego 

nie zrobiły, były oblewane zimną wodą lub zanurzane      

w rzece, sadzawce, a nawet w płytkiej studni. Mimo 

uciążliwości, dziewczęta nie unikały zimnych kąpieli, gdyż 

były one miarą powodzenia u chłopców i wróżyły szybkie 

zamążpójście. (I to  przekonanie najczęściej się sprawdza-

ło!) 

 

Witold Błaszczyk 

 

Rodzinne strony utalentowanej rodziny Sambor związane 

są z Radomskiem i  Gidlami,  korzenie sięgają także do 

Cielętnik. Muzyka w tej rodzinie była obecna od zawsze. 

(babcia Daniela był nauczycielką muzyki) Dwoje z trójki 

starszych dzieci państwa Bogusławy i Witolda, są  profe-

sjonalnymi śpiewakami operowymi, a i rodzice amatorsko 

interesują się muzyką. Najmłodsza córka Emilia swoją 

przygodę ze sceną zaczęła  w wieku 4 lat, gdy rodzice 

postanowili oddać ją do ogniska baletowego w Często-

chowie, w wieku 5 lat występowała w Filharmonii Często-

chowskiej, rok później wyjechała na tournée do Belgii.     

Z Częstochowy trafiła do szkoły baletowej   w Łodzi. 

Stamtąd jako pierwsza Polka w historii do L'École de Dan-

se de L'Opéra National de Paris, uznawanej za najbar-

dziej prestiżową szkołę baletową na świecie.  By osiągnąć 

tak wielki sukces i dostać się do tej szkoły, baletnica z Pol-

ski musiała pokonać kilkuset najlepszych tancerzy z całe-

go świata i jako jedyna tancerka z Europy dostać się do 

finału Międzynarodowego Baletowego Konkursu Stypen-

dialnego Youth America Grand Prix. (największy i najbar-

dziej prestiżowy konkurs baletowy na świecie dla młodzie-

ży w wieku 9-19 lat). Emilia  swoją ciężką pracą i wytrwa-

łością  realizuje swoje marzenia, by w przyszłości dołą-

czyć do legendarnej trupy baletowej przy Operze Pary-

skiej. Życzymy utalentowanej baletnicy realizacji marzeń   

i planów oraz siły w trudnych chwilach. 

Izabela Kucharska 

Nowiny z Gminy 
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W tym roku w III Powiatowym Festiwalu Kolęd  i Pastorałek 

uczestniczyło ponad 90 osób w sześciu kategoriach wie-

kowych: przedszkola, klasy pierwsze, klasy II-III, klasy IV-VI, 

gimnazjum, szkoły średnie i dorośli. Najliczniej obsadzoną 

kategorią były klasy II-III oraz  IV-VI. Odwiedzili nas ucznio-

wie z Kłomnic, Przyrowa, Konina, Koniecpola, Garnka, 

Witkowic, Nierady, Olbrachcic i Dąbrowy Zielonej. Młodzi 

wykonawcy przybliżyli utwory świąteczne, te popularne     

i mniej znane. Jury w składzie: Anna Boborowska, Justyna 

Firlej-Kępa i Dariusz Pikor wyłoniło zwycięzców  w po-

szczególnych kategoriach wiekowych. Przesłuchania od-

były się 21 grudnia 2015r w sali GOK-u, natomiast Koncert 

Galowy laureatów miał miejsce 9 stycznia 2016r w Zespo-

le Szkół w Dąbrowie Zielonej. Koncert Galowy połączony 

był z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Uczniowie 

gimnazjum wraz z opiekunkami wolontariatu przygotowali 

kawiarenkę, której dochód zasilił konto Wielkiej Orkiestry. 

Podczas Koncertu Galowego zaprezentowali się zwycięz-

cy Festiwalu w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Oto wyniki: 

Przedszkola: I miejsce-Natalia Burza (3 lata) z Dąbrowy 

Zielonej („Do szopy, hej pasterze”) oraz Aleksandra Gosek 

(5 lat)  z Dąbrowy Zielonej („Lulajże Jezuniu”) 

II miejsce-Magdalena Tasarz (4 lata) z Dąbrowy Zielonej 

(„Oj siano, siano”) oraz Milena Bąk (4 lata) z Kłomnic 

(„Bosy pastuszek”) 

III miejsce-Anna Szymczyk (5 lat) z Olbrachcic („Pójdźmy 

wszyscy do stajenki”) oraz Maria Kosiń (4 lata) z Soborzyc 

(„Dzisiaj w Betlejem”) 

Wyróżnienia otrzymali: duet Eryk Szczęsny i Maksymilian 

Chęciński z Dąbrowy Zielonej, Blanka Włodarz z Dąbrowy 

Zielonej, Antoni Pacia z Olbrachcic, Kaja Zjawiona z Ol-

brachcic i Maja Kuras z Dąbrowy Zielonej 

Klasy pierwsze: I miejsce-Aleksandra  Szymonik z Kłomnic 

(„Nie płacz Jezu”) oraz Aleksandra Gutka z Dąbrowy Zie-

lonej („Święta, święta”) 

II miejsce - Filip Sygulski  z Dąbrowy Zielonej („Przybieżeli 

do Betlejem”) oraz Anna Konieczna z Dąbrowy Zielonej 

(„Oj maluśki, maluśki”) 

III miejsce -  Iga Nowakowska z Dąbrowy Zielonej 

(„Grająca choinka”) 

Wyróżnienia otrzymali: Martyna Dzieniarz i Wiktor Konie-

czek  z Dąbrowy Zielonej oraz Nadia Mróz z Kłomnic 

Klasy II-III: I miejsce - Natalia Froch z Nierady („Gore 

gwiazda”), Patryk Rorat z Dąbrowy Zielonej („Przybieżeli 

do Betlejem”) oraz  Jakub Michalski z Koniecpola 

(„Przybieżeli do Betlejem”) 

II miejsce - Julia Hasikowska z Dąbrowy Zielonej („Jezusa 

narodzonego”) oraz Bartosz Bąk z Kłomnic („W żłobie 

leży”) 

III miejsce - Wiktoria Sikora z Przyrowa  („Lulajże Jezuniu”)  

oraz Dorota Stanisz z Kłomnic („Gore gwiazda”) 

Wyróżnienia otrzymali: Angelika Rak z Dąbrowy Zielonej, 

Iga Małek z Witkowic, Kinga Czok z Konina  oraz dwa 

duety z Dąbrowy Zielonej Amelia Wosik i Julia Łągiewka 

oraz Lena Obońska i Laura Sikora 

Klasy IV-VI: I miejsce-Małgorzata Saternus z Koniecpola 

(„Kolęda dla nieobecnych”) oraz Klaudia  Wrońska           

z Garnka („Panie, Ciebie nam trzeba”) 

II miejsce zajęły - Julia Kowalczyk z Koniecpola 

(„Przekażmy sobie znak pokoju”), Kalina Cubała z Witko-

wic („Chrystus się narodził”) oraz Luiza Gągała z Garnka 

(„Kolędnicy wędrownicy”) 

III miejsce - Sebastian Małolepszy z Olbrachcic („Kolęda 

dla nieobecnych”), Milena Cubała z Witkowic („Gdy się 

Chrystus rodzi”) i Klaudia Hasikowska z Dąbrowy Zielonej 

(„Przekażmy sobie znak pokoju”) 

Wyróżnienia jury przyznało- Julii Błaszak z Nierady, Julii 

Drożdżyńskiej i Anicie  Topolskiej z Garnka 

Gimnazjum: I miejsce - Julia Bożek z Dąbrowy Zielonej 

(„Ding dong”) oraz Katarzyna Gutka z Koniecpola („Nie 

było miejsca dla Ciebie”) 

II miejsce-Olga Hasikowska  z Dąbrowy Ziel. („Skąd ta 

moc”) 

III miejsce - Dorota Pietras  z  Dąbrowy Zielonej („Jezus 

malusieńki”) 

Szkoły średnie i dorośli: I miejsce - Dorota Winiewska-

Klekot („Podzielimy się wspólnie opłatkiem”) 

II miejsce-Ewa Woszczyńska („Nie było miejsca dla Cie-

bie”) 

 Dziękujemy jury, uczestnikom, nauczycielom przygotowu-

jącym dzieci i młodzież do występów oraz  wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. 

Aleksandra Kołodziejczyk 

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 
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Dnia 22 stycznia 2016 roku w Środowiskowym Domu Samo-

pomocy w Soborzycach miało miejsce spotkanie integracyjne 

z udziałem dzieci i młodzieży z Gminnego Przedszkola w Dą-

browie Zielonej o/Soborzyce, Szkoły Podstawowej w Olbrach-

cicach oraz Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej. Podczas tego 

spotkania zostały wystawione Jasełka dla podopiecznych 

ŚDS. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach pod kierun-

kiem p. Beaty Boborowskiej i Renaty Grzesiak zaprezentowały 

swoje umiejętności. Dzieci przedszkolne oraz młodzież gimna-

zjalna skłoniła domowników do chwili refleksji  i zadumy pre-

zentując szeroki repertuar kolęd i pastorałek. 

Spotkanie było zorganizowane w ramach integracji dzieci      

z osobami niepełnosprawnymi. Miało na celu zainicjowanie 

współpracy między dziećmi i młodzieżą a osobami niepełno-

sprawnymi oraz promowanie pozytywnych działań na ich 

rzecz. Dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

uczestnicy ŚDS mogli przeżywać w szczególny sposób okres 

związany ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Spotkania takie kształtują wrażliwość na innych, uczą porozu-

miewania się, stawania się otwartym w stosunku do drugiego 

człowieka i jego inności.  

Obserwując reakcje młodzieży i dzieci oraz pensjonariuszy, 

jestem pewna, że cel spotkania został osiągnięty i tą działal-

ność należy kontynuować.  

Po zakończeniu inscenizacji uczestnicy spotkania wraz z dy-

rektorami szkół i przedszkola oraz domownikami ŚDS przy 

kawie i herbacie degustowali ciasta, które przygotowali orga-

nizatorzy. Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się trady-

cją. 

Justyna Gonera 

Nowiny z Gminy 

 

 

 

W dniu 16 lutego 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dąbrowie Zielonej odbyła się pierwsza na szczeblu lokalnym 

debata społeczna na temat zagrożeń bezpieczeństwa. W spo-

t k a n i u 

u c z e s t n i -

c z y l i  . 

przedstawi-

ciele władz 

samorządo-

wych, rad-

ni, sołtysi, 

dyrektorzy 

szkół, kie-

r o w n i c y 

jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele stowarzy-

szeń. Przybyłych gości i mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona 

przywitał przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-

wie - Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu podinsp. 

Marek Struski. W trakcie debaty przedstawiono dotychczasowe 

sposoby zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na 

podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązy-

wania kontaktu z Policją. Zaprezentowano założenia „Krajowej 

mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. W drugiej części 

debaty po-

ruszona . 

z o s t a ł a 

przede . 

wszystk im 

k w e s t i a 

z a g r o ż e ń 

bezpieczeń-

s t w a  .          

w Gminie. 

U c z e s t n i -

czący zabie-

rali głos i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a na zakończenie 

debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny 

stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań w zakresie po-

prawy bezpieczeństwa. Sformułowano wnioski podsumowujące 

debatę . 

Małgorzata Surlej 
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W dniu 16 stycznia  po raz czwarty, ze świątecznymi akcentami   

zostało zorganizowane  na  hali Zespołu Szkół w Dąbrowie 

Zielonej Spotkanie Noworoczne, na które  Wójt Gminy Maria 

Włodarczyk oraz Przewodniczący Rady  Gminy Krzysztof Ku-

charski zaprosili  Wicestarostę Częstochowskiego Henryka Ka-

siurę, Komendanta Komisariatu  Policji w Koniecpolu Marka 

Struskiego,  Radnych Gminy, Sołtysów, członkinie Kół Gospo-

dyń Wiejskich, członków Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie”       

i Orkiestry Dętej,  druhów  Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Zarządy Klubów Sportowych i stowarzyszeń, Dąbrowski Klub 

Seniora, kierowników jednostek organizacyjnych, placówek 

oświatowych, służby zdrowia oraz przedsiębiorców.                                                                                      

Po powitaniu gości  Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy 

złożyli życzenia noworoczne, po których dokonano prezentacji 

„Podsumowanie  2015 roku w Gminie Dąbrowa Zielo-

na”. Wicestaroście  Częstochowskiemu został wręczony gra-

werton  z podziękowaniami za „ wieloletnią , konstruktywną     

i owocna współpracę, która przyniosła konkretne rezultaty dla 

mieszkańców Gminy   Dąbrowa Zielona i dla Powiatu Często-

chowskiego”. Podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz 

środowiska  lokalnego w postaci grawertonu otrzymali:  An-

drzej Pączek  mający najdłuższy staż  jako radny gminy i Adam 

Szkop najdłużej urzędujący sołtys.  Za szczególne osiągnięcia, 

godne i uwieńczone sukcesami reprezentowanie i promowanie 

Gminy podziękowania otrzymali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Zielonej, Zespół 

Śpiewaczy  KGW„Lipowianki” z Cielętnik, Zespół Teatralny 

„Dąbrowianie”, Klub Sportowy „WILK”, Klub Sportowy 

„Dąbrowianka”- MŁODZICY, Klub Sportowy „START” Soborzy-

ce.  Za wsparcie i trud niesienia pomocy w akcjach ratowni-

czych podziękowaniami zostali uhonorowani  druhowie straża-

cy. Podziękowania otrzymały również  instytucje i przedsiębior-

cy działający od wielu lat na naszym rynku: Bank Spółdzielczy 

Koniecpol Oddział Dąbrowa Zielona,  Gminna Spółdzielnia 

„SCH” w Dąbrowie Zielonej, Stacja Pogotowia Ratunkowego       

w Dąbrowie Zielonej,  Firma Handlowa  „ZAWISZA” Restaura-

cja „CEZAR” -  Aleksandra Zawisza, Sklep Ogólnospożywczy         

i Artykuły Przemysłowe -Renata Górska. Spotkanie uświetniły 

występy zespołów śpiewaczych KGW z Dąbrowy Zielonej i Cie-

lętnik. Gwiazdą spotkania noworocznego był zespół „Disco Polo 

Live”, a wspólne biesiadowanie poprowadził Zespół „Gramix”. 

Lilla Deska 
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Po raz kolejny Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego 

Ośrodka Kultury koncertowała w kościele parafialnym 

pw. Św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej. Termin 

tegorocznego koncertu  ustalono na 6 stycznia – Święto 

Trzech Króli. Koncert rozpoczęto kolędą „Tryumfy Króla 

Niebieskiego” Wśród repertuaru koncertowego znalazły 

się  tradycyjne polskie kolędy: „Pójdźmy wszyscy do sta-

jenki” „Dzisiaj w Betlejem”, które  z orkiestrą śpiewały:  Zu-

zanna Szyda,  Oliwia  Majchrzak, Natalia Kaczmarek, 

Julia Mysłek, Klaudia Makowska, Wiktoria Balas, Kinga 

Wypart, Weronika Duś, a  kolędę „Lulajże Jezuniu” zaśpie-

wała  Dorota Wiśniewska. Orkiestra wykonała  także 

współczesne kolędy m.in. „Kolęda płynie z wysokości” Nie 

zabrakło też utworów rozrywkowych takich jak „Heal the 

Word” „Mood romantic” czy „Od nocy do nocy” z woka-

lem Doroty Wiśniewskiej. Utwory muzyczne  były przepla-

tane recytacjami o tematyce bożonarodzeniowej. Dzięki 

akustyce świątyni brzmienie orkiestry i śpiew wokalistów 

zachwycił licznie zebranych słuchaczy. Orkiestra koncer-

towała pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora.  W trak-

cie koncertu podziękowano Markowi Limanowskiemu za 

15 lat pracy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą.  
Koncert o zaprezentowanym repertuarze odbył się rów-

nież w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli Dziewicy i Mę-

czennicy w Soborzycach. 

Lilla Deska 

 

 

 

Barwnym korowodem  Misiów, Cyganek, Herodów, Diabłów, 

Aniołów, Żydów i innych postaci ożywających w okresie karna-

wału rozpoczął się Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych. Gospo-

darzem  XIX Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Niego-

wie przy współorganizacji  Regionalnego Ośrodka Kultury       

w Częstochowie. Celem przeglądu jest ukazanie bogactwa form 

kolędniczych i ostatkowych, ich nietuzinkowości i oryginalności, 

propagowanie i utrwalanie specyfiki obrzędowości bożonaro-

dzeniowej i ostatkowej oraz integracja międzypokoleniowa. 

Prezentacje grup kolędniczych z powiatu  zawierciańskiego, 

myszkowskiego i częstochowskiego oceniało jury w składzie:   

Elżbieta Miszczyńska,  Ewelina Mędrala-Młyńska i An-

gelika Bilska.  Z naszej gminy w przeglądzie wzięły udział  

dwie  grupy: „ Herody z Dąbrowy Zielonej”, gdzie  postaciami 

kolędniczymi byli: Herod – Stanisław Ciastko, Marszałek- 

Adam Szkop, Turek – Tadeusz Ciastko,  Śmierć – Stani-

sław Musiał, Żyd – Andrzej Skoczek, Anioł – Józef Dzieł,  

Diabeł – Jerzy Orzeł, Dziad – Zbigniew Kidziun i „Młode 

Herody z Dąbrowy Zielonej”, w których rolę Heroda grał Mate-

usz Kidziun,  rycerza  Jakub Kozieł,   Żyda   Tobiasz Grzy-

bowski, Śmierci  Mikołaj  Wosik, Diabła Damian Pietrzyk.  

Herody z Dąbrowy Zielonej zdobyły III  nagrodę,  a Młode He-

rody debiutowały w przeglądzie  i wróciły z wyróżnieniem. Gra-

tulujemy zespołom i życzymy dalszych sukcesów. 

Lilla Deska 
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Podczas XIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015 r. pod-

jęto uchwały w następujących sprawach:  

 zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 

– 2029,  

 uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na rok 

2016;  

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016 – 2029, 

 zmiany uchwały Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dąbro-

wa Zielona z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustale-

nia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzących na tere-

nie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posia-

dających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzy-

stania, ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowa-

dzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona;  

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa 

Zielona na rok 2016, 

 zmiany zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności 

publicznej działającego pod nazwą „Ogród Bajek w Dą-

browie Zielonej”,   

 zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od 

nieruchomości, 

 przystąpienia Gminy Dąbrowa Zielona do realizacji pro-

jektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu”            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 

Aktywna Integracja, Poddziałania  9.1.6 Programy ak-

tywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 połączenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego           

w Dąbrowie Zielonej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej    

w Dąbrowie Zielonej, 

 zmiany Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy Dąbrowa 

Zielona z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nadania 

statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej          

w Dąbrowie Zielonej, 

 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki        

w WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na finan-

sowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samo-

rządu terytorialnego, 

 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki           

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

 odwołanie przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona          

w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”. 

Jednocześnie Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej podjęła stano-

wisko w sprawie rozbiórki starego spichlerza w miejscowości 

Ulesie. 

W dniu 16 stycznia 2016 r. podczas XIV Sesji Rady Gminy ob-

radowano nad uchwałami w sprawach: 

 zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 

– 2029, 

 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach      z przezna-

czeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, 

 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnię-

tych pożyczek i kredytów, 

 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowe-

go w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Aleksandra Fuchs 
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W dniu  12 marca 2016r. w  Nowej Brzeźnicy  powiat  pa-

jęczański  odbyła się  XI Regionalna Prezentacja Potraw    

i Wyrobów  Wielkanocnych – „BABA  WIELKANOCNA” 

Patronat nad imprezą objął Prezes  KZRKiOR   - Władysław  

Serafin, honorowo  JE ks. Biskup  Antoni  Długosz  oraz  

Wójt Gminy  Nowa Brzeźnica – Jacek  Jarząbek. Impreza 

odbyła się po raz pierwszy poza  naszym regionem, na 

terenie woj. łódzkiego. Uroczystości patronowali także 

starostowie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, 

myszkowskiego, lublinieckiego i pajęczańskiego. Nasz 

powiat reprezentował Wicestarosta Henryk  Kasiura.        

W prezentacji tej brały udział KGW. Prezentowały piękno 

kultury i tradycji oraz potrawy przygotowywane na Święta 

Wielkanocne. Naszą gminę reprezentowały KGW z Cielęt-

nik i KGW  z Zaleszczyn. Na stole znalazły się baby wielka-

nocne, kolorowy mazurek ,słynne bazie, oczywiście  jaja 

pod różną  postacią oraz wiele potraw i wyrobów związa-

nych  z  tymi świętami. Podawany był też na gorąco  wiel-

kanocny żurek, zupa szczawiowa z jajkiem. Wszystko było 

smaczne, więc przechodzący goście  bardzo chętnie się 

częstowali. Były też stoiska z wyrobami rękodzieła ludo-

wego. Można było kupić tradycyjne  palmy, kolorowe  

pisanki , zajączki itp. Impreza przebiegała w atmosferze 

nadchodzącego 150 –lecia  istnienia KGW. 
Wanda Tasarz 
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15 stycznia 2016r. uczniowie klas I i III Szkoły Podstawowej  

im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej brali  udział     

w zajęciach terenowych  w lesie, zorganizowanych przez 

Koło Łowieckie "Lis"  w Dąbrowie Zielonej oraz p. Jolantę     

i Konrada Rokitów. Uczniowie poznali miejsca odwiedza-

ne przez zwierzęta i ptaki leśne, czynnie uczestniczyli           

w dokarmianiu zwierząt  przynosząc owoce, warzywa          

i bułki. Wspólnie  z myśliwymi zawieszali na drzewach kulki 

z pokarmem dla sikorek oraz dokarmiali ptaki kukurydzą    

i ziarnem. Koło Łowieckie "Lis" w Dąbrowie Zielonej przy-

gotowało dla naszych dzieci  ognisko  z pieczeniem kieł-

basek i ciepłą herbatę oraz słodkości: pieczone pianki      

i czekoladki.  Bardzo serdecznie dziękujemy p. myśliwym    

z Koła Łowieckiego "LIS" i p. Jolancie i Konradowi Rokitom  

za zorganizowanie  ciekawej lekcji  przyrody w terenie,  

która umożliwiła naszym dzieciom  poznanie pracy myśli-

wych,  gatunków  zwierząt występujących w naszych la-

sach, a także uwrażliwiła na otaczające ich piękno natu-

ry. Ta lekcja na długo pozostanie w pamięci uczestników. 

Życzymy satysfakcji z wypełniania obowiązków zawodo-

wych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-

stym. 

Teresa Falana, Ewa Kaczmarek      

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

Str.9 

W  dniu 11.01.2016r w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielo-

nej odbyło się spotkanie  z  p. Ce-

zarym Janem Lisem, autorem 

książek: „Nieopisana zbrodnia 

sądny dzień  w Przyrowie” oraz 

„Kapitan Paweł” – Czesław Ku-

bik – 1910- 1952 Przemilczany   

i zapomniany dowódca party-

zancki”. Książka dotyczy mało zna-

nych wydarzeń z okresu  II  wojny 

światowej na terenie regionu czę-

stochowsko – radomszczańskiego. 

Autor mieszkał w Przyrowie           

w latach – 1952 – 1962, obecnie 

mieszka w Niemczech. Zajmuje się 

historią regionu Częstochowa  - Radom-

sko, skąd pochodzi jego rodzina. Autor 

przedstawił na spotkaniu wyniki dotych-

czasowych prac oraz kolejne pozycje, 

które są w przygotowaniu, a dotyczą 

okresu wojny. W spotkaniu uczestniczyli 

mieszkańcy Dąbrowy Zielonej oraz 

uczniowie gimnazjum z  nauczycielem 

historii p. Edwardem Nowakiem. Podczas 

spotkania można było zakupić  wymienio-

ną książkę  z osobistą dedykacją autora. 

 

Jolanta Kosentka 
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Sportowy sezon jesienno – zimowy w Zespole Szkół          

w Dąbrowie Zielonej, po raz kolejny, należał głównie do 

tenisa stołowego.  Już w  listopadzie rozpoczęło się pa-

smo sukcesów uczniów naszej szkoły w tenisie stołowym. 

W Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Poczesnej na-

sza drużyna zajęła III miejsce. Na ten rezultat złożyły się 

następujące wyniki poszczególnych zawodników: II miej-

sce – K. Polak ( żacy), III – Z. Szyda ( żaczki), II- M. Falana 

(młodziczki), III  – M. Musiał (kadetki), III – K. Sztymala 

(juniorzy). Od listopada również rozpoczęła się seria 

ośmiu spotkań z cyklu „Grand Prix w Tenisie stołowym     

o Puchar Wójta Gminy Rędziny”, w którym systematycz-

nie uczestniczymy. Podsumowanie cyklu odbędzie się     

w czerwcu 2016r.  3 lutego 2016 r. w Poczesnej odbyły 

się Igrzyska Szkół Podstawowych Powiatu Częstochow-

skiego w tenisie stołowym, w których naszą szkołę repre-

zentowała drużyna dziewcząt: Martyna Falana, Klaudia 

Hasikowska, Kinga Motyl oraz drużyna chłopców: K. Po-

lak, K. Mirowski, H. Kaliściak. W Igrzyskach udział wzięło 

7 drużyn dziewcząt oraz 9 drużyn chłopców. Nasi chłop-

cy uplasowali się na szóstej pozycji. Wielki sukces odnio-

sły nasze dziewczęta zajmując w Igrzyskach I miejsce 

drużynowo oraz bardzo wysokie miejsca indywidualnie: 

M. Falana– Im., K. Hasikowska  – IVm., K. Motyl – Vm., co 

dało im kwalifikację do zawodów rejonowych. 24 lute-

go, w drugim tygodniu ferii zimowych GOK w Dąbrowie 

Zielonej wspólnie z nauczycielami wychowania fizyczne-

go zorganizował Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla 

uczniów naszych szkół.  Wyniki zawodów przedstawiają 

się następująco: kat. chłopcy klasy III-IV   (I m. – K. Po-

lak, II m. – D. Oboński, III m. – M. Boborowski); 

kat. dziewczęta klasy III-IV (I m. – L. Szczęsna, II m. – Z. 

Szyda, III m. – J. Musiał); kat. dziewczęta V-VI  (I m. – M. 

Falana, II m. – K. Hasikowska, III m. – M. Jędrzejczyk); 

kat. chłopcy klasy V –VI    (I m. – N. Szyda, II m. – M. Bo-

borowski (SP Olbrachcice), III m. – H. Kaliściak); kat. 

dziewczęta klasy I - III gimnazjum(I m.- M. Musiał, II m.– 

Z. Jędrzejczyk, III m. – D. Skrzypczyk); kat. chłopcy klasy 

I gimnazjum(I m. – B. Kosiń, II m. – J. Szyda); kat. chłopcy 

II – III gimnazjum(I m. – K. Mielczarek, II m. – D. Pełka, III 

m. – M. Kidziun). W gminnym turnieju wyłonieni zostali 

kandydaci do następnych zawodów tenisowych. 9 mar-

ca w Poczesnej odbyła się Powiatowa Gimnazjada       

w tenisie stołowym organizowana przez Szkolny Powia-

towy Związek Sportowy, w której naszą szkołę reprezen-

towały dwie drużyny: -dziewcząt: Z. Jędrzejczyk, M. Mu-

siał, D. Skrzypczyk oraz chłopców:  K. Mielczarek, M. 

Kidziun, D. Pełka. Obie drużyny spisały się doskonale. 

Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli III miejsca dru-

żynowo  i zakwalifikowali się do zawodów rejonowych. 

Gratulacje dla wszystkich zawodników i trenerów! 

Joanna Włodarz 

W piątek (4.03.2016) - w Garnku odbył się III Powiatowy 

Konkurs Wiedzy   o Twórcach Literatury. Do konkursu 

zgłoszono około 40 uczniów.   Gimnazjum w Dąbrowie Zielo-

nej reprezentowali uczniowie: K. Wilczyński (R. Hasikow-

ska), A. Mruk i M. Musiał  (I. Saleta) oraz S. Rak (B. Maj-

da). Uczniowie pisali test dotyczący życia i twórczości H. Sien-

kiewicza. Największy sukces odniosła  Magda Musiał, która 

zajęła I miejsce. Honorowy patronat nad konkursem objęła 

Poseł na Sejm RP - Lidia Burzyńska. Była fundatorem  I na-

grody – wycieczki do Warszawy, podczas której  Magda zwie-

dzi Sejm i Muzeum Powstania Warszawskiego.  

Izabela Saleta 

           

W tenisie się dzieje… 
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W dniu 10 marca 2016r. w Sali GOK-u spotkali się członkowie 

SEiR Oddział ZNP. Sekcja liczy obecnie 24 byłych pracowników 

oświaty (wzrost o 3 członków). Na spotkanie przybyli zaprosze-

ni goście: Maria Włodarczyk- Wójt Gminy Dąbrowa Zielona, 

dyr. Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej- Renata Hasikowska 

oraz prezes Zarządu Oddziału ZNP- Barbara Majda. Były ser-

deczne życzenia dla Pań od przewodniczącej sekcji oraz zapro-

szonych gości. Były ciasta i słodkie upominki. Przy kawie i her-

bacie dyskutowano o problemach oświaty gminnej. Pani Wójt 

poinformowała o planowanych przedsięwzięciach dla seniorów 

naszej gminy.  
Przewodnicząca SEiR Halina Musiał 
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Dobiega końca kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednost-

kach Ochotni-

czych Straży Po-

żarnych naszej 

Gminy. Odbyło się 

już 8 zebrań, na 

których Druhny      

i Druhowie wybie-

rali nowe Zarządy 

jednostek, Komi-

sje Rewizyjne, 

P r zeds taw ic i e l i      

i Delegatów na 

planowany w m-cu czerwcu Zjazd Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP w Dąbrowie Zielonej. W większości jednostek zarządy   

i komisje rewizyjne pozostały w starych składach, zmiany na-

stąpiły w OSP Olbrachcice i w OSP Ulesie, gdzie niespodzianką 

był wybór na Prezesa jednostki dh Marty Balas, Marta jest 

związana z OSP Ulesie od kilku lat, ukończyła  szkolenie pod-

stawowe z komorą dymową oraz szkolenie specjalistyczne        

z zakresu ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pomocy 

przedlekarskiej.  Jest w historii naszej gminy pierwszą kobietą 

na stanowisku Prezesa. Trzymamy kciuki za Martę i życzymy 

realizacji planów i zamierzeń. Prezesami jednostek OSP w ka-

dencji 2016 – 2020 zostali: Borowce – Marian Błaszczyk,  

Cielętniki – Marian Wilczyński, Dąbrowa Zielona – Tadeusz 

Ciastko , Olbrachcice – Tomasz Kania,  Raczkowice – Hen-

ryk Pluta, Soborzyce – Dariusz Balsam, Święta Anna – Jan 

Falana, Ulesie – Marta Balas. 

Tadeusz Ciastko 

 

 

 

                                     „Nie  zmieniaj świata- zmień siebie, 

                                      a świat sam zacznie się zmieniać”. 

 

Jak ten czas szybko mija. Nasze „młode” Stowarzyszenie 

„Dąbrowski Klub Seniora” niedługo będzie obchodzić 

swoje 3- cie urodziny. Cieszy nas, że możemy się rozwijać , 

że są chętni ludzie, którzy chcą być razem, spotykać się, 

działać i robić coś dla siebie i innych. To że robimy dużo, 

„słychać o nas”, może świadczyć fakt, że liczba członków 

stowarzyszenia  ciągle się powiększa, ostatnio przybyło      

7 osób. Dzięki  Wójt -Marii Włodarczyk  i  Lilli Deska – dyr. 

GOK-u -mamy już swój pokój, w którym możemy w pierw-

szą środę każdego miesiąca spotykać się, prowadzić cie-

kawe rozmowy, planować, rozwijać swoje zainteresowa-

nia, pielęgnować tradycje. Już kronikarz Jędrzej Kitowicz 

opisał pod koniec XVIII wieku, za panowania Augusta III 

obyczaje związane z pieczeniem pączków, faworków       

i  chrustów. Co prawda nie były to takie pulchne pączki  

jak dzisiaj, ale ta tradycja przetrwała po dzień  dzisiejszy. 

Nasi członkowie kultywując piękne tradycje związane        

z karnawałem i tłustym czwartkiem zorganizowali spotka-

nie, które odbyło się w dn.06.02.2016r. w GOK-u. Były 

pyszne pączki, faworki przygotowane przez nasze panie, 

no i zabawa karnawałowa, która trwała do późnych go-

dzin. Seniorzy nie tylko spędzają czas bawiąc się , ale tak-

że uczestniczą w wielu spotkaniach. W dn. 11.01.2016 r. 

uczestniczyli w spotkaniu z p. Cezarym Janem Lisem – 

autorem książek „Nieopisana zbrodnia – sądny dzień           

w Przyrowie” i „Kapitan Paweł – Czesław Kubik 1910- 1952 

Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki”. W dn. 

09.02.2016r członkowie uczestniczyli  w spotkaniu  autor-

skim z pisarzem Romanem Pankiewiczem – autorem książ-

ki „Islandia – trzeci żywioł”. W dniu 16.02.2016 r. w GOK-u 

była debata dotycząca zagrożeń przestępczych na tere-

nie woj. śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli również 

przedstawiciele naszego klubu seniora. W niedzielę 21.02 

2016r. seniorzy pojechali do teatru w Częstochowie. Spek-

takl „Mayday” wszystkim się bardzo podobał. Wyrażono 

chęć , aby kontynuować wyjazdy do kina lub filharmonii. 

Jesteśmy aktywni, mamy dużo pomysłów, które chcemy 

realizować, chcemy współpracować  ze  środowiskiem 

nie tylko lokalnym , ale i szerszym  (z innymi gminami). 

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego  stowarzy-

szenia. Bo  warto  żyć, być szczęśliwym, marzenia  i pasje 

swoje  realizować. 

Anna Boborowska 

 



                                                                                                                                                                                                   Str. 12 

 „Magazyn Kulturalno– Społeczny” 

Nowiny z Gminy 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Zielonej jak co roku 

przygotowała dla dzieci cykl zajęć animacyjno-edukacyjno-

plastycznych w czasie  ferii zimowych. Celem organizacji zajęć 

jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, pobudzanie kre-

atywności, postrzeganie biblioteki jako miejsca zdobywania 

wiedzy, dobrej  zabawy i edukacji, ciekawe i bezpieczne spę-

dzenie wolnego czasu przez naszych małych czytelników. Dzie-

ci uczestniczyły  bardzo chętnie w proponowanych zajęciach. 

Wspólne czytanie ulubionych utworów literackich, rozwiązywa-

nie  krzyżówek  i  zagadek , zabawa w kalambury , zajęcia 

plastyczne, gry i zabawy ruchowe  dały dzieciom wiele radościi 

satysfakcji. Wesoło było również w  „Dniu Kota”  – 17 lutego . 

Po zabawach animacyjno- ruchowych przy muzyce  w przygo-

towanych maskach  kota , dzieci wysłuchały ulubionych bajek 

o kotach, na koniec każdy wykonał  ilustrację  ulubionego kota. 

Spotkania w bibliotece były dla dzieci okazją do ciekawego 

spędzenia czasu, jak również poznania nowych kolegów, inte-

gracji z nimi, zabawy, a co za tym  idzie  zdobywania doświad-

czeń. O zadowoleniu i satysfakcji dzieci świadczyły ich 

uśmiechnięte buzie. 

Jolanta Kosentka 

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował cykl 

zajęć w formie warsztatów: plastycznych, gdzie dzieci       

i młodzież ( I grupa dzieci szkoła podstawowa  -  II grupa 

młodzież gimnazjalna) zapoznały się z techniką deco-

upage,  (zajęcia  prowadziła   st. instr Anna  Kaczmarek), 

kulinarnych- wypiek ciasteczek i pierniczków pod kierun-

kiem p. z  GKGW  Wandy Tasarz,  Krystyny  Kidziun,  Marty 

Jastrząbek (serdeczne podziękowania za pomoc), tech-

niczno-manualnych prowadzonych przez instruktora pla-

styki  z ROK w Częstochowie  Małgorzatę  Chebel  - dzieci 

wykonywały  pacynki   z włóczki,  biżuterii- wykonywanie 

naszyjników, bransoletek i kolczyków – zajęcia  prowadzi-

ła   st. instr  Anna  Kaczmarek, filmowych prowadzone 

przez instr ds. edukacji  Ewelinę Ignaszak -  Stolarską 

(współpraca z ROK w Częstochowie), teatralnych prowa-

dzone przez Aleksandrę Spyrę – absolwentkę Lalkarstwa 

we Wrocławiu, modelarskich w Mariance Rędzińskiej 

uczestnicy mogli spróbować swoich umiejętności, na-

uczyć się cierpliwości i precyzji. Zajęcia  prowadził Zbi-

gnew Kalota. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać        

z zajęć przeprowadzonych przez instruktorów z ROK          

w Częstochowie w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kul-

tury i Sztuki. GOK w Dąbrowie Zielonej zadbał o to , żeby 

nikt się nie nudził podczas dwutygodniowej przerwy         

w nauce. Zajęcia odbywały się codziennie. Z szerokiej 

oferty, jaka została przygotowana, każdy mógł wybrać 

coś dla siebie. 

Anna Kaczmarek 
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4 marca 2016r. w przedszkolu w Dąbrowie Zielonej odbył 

się wyjątkowy koncert Orkiestry Dętej. Wykonawcami byli 

absolwenci  przedszkola: Zuzanna Szyda, Julia Mysłek, 

Sandra Kidziun, Sebastian Małolepszy, Gabrysia Orzeł , 

Jakub Gradowicz. Specjalnie na tę okazję przedszkolaki 

z Dąbrowy Zielonej, Soborzyc i Olbrachcic wraz z wycho-

wawczyniami przygotowały salę koncertową. Dzieci 

przypomniały sobie, jak należy zachowywać się podczas 

koncertu. Występ orkiestry przygotowała p. Justyna Kę-

pa, która dla 

n a s z y c h 

przedszkola-

ków opraco-

wała wyjąt-

kową opo-

wieść mu-

z y c z n ą          

o instrumen-

tach. Pod-

czas wystę-

pu dzieci poznały klarnet, saksofon, trąbkę, puzon i bary-

ton, oraz 

n a u c z y ł y 

sie rozpo-

z n a w a ć 

instrumenty 

po wyda-

w a n y c h 

przez nie 

dźwiękach.  

Dowiedzia-

ły się rów-

nież, jak 

rozróżnić instrumenty dęte drewniane od dętych metalo-

wych, rozwiązywały zagadki muzyczne i śpiewały pio-

senki razem z orkiestrą. Tego dnia wszyscy poczuli się jak 

w prawdziwej Filharmonii. Organizatorki  - p. Lilla Deska    

i p. Justyna Kępa otrzymały od słuchaczy serdeczne 

podziękowania. 

Julita  Mirowska 

Jednym z głównych zadań w działalności każdej biblio-

teki jest promocja książki w środowisku lokalnym. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Zielonej poprzez różno-

rodne formy działalności  propaguje czytelnictwo zwłasz-

cza wśród najmłodszych oraz uczniów szkoły podstawo-

wej i gimnazjum. Taki cel założono ogłaszając IV edycję 

Konkursu Czytelniczego „Czytelnik Roku 2015”. Konkurs 

obejmował trzy kategorie wiekowe: I  - dzieci do lat 13; II  

-  młodzież  14 -18 lat; III  -   dorośli. Uroczyste wręczenie 

nagród dla laureatów konkursu  oraz grona aktywnych 

czytelników odbyło się w dniu 09.02.2016r o godz.12:30  

w  Gminnym  Ośrodku  Kultury. Laureatami  konkursu  

zostali: Julia Mysłek – kl.V, Iwetta  Rusinek – kl.V, p. Woj-

ciech  Mysłek, p. Zofia  Mysłek, p. Zenona  Ciastko, 

p.Ewa  Jary, p. Sabina  Błaszczyk, p. Janina Grzybowska. 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania, pięk-

ne wydane książki oraz kwiaty. Dyplomy uznania oraz 

książki otrzymali również aktywni i wytrwali  czytelnicy: p. 

Anna  Boborowska, p. Halina Soboń, p. Stefania  Szno-

ber, p. Zofia  Włodarczyk, p. Jadwiga  Skrzypczyk, p. 

Barbara  i  Teodor Ogłodek. Po wręczeniu  nagród  od-

było się spotkanie autorskie  z p. Romanem Pankiewi-

czem, podróżnikiem, autorem  tryptyku „Trzy żywioły” : 

„Matuszka  Rosija –pierwszy żywioł” „Niemcy –drugi  ży-

wioł”, „Islandia – trzeci żywioł”.  Autor promował  naj-

nowszą książkę „Islandia –trzeci żywioł”.  Książka jest 

efektem  3- letniego pobytu  autora na Islandii. Przedsta-

wia  swoje obserwacje  i refleksje o tym ciekawym,          

a mało znanym kraju. Autor wzbudził zainteresowanie 

słuchaczy, opowiadając w niezwykle barwny i ekspresyj-

ny sposób. Opowiedział o kulturze, zwyczajach, architek-

turze i przyrodzie tego niezwykłego kraju. Prezentowane 

zdjęcia były doskonałym  uzupełnieniem  wypowiedzi  

autora, działały na wyobraźnię widzów i przyciągały ich 

uwagę. Po spotkaniu nadszedł  czas na pamiątkowe 

zdjęcia i autografy, bowiem  uczestnicy mogli nabyć 

prezentowaną  książkę z dedykacją autora. Spotkanie 

upłynęło w miłej i pełnej  wrażeń atmosferze. 

Jolanta Kosentka 

 

 

 

 

 



Świąteczny nastrój zagościł po raz kolejny w hali Zespołu 

Szkół w Dąbrowie  Zielonej w dniu 18 marca 2016 r., a to 

za sprawą finału XXII  Regionalnego Konkursu na „Palmę 

Pisankę i Marzannę”. Konkurs, którego początki sięgają  

lat 90-tych ma na celu powrót do tradycji związanych      

z okresem wiosennym i wielkanocnym, a organizowany 

jest  przez GOK    Dąbrowa Zielona , ROK w Częstocho-

wie, przy współpracy ŚODR w Częstochowie, Gminnego 

Przedszkola w Dąbrowie Zielonej, KGW Gminy Dąbrowa 

Zielona pod patronatem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.  

Spośród  nadesłanych prac jury  wybrało te prace, któ-

re spełniały kryteria konkursowe  regulaminu , urzekały 

swoim pięknem i były samodzielnie wykonane/

zwłaszcza w  I-ej kategorii wiekowej/. Uroczystości wrę-

czenia nagród towarzyszyły  barwne występy  dzieci       

z Gminnego Przedszkola, które obfitowały w wątki zwią-

zane z tradycją Świat Wielkanocnych. Nie zabrakło rów-

nież  koncertów pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Cielęt-

nik i Dąbrowy Zielonej.  Baby, mazurki, zające i baranki  

królowały  na stołach  wśród wielkanocnych przysma-

ków  i wiosennych dekoracji , które przygotowały człon-

kinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy 

Zielonej. Finałowym elementem, na który  wszyscy cze-

kali, była  degustacja przygotowanych specjałów. 

Lilla Deska 

Nowiny z Gminy 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach wzięli 

udział w Powiatowym Konkursie Literackim o tematyce 

bożonarodzeniowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom      

i  po raz kolejny  gratulujemy Dominice Hasikowskiej  

dostania się do grona laureatów. Uroczystość wręczenia 

nagród odbyła się w GOK- u w Rędzinach. Zwycięzcy 

jeszcze raz zaprezentowali swoje prace przed zebranym 

gremium. Powagi i miłej atmosfery okresu Świąt Bożego 

Narodzenia dostarczyła piękna zimowa sceneria i wspól-

ny posiłek jury, laureatów oraz ich opiekunów. 

Irena Grzegorczyk 

 

 

 Przy rozpalonym ognisku w Noc Sylwestrową mieszkańcy Racz-

kowic—Kolonii spotkali się, aby pożegnać 2015 rok, a powitać 

nowy 2016 r. Miejscem spotkania była działka tzw. sołysówka. 

Było ciepło, miło i przyjemnie. 

Bożena Strojec Sołtys Raczkowice– Kolonia 

Od dnia 15.03 do dnia 16.05 można składać wnioski o dopłaty 
bezpośrednie do ARiMR w Częstochowie ul. Tkacka 5. W Urzę-
dzie Gminy Dąbrowa Zielona w pokoju nr 12 we wtorki, środy     
i czwartki. Od godziny 8 do 15 pełni dyżur pracownik Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa w Częstochowie- Jolanta Zyszczak – 
Serdecznie zapraszamy! 

 

Rok 2016 to kolejny rok, w którym z terenu gminy likwido-

wane będą wyroby zawierające azbest. Działania         

w tym zakresie są wynikiem przyjętego w dniu 29 wrze-

śnia 2014r. przez Radę Gminy „Programu usuwania wy-

robów zawierających azbest z terenu Gminy Dabrowa 

Zielona”. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowa-

ne było w miesiącach wrzesień /październik 2015r. W 

ramach projektu współfinasowanego ze środków 

WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki i NFOŚiGW – 

dotacja, zebrano 143 t. materiałów zawierających 

azbest z 64 gospodarstw. Były to głównie płyty eternito-

we pokryć dachowych. Mając na uwadze dużą ilość 

azbestu zlokalizowanego na terenie gminy szacowaną 

na ok. 2,4 tyś ton, w tym większość znajdująca się na 

posesjach (dachach) indywidualnych mieszkańców, 

operacja ta będzie powtarzana w kolejnych latach. 

Informacje odnoście przyjmowania wniosków na zbiórkę 

dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Ujma Michał 
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Pierwotny cyrk „Arena” pamiętam jeszcze z dobrych  

młodych czasów. Czasów, kiedy sztuka cyrkowa w ma-

łych aglomeracjach budziła zrozumiały zachwyt i uzna-

nie. Telewizja nie transmitowała jeszcze programów cyr-

kowych, czy konkursów jak obecnie np. z Monaco. Niko-

mu nie przeszkadzał szary namiot czy brak ogrzewania. 

Rekompensatą były barwne stroje artystów, kolorowe 

światła, orkiestra cyrkowa, żonglerzy, iluzjoniści, pokazy 

egzotycznych zwierząt itp. Stąd siła i jakość przeżyć dzie-

cięcego widza i nie tylko. Sztuka cyrkowa prezentowana 

widzowi na żywo, od zawsze dostarczała przeżyć este-

tycznych i emocjonalnych. Obecnie też ma swoich fa-

nów mimo fali zastrzeżeń i krytyki ze strony przeciwników 

dotyczącej tresury zwierząt na potrzeby cyrków. Na wio-

snę 2015 roku zostałem zaproszony właśnie do cyrku 

„Arena” przez dyrektora  Mirosława Złotorowicza na pro-

gram nowego sezonu do Częstochowy. Z pozytywnymi 

wrażeniami podzieliłem się z Czytelnikami naszej gazety   

w numerze 1 z 2015 roku. Nie spodziewałem się , że bę-

dę jeszcze miał okazję spotkać się ponownie pod tym 

samym namiotem na kolejnym programie.  

          Stało się to 4 marca br. Cyrk „Arena” dotarł do Dą-

browy Zielonej i zaprezentował jednorazowy program 

artystyczny. Zaskoczył liczny udział w widowisku mieszkań-

ców gminy i okolic. Program okazał się bardzo żywiołowy 

i wielotematyczny przy europejskiej obsadzie. Były cieka-

we występy akrobatów, żonglerów, skomplikowane             

i efektowne układy wyczynowe na drążkach. Stały punkt 

programu to pokazy możliwości zwierząt: osiołków, kucy-

ków, konia andaluzyjskiego , lamy, wielbłądów dwugarb-

nych (baktrianów), słonia i piesków. W czasie przerwy 

najmłodsi widzowie mieli możliwość jeżdżenia na kucach, 

koniu i wielbłądach, robienie pamiątkowych zdjęć ze 

słoniem oraz szybowania na uwięzi pod kopułą cyrku. 

Punktem szczególnym okazało się pożegnanie z artystami 

po zakończeniu programu. Były kwiaty dla wykonawców   

i dyrektora Mirosława Złotorowicza jako kolegi, byłego 

ucznia tutejszej szkoły i mieszkańca Dąbrowy Zielonej od 

władz gminnych, rówieśników i nauczycieli. Gratulacje      

w imieniu mieszkańców przekazała w formie wierszowa-

nej p. Grażyna Ciepielska. Uczestnicy mają cichą nadzie-

ję, że program cyrkowy „Areny” stanie się corocznym 

zwyczajem i będzie stałym , ważnym wydarzeniem kultu-

ralnym   w naszej gminie. 

Witold Błaszczyk 
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Założenia inwestycyjne na 2016 r. 

W 2016 roku w Gminie Dąbrowa Zielona planuje się szereg 

inwestycji. Jedną z największych jest budowa kanalizacji           

w północno-zachodniej części miejscowości Dąbrowa Zielona. 

Inwestycja ta planowana jest na koniec roku. Kolejną dużą 

inwestycją jest budowa odnawialnych źródeł energii dla po-

trzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy  

i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. Budowa ogniw fotowolta-

icznych jest kontynuacją zamierzeń do czystej, ekologicznej 

gminy. Wiosną  planowana jest budowa wodociągu w miejsco-

wości Rogaczew.  

Karina Synowiec 

Pomoc żywnościowa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej       

w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie jest 

partnerem w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-

ściowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europej-

skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Celem programu jest dotarcie do osób najbardziej potrzebują-

cych w całej Polsce, w tym również   w naszej gminie. Żywność 

w formie paczki żywnościowej w 2015 roku otrzymało 220 

osób. Oprócz wsparcia żywnościowego, GOPS w Dąbrowie Zie-

lonej realizuje cykliczne działania – warsztaty z: edukacji eko-

nomicznej, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, kulinar-

ne  oraz programy edukacyjne  z zakresu zdrowego odżywiania 

i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. 

Sebastian Palka 

Dystrybucja owoców i warzyw 

Od stycznia 2016 r. GOPS w Dąbrowie Zielonej dzięki współpra-

cy  z ARR jest uprawniony do otrzymywania  bezpłatnie owo-

ców i  warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. ARR przeka-

zuje polskie produkty, których producenci z kraju nie sprzedali 

z racji embarga rosyjskiego. Takie akcje odbyły się również     

w Gminie Dąbrowa Zielona.  W  każdym sołectwie gminy Dą-

browa Zielona były wydawane bezpłatnie świeże produkty. 

Wydawaniem jabłek i marchwi zajęli się sołtysi, pracownicy 

GOPS-u oraz strażacy z OSP w poszczególnych sołectwach.  

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła więk-

szość mieszkańców w sołectwach. 

Sebastian Palka 

Odwieczna funkcja 

W dniu 10 marca br. o godz. 13.00 odbyło się cykliczne spotka-

nie wójta z sołtysami naszej gminy. Główne tematy to: zapo-

bieganie wypalania nieużytków (konsekwencje), aktualizacja 

deklaracji podatkowych, miejsce zamieszkania a podatek do-

chodowy,  planowane inwestycje na rok 2016. Jakże miłym 

zaskoczeniem było wręczenie pamiątkowych dyplomów, kwia-

tów i złożenie życzeń przez Wójta Gminy Marię Włodarczyk        

i Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Kucharskiego 

wszystkim zebranym z okazji „Dnia Sołtysa”. Impreza tego typu 

była organizowana po raz pierwszy. Doceniona została nasza 

praca i zaangażowanie na rzecz rozwoju „małych ojczyzn”- 

sołectw. W imieniu wszystkich sołtysów podziękowania dla 

organizatorów składa Jurek Orzeł- sołtys  

  


