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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

Upłyną w radosnej i rodzinnej atmosferze,  

a Nowy Rok niech będzie pełen sukcesów  

i spełnionych postanowień 
        

         Przewodniczący  Rady Gminy                                             Wójt Gminy 

              Krzysztof Kucharski                                                Maria Włodarczyk 

16 listopada 2014 roku 62,37 % mieszkańców Gminy 

Dąbrowa Zielona wzięło udział w wyborach samorządo-

wych. W głosowaniu wybraliśmy między innymi radnych 

Rady Gminy oraz Wójta Gminy, którzy swoje funkcje 

objęli po złożeniu ślubowania na I sesji Rady Gminy  

w dniu 27 listopada 2014 r. 

Wójtem Gminy została wybrana ponownie Maria Włodar-

czyk, która otrzymała 62,51% ważnie oddanych głosów. 

Na I sesji Rady Gminy wybrano również Przewodniczą-

cego Rady Gminy , Wiceprzewodniczących oraz powoła-

no komisje Rady Gminy. Skład Rady Gminy przedstawia 

się następująco: 

 1.  Krzysztof Kucharski —Przewodniczący  

 2. Aleksandra Fuchs— Wiceprzewodnicząca   

 3. Henryk Sobel– Wicerzewodniczący 

 4. Grażyna Dymczyk   

 5. Alicja Grzegorczyk  

     6. Małgorzata Nowakowska  

     7. Małgorzata  Nowińska 

     8. Andrzej Pączek 

     9. Alfreda Pietras 

     10. Jarosław Rainholc  

 11. Witold Ritter   

 12. Jolanta Rokita  

 13. Krzysztof  Rumin 

 14. Mirosław Wawszczak  

 15. Justyna Włoszczyńska 

Halina Huras  

Podatki w 2015 bez zmian. Decyzją Rady Gminy Dąbrowa Zielona stawki podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie. Decyzję w tej sprawie podjęła R G poprzedniej 

kadencji. Przyjęte stawki podatków są znacznie niższe od  górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.  
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Pośród pisanych źródeł historycznych ważne znaczenie 

dokumentalne mają herby różnych typów: rycerskie, urzę-

dowe, szlacheckie, miejskie, cechowe, brackie, uczelniane, 

kościelne itp. Badaniem tego typu informacji historycznych 

zajmuje się heraldyka praktyczna. Nauka ta wywodzi swoją 

nazwę z wczesnego średniowiecza.  „Herold” to urzędnik 

dworski ogłaszający różne rozporządzenia pana, prowadzą-

cy turnieje rycerskie, zapowiadający pojedynki czy uczest-

niczący w pocztach dyplomatycznych. 

Słowo „herb” to zapożyczenie z jęz. czeskiego – „erb”  

i niemieckiego „Erbe” – „dziedzictwo”. Ma to zasadnicze 

znaczenie, gdyż herb od zarania był znakiem dziedzicznym 

całego szerokiego czasem rodu, a nie osobniczym. 

  Herby jako znaki graficzne przetrwały od przełomu IX/X 

w. do czasów nam współczesnych, ale w zmienionym za-

kresie. Pozostały  w zasadzie tylko herby państwowe, orga-

nizacji i jednostek administracyjnych, miejskie i gminne. 

Nie zmieniły się też znacząco kształty tarczy herbowej  

i zasady kompozycji godła herbowego. Obecnie herb składa 

się z godła i tarczy, na której jest ono umieszczone. Samo 

godło to rysunek elementów graficznych stanowiących 

treść ideograficzną herbu. Symbolika herbu stanowi odnie-

sienie do przeszłości historycznej danej miejscowości, ety-

mologii nazwy, zasobów mineralnych, gospodarki, walorów 

kulturowych, przyrodniczych itp. Tarcza herbowa przyjęła 

ostateczny kształt  uformowany w czasie gotyku. W heral-

dyce obowiązują też określone barwy: czerwona, błękitna, 

zielona i czarna oraz srebrna i złota (biel i żółcień). Zestaw 

ten przez wieki nie uległ zmianie i nosi nazwę barw heral-

dycznych. 

Chcąc dokonać analizy graficznej i znaczeniowej godła her-

bowego herbu gminy Dąbrowa Zielona, musimy się cofnąć 

wiele wieków wstecz. Właściwie do początków polskiej pań-

stwowości, a nawet głębiej. Z nauki historii wiemy, że za-

lążki państwa polskiego stworzył Mieszko I (Miszka - wg 

prof. Aleksandra Brücknera). Od południa umocniło się 

chrześcijańskie państwo słowiańskie – wielkomorawskie,  

a od zachodu państwo Ludwika Niemca. W „Żywocie św. 

Metodego” znalazł się zapis: „Sedział na Wandalu (Wiśle) 

ksędz hardy wielce”. Czy to był Mieszko? – dokumentów 

brak. Przyjęcie chrześcijaństwa Mieszko uznał za koniecz-

ne, aby umocnić zręby państwa polskiego. Znaczącym 

księciem morawskim był wtedy Sławnik. To według legen-

dy z jego rodu wywodzi się Poraj i kilku braci, którzy nosili 

rycerskie tarcze ozdobione stylizowanymi pięciopłatkowymi 

różami. Każdy z pięciu rycerzy posiadał ten znak w innym 

kolorze. Poraj został dowódcą zbrojnego orszaku wojów, 

którzy zabezpieczali podróż przedślubną księżniczki Dobra-

wy do państwa Wiślan. Razem z rycerzami jechało kilku 

kapłanów czeskich z biskupem Jordanem. Książę Poraj, 

pozostając na dworze księcia Mieszka I, dał podwaliny no-

wego rodu rycerskiego znaczącego się różą, a nazwanego 

od jego imienia „Poraj”. Według kronikarza Dalimila z tego 

samego rodu wywodził się Wojciech – późniejszy święty. 

Sławnik wysłał go do szkoły przykatedralnej w Magdebur-

gu, gdzie po 9 latach zdobył teologiczne wykształcenie.   

Ze względu na braki rodzimego kleru szybko zostaje bisku-

pem w Pradze. Ówczesny papież - Grzegorz VI zlecił mu 

misję nawracania pogan. Oparcie znalazł w księciu Bolesła-

wie Chrobrym, który zaprosił go na dwór w Gnieźnie. Około 

roku 997 Wojciech popłynął Wisłą do Gdańska. Towarzy-

szyło mu 30 wojów księcia oraz brat Radzim.  

W okolicy wsi „Święty Gaj” rozbili obóz w uroczysku sta-

rych dębów z wypływającym z niego ruczajem. Było to 

święte miejsce Prusów. W wyniku napadu wszyscy zginęli. 

Stykamy się z mitycznym znaczeniem dębu, który silnie 

związał się z herbem Poraj.  Z legendą o Poraju nie zgadza 

się prof. Aleksander Brückner. W „Słowniku etymologicz-

nym języka polskiego” czytamy: „Poraj” – dziś już tylko 

nazwa herbu, co niby różę na tarczy nosi, ale to nie róża, 

lecz „porej”. W XVI w. tylko 

„bagnem” nazywano (od miej-

sca, gdzie rośnie). Rok 1532: 

„mortus poraj albo bagno”.  Dla 

silnej, odrażliwej woni, od 

„pory” – siły nazwane, „porny” 

– o silnym zapachu”. Jeszcze  

w czasach powojennych gałązki 

„bagna” były używane do od-

straszania moli i innych insek-

tów w pomieszczeniach, gdzie 

przechowywano odzież  i bieliznę.  

Nie wnikając w różnice interpretacyjne, należy stwierdzić, 

że dzięki koligacjom rodów rycerskich, a potem szlachec-

kich, bardzo się w Polsce herb „Poraj” rozpowszechnił.  

O popularności świadczy ilość rodzin herbowych spod tego 

znaku.                                       

           Witold Błaszczyk 

 

Ciąg dalszy w następnym numerze 

Herby – historia i rzeczywistość  
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Herb „Dąbrowa” 

Herb „Dębno” Herb „Poraj” 
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„O lesie… co szumisz nad nami 

Opiekuj się wiecznie tymi mogiłami 

Niech o tych co w bitwach  

Zamknęli powieki 

Pozostanie pamięć i chwała na wieki” 

                                     VII-1944 OSSORIA * 

W dniu 6 września w godzinach południowych     

w Cielętnikach, gmina Dąbrowa Zielona obok leśniczówki 

przy Pomniku Poległych odbyła się uroczystość plenero-

wa poświęcona 70 rocznicy bitwy partyzanckiej AK w la-

sach cielętnickich. Przygotowaniem uroczystości zajął się 

Komitet Organizacyjny w składzie: Wójt Gminy Maria  

Włodarczyk, płk Zbigniew Zieliński, Nadleśnictwo Gidle – 

Jan Wiśniewski i Andrzej Skrzypkowski, Lilla Deska – dyr. 

GOK, Witold Błaszczyk-red. „Nowiny z Gminy”    .                    

i płk Marian Błaszczyk. Patronat nad uroczystością objęła 

Wójt Gminy Maria Włodarczyk i Nadleśniczy Nadleśnic-

twa Gidle – Jan Wiśniewski.                           . 

Inicjatorem obchodów był płk w stanie spoczynku, były 

żołnierz AK i uczestnik rocznicowych wydarzeń Zbigniew 

Zieliński. Człowiek o niezwykłej sile charakteru, dokumen-

talista znaczących wydarzeń II wojny światowej ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wkładu partyzantów AK w dzieło 

zwycięstwa. Niezwykle płodny pisarz i publicysta. W tym 

wielopokoleniowym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 

goście: gen. dywizji Andrzej Wasilewski – Dyrektor Depar-

tamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Obrony Narodo-

wej, Senator Andrzej Wielowiejski, ppłk Robert Jóźwiak – 

Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Zbigniew 

Półrola i Ireneusz Solarz – Stowarzyszenie Szarych Szere-

gów Radomsko, Michał Ciesielski – Światowy Związek AK 

– oddział Radomsko, Ryszard Marcinkowski, Eugeniusz 

Zieliński i Stefan Konieczny – Światowy Związek AK oddział 

Włoszczowa, Józef Stodura i Lucjan Brycht – Związek Żoł-

nierzy KWP ( Konspiracyjne Wojsko Polskie), kpt. Stanisław 

Ambrozik – Związek Żołnierzy NSZ, płk Mieczysław Orze-

łek, Jerzy Zieliński, Wacław Wójcikowski, Maria Jafra – 

córka  gajowego z Brzozówek, ZBOWiD Dąbrowa Zielona 

– Józef Sikora i Stanisław Knop, Zdzisław Jan Wiśniewski, 

Wiktor Zaskórski – AK Radomsko, Józefat Sztuka – AK Ra-

domsko, Jolanta Brzozowska-Ciura – Prezes Stowarzysze-

nia „Razem na wyżyny”, ks. Szczepan Wlazło – Proboszcz 

Parafii Zawada, Artur Kaczmarek, władze samorządowe 

gminy, poczty sztandarowe – żołnierskie, harcerskie, stra-

żackie i szkolne, delegacje okolicznych nadleśnictw, mło-

dzież szkolna, Kompania Honorowa Wojska Polskiego        

z Lublińca, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK w Dąbrowie 

Zielonej, Zespół Śpiewaczy KGW Cielętniki oraz mieszkań-

cy z terenu gminy. Po wysłuchaniu hymnu państwowego 

oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Wójt Gminy 

Maria Włodarczyk. Pułkownik Zieliński w swoim wystąpie-

niu odniósł się do działalności zbrojnej oddziałów party-

zanckich AK na terenie pow. radomszczańskiego, włosz-

czowskiego i częstochowskiego. Przystępna w odbiorze 

gawęda historyczna, nie pozbawiona wątków osobistych, 

dostarczyła zgromadzonym niecodziennych przeżyć.  

Cisza, skupienie, zaduma i powaga były miarą odbioru 

przez zróżnicowaną wiekowo publiczność. Po wystąpie-

niach gości A. Wasilewskiego i A. Wielowiejskiego nastą-

piła modlitwa za poległych w wykonaniu kapelana WP  

i miejscowego proboszcza. Zgodnie z ceremoniałem woj-

skowym odbył się również Apel Poległych zwieńczony 

salwami honorowymi w wykonaniu żołnierzy. Część ofi-

cjalną zakończyły delegacje złożeniem wieńców przed 

Pomnikiem Poległych. W części artystycznej miejscowy 

zespół KGW wystąpił z zestawem pieśni i piosenek o te-

matyce partyzanckiej. Profesjonalne prowadzenie impre-

zy przez płk Mariana Błaszczyka i Lillę Deskę - dyr. GOK 

było gwarantem sprawnego przebiegu i jej wojskowego 

charakteru.                                                

           Witold Błaszczyk 
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Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza, która stanowi   o wier-

ności państwu i widnieje na sztandarach wojskowych 

przyświecała podczas Uroczystości Obchodów 96 Rocz-

nicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Hymn 

Narodowy, wciągnięcie Flagi Polski na maszt oraz zło-

żenie wieńców przy tablicy upamiętniającej odzyskanie 

niepodległości to nieodzowne elementy hołdu składa-

nego walczącym o wolność Ojczyzny. Hymn zagrała 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Marka Lima-

nowskiego, flagę na maszt wciągnęli druhowie Ochot-

niczej Straży Pożarnej, którzy w towarzystwie pocztów 

sztandarowych uroczyście przemaszerowali na plac 

kościelny, gdzie Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria 

Włodarczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Adam 

Szkop w asyście wojskowych i kombatantów złożyli 

wieńce upamiętniając rok 1918, kiedy to po 123 latach 

niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada                 

o godz. 11.30 podczas Mszy Św. celebrowanej w Ko-

ściele Parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła licznie 

zgromadzeni mieszkańcy Gminy Dąbrowa Zielona  

z dumą i powagą modlili się za Ojczyznę oraz za tych, 

którzy o niepodległość Ojczyzny walczyli.      . 

Po Mszy Św. uczniowie Gimnazjum w Dąbrowie Zielo-

nej pod kierunkiem nauczyciela historii - Edwarda  

Nowaka podczas wokalno-recytatorskiego spektaklu 

przedstawili przebieg wydarzeń sprzed 96 lat. Dźwięki 

Hymnu Narodowego, Roty oraz innych pieśni patrio-

tycznych wprowadziły zebranych w niezwykły nastrój.  

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

RP – Ryszard Bąk, Józef Sikora oraz Stanisław 

Knop obecni na uroczystości otrzymali z rąk Wójta 

Gminy kwiaty, które są  wyrazem szacunku, pamięci 

 i podziękowania.                    .            .  

Kwiaty oraz zapalone znicze symbolizujące pamięć zo-

stały złożone również przy pomnikach żołnierzy pole-

głych za Ojczyznę. Pamiętali pradziadkowie, pamiętają 

dziadkowie i rodzice, a udział młodzieży i dzieci w Na-

rodowym Święcie potwierdza fakt, że pamięć o tak 

ważnych wydarzeniach z kart historii Polski pozostanie 

wiecznie żywa.        Ilona Burza 

 

 

 

W dniu 11.09.2014r w sali Gminnego Ośrodka Kultury spotkali się  

seniorzy z gminy Dąbrowa Zielona na seminarium tematycznym po-

święconym prawom osób starszych. Spotkanie poprowadził dr Ryszard 

Majer (rzecznik praw osób starszych), który zaprezentował możliwości 

oddziaływania na lokalne środowisko przez osoby starsze. Seminarium 

zorganizowano w ramach Bloku Partnerstwo na rzecz osób starszych, 

projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  
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Świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległo-

ści Polski stało się pięknym zwyczajem narodowym. 

Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada  

w różnych miejscowościach przybiera różne formy.  

W Cielętnikach „program niepodległościowy” to koncert 

wokalny o tematyce patriotyczno – żołnierskiej. Grupa 

młodych zapaleńców w składzie:  I. Dworak, ks.  

T. Król, W. Łągiewka, K. Pietras – Deska,  S. So-

butka, K. Sobutka, E. Zielińska – Radecka, K. Zie-

lińska, N. Zieliński i M. Zieliński zaprezentowała 

premierowe wykonanie zestawu pieśni i piosenek  

w ciekawej aranżacji i stylizacji kostiumowej. Wnętrze 

kościoła parafialnego zapewniło nie tylko podniosły na-

strój, ale i odpowiednie brzmienie utworów koncerto-

wych. Występy wokalistów zostały owacyjnie przyjęte 

przez licznie zgromadzonych mieszkańców Cielętnik  

i gości: Wójta Gminy – Marię Włodarczyk i Radnych 

Gminy. Niecodziennymi gośćmi byli: ks. Grzegorz Ra-

pa – Proboszcz Parafii w Ugańsku, Jakub Wołyąsiew-

icz – Konsul Generalny RP w Doniecku i Wiktoria 

Charienko – koordynatorka akcji „Polska Gościnność”.         

W swoich wystąpieniach po koncercie przedstawili 

koszmar i grozę życia w stanie trwającej wojny na 

Ukrainie. Pani Wiktoria wykonała w języku ukraińskim 

ujmującą melodycznie pieśń ludową. To jeszcze bar-

dziej pogłębiło zadumę nad zbieżnością wojennych lo-

sów narodowych Polaków w przeszłości i Ukraińców 

obecnie. Przy takiej zbieżności słowo „patriotyzm” na-

biera jeszcze pełniejszego wymiaru. Znaczenia tego 

słowa należy szukać u starożytnych Rzymian: pater – 

ojciec, patria – ojczyzna, patriotyzm – umiłowanie oj-

czyzny. Toteż mieszkaniec każdego kraju z przekona-

niem i dumą wypowie tytułową łacińską sentencję: 

„Ojczyzna nasza jest piękna”. My o Polsce też, a pa-

triotyczne uczucia można wyśpiewać. Byliśmy tego 

świadkami w Cielętnikach.                                     .                                                         

 

                                                     Witold Błaszczyk            

Projekt realizowany jest przy współpracy  

Zakładu Pracy Socjalnej i Nauk o Zdrowiu Akademii 

Jana Długosza w Częstochowie. Głównym celem pro-

jektu jest rozwój aktywności społecznej u osób star-

szych (60+), w tym upowszechnienie działań wolonta-

riackich i  Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Veni-

re przy udziale organizacji pozarządowych oraz party-

cypacji osób starszych w procesach decyzyjnych, 

kształtowaniu lokalnej polityki i strategii. Spotkanie 

przebiegło w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze.  

Poruszone zostały tematy związane z ochroną praw 

konsumenckich osób starszych,                               . 

 

przedstawione zostały najczęstsze problemy sięgające 

seniorów m.in.: samotność, niepełnosprawność, ogra-

niczony dostęp do świadczeń zdrowotnych czy też ubó-

stwo. Pokazane zostały dane demograficzne, które 

ukazały liczbę osób starszych, która ciągle wzrasta  

w dobie wydłużającej się średniej życia.      .    

 Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie za 

obecność oraz aktywny udział w dyskusji.                                                               

                                                                                              

Izabela Kucharska 
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Mała miejscowość przyleśna, dawny przysiółek Sobo-

rzyc. Od 2009 samodzielne sołectwo. Miano 

„przysiółek” otrzymało ze względu na położenie- „przy 

wsi” (rusycyzm – sioło = wieś). Trudno ustalić początki 

powstania Zaleszczyn, ale jednego można być pew-

nym – miejscowość ma bardzo starą nazwę własną  

i ciekawą etymologię tej nazwy. Prasłowem był 

„las” (les, leszcz, leś) od niego powstały słowa: laska→ 

laszczka →laseczka. U nas przyjęło się znaczenie „kija”, 

„tyczki”. Pierwotnie „laska” brzmiało tylko „leszczyna”. 

Tak też określano wszystko, co rosło w lesie. Jeszcze 

obecnie jedne z wiosennych kwiatów leśnych to przy-

laszczki. Nazwa drzewa rodzącego orzechy to nadal 

leszczyna, chociaż orzechy ciągle „laskowe”. Wyrazy: 

las, laska i leszczyna zostały utrwalone w całej gamie 

wyrazów pokrewnych. Wśród nazw miejscowości: Lesz-

no (Leszczno), Lesko, Laski, Zaleszczyny, Zaleszczyki, 

Zalesice, Ulesie, Podlesie, Leśna Góra, Leszczynowa 

Górka itp. Wśród nazwisk: Leszczyński, Zalas, Leszczyna, 

Leśniak, Leśniczek, Laskowik, Laskowski itp. 

Ta mała wioska to 89 mieszkańców, ale bardzo                       

aktywnych społecznie i zorganizowanych. Z sołtysem 

Karolem Wąskiem (plastykiem, dekoratorem, snyce-

rzem) na czele bez przerwy zaskakują środowisko 

gminne nowymi pomysłami i ich realizacją. Prym wie-

dzie KGW w składzie: Ludmiła Górnicz, Małgorzata 

Kuczek, Małgorzata Kufel, Irena Kwiecińska, Ilona Lu-

das, Dorota Mirecka, Barbara Motłoch, Sabina Pacia  

i Anna Wąsek. Skutecznie wpisały się w ruch kobiecy  

w gminie: udział w konkursach kulinarnych (nagrody), 

publikacja „Razem na wyżyny smaku”. Wianki Święto-

jańskie, wieńce i stoiska dożynkowe, kulinaria i dekora-

cje tematyczne stołów świątecznych oraz udział 

członkiń w innych imprezach organizowanych przez 

GOK. 

Ostatnią inicjatywą było zagospodarowanie terenu 

wiejskiego na potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Za-

danie finansowane w ramach projektu unijnego 

„Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendo-

wego”. Prace budowlane realizowane samodzielnie 

przez grupę roboczą w składzie: Mieczysław Górnicz, 

Mateusz Kosiń, Jarosław Kufel,  Bogdan Mirecki, Karol 

Motłoch, Mariusz Motłoch, Paweł Motłoch, Aleksander  

 

 

Pacia i Karol Wąsek. Uroczystość oddania obiektu 

zgromadziła licznych gości: władze samorządowe        

i administracyjne gminy, sołtysów, pracowników UG, 

delegacje KGW i mieszkańców. Po wystąpieniach 

Wójta Gminy M. Włodarczyk i sołtysa  K. Wąska nastą-

piło tradycyjne przecięcie wstęgi i zwyczajowe po-

święcenie przez ks. W. Próchnickiego. Dopełnieniem 

było zwiedzenie terenu, obejrzenie motywów flory-

stycznych na sąsiadujących budynkach. Przejawem 

szczególnej gościnności  gospodarzy było spotkanie  

towarzyskie, na którym miejscowe KGW i „Panaceum” 

z Cielętnik serwowało swoje smakołyki. Gratulujemy  

i rozumiemy, dlaczego bardzo często można usłyszeć- 

„nasze Zaleszczyny”.                           Witold Błaszczyk 
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Święty Mikołaj w tym roku przysłał do przedszkola zapro-

szenie do swojej tymczasowej siedziby mieszczącej się  

w Żarkach. Celem tego spotkania było pokazanie dzie-

ciom, jak Mikołaj, Elfy i Wróżki przygotowują się do Świąt 

Bożego Narodzenia. Czas oczekiwania na spotkanie ze Św. 

Mikołajem był ekscytujący... Kluczowym punktem tego 

okresu było pisanie listów z prośbą o wymarzone prezen-

ty. Wreszcie nadszedł dzień wyjazdu. Na miejscu ciepło  

i serdecznie powitała nas Wróżka, która zaprosiła wszyst-

kich do fabryki cukierków. Podczas wizyty dzieci dowie-

działy się, jaką pracę trzeba wykonać, by powstały prze-

pyszne lizaki. Przedszkolaki z zaciekawieniem obserwowa-

ły pracę Wróżek, a następnie samodzielnie wykonały kolo-

rowego lizaka. Po lizakowych czarach przeszliśmy do miej-

sca, gdzie przy pomocy Elfów dzieci miały możliwość zro-

bienia krok po kroku własnej pizzy. Wcześniej jednak mu-

siały przyjrzeć się, jak to robią mistrzowie w kuchni Miko-

łaja. Przedszkolaki były zachwycone pokazem powstawa- 

 

nia pizzy prezentowanej przez kucharza—Elfa. Następnie 

Wróżka zaprosiła wszystkich do samodzielnego przygoto-

wania czarodziejskiej pizzy. Przedszkolaki z pomocą Elfów 

wyrabiały ciasto, dobierały składniki, a na koniec dekoro-

wały je według własnej inwencji twórczej – pomysłów nie 

brakowało! Gdy już wszyscy byli syci, Wróżka z Elfem 

oznajmili, iż na piętrze budynku obrał sobie miejsce gość, 

na którego czekaliśmy przez całe spotkanie.  Na powitanie 

Świętego Mikołaja dzieci zaprezentowały wierszyki oraz  

zaśpiewały piosenkę „Co to za Mikołaj?”. Święty Mikołaj  

o nikim nie zapomniał i każdy otrzymał mały upominek. 

Niektórzy ze strachem w oczach, inni bez lęku, ale wszy-

scy z bijącym sercem podchodzili do niego, by odebrać 

swój prezent. Ci, bardziej odważni, siadali nawet na jego 

kolanach i pozowali do zdjęć! Było wspaniale!  

                                                

                                                              Bożena Sygit 

 

Tradycją Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej stały się spo-

tkania czynnych pracowników szkoły z emerytowanymi 

nauczycielami i pracownikami obsługi.  

Jak co roku dyrektor szkoły -  Renata Hasikowska powitała 

zebranych, złożyła życzenia i zaprosiła na występ uczniów 

ze Szkoły Podstawowej  i koncert uczennic z Gimnazjum. 

Scenki z życia szkoły rozbawiły oglądających i wywołały 

uśmiechy na ich twarzach.  

Po występie głos zabrała pani Wójt – Maria Włodarczyk, 

która życzyła nauczycielom dużo zdrowia, zadowolenia     

z pracy i spokoju. B.Majda odczytała życzenia J.A.Rezler - 

Prezes Okręgu Śląskiego i przypomniała o przypadającej 

75 rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON).  

Na zakończenie uczczono minutą ciszy tych nauczycieli, 

których nie ma już z nami.                        Sylwia Polak 
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23 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie 

Zielonej odbyła się uroczystość jubileuszu pożycia małżeń-

skiego, którą świętowało 18 par małżeńskich: Elżbieta  

i Zenon Biczakowie,  Henryka i Włodzimierz Boborow-

scy,  Lucyna i Wiesław Górniczowie,  Barbara i Henryk 

Jadczykowie,   Alicja i Ryszard Kacperakowie, Włady-

sława i Wiesław Kacperakowie,  Krystyna i Eugeniusz 

Kaletowie,  Janina i Ryszard Kamińscy,  Teodozja         

i Władysław Kucharscy, Czesława i Henryk Musiało-

wie,  Stefania i Stanisław Muszczakowie, Józefa i An-

drzej Obońscy, Lila i Tadeusz Popończykowie, Marian-

na i Marian Pudłowie, Zofia i Zenon Pudłowie, Anna      

i Julian Szydowie, Zofia i Stanisław Wróblowie,         

Zofia i Alfred Żórawscy.  Uroczystość została poprzedzona 

Mszą Św. w Kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej, pod-

czas której małżonkowie odnowili przyrzeczenia złożone 

przed ponad pięćdziesięcioma laty. Dalsza część jubileuszu 

odbywała się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wzięli                

w niej udział przedstawiciele miejscowych władz:             

Przewodniczący Rady Gminy – Adam Szkop, Wójt Gminy                              

 

– Maria Włodarczyk, Zastępca Wójta – Halina Huras, 

redaktor lokalnej gazety „Nowiny z Gminy” - W. Błaszczyk. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Struska powi-

tała dostojnych Jubilatów oraz przedstawicieli władz gminy. 

W swoim wystąpieniu powiedziała: „Jesteśmy tu, by uzmy-

słowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać, 

obowiązkiem, który warto wypełnić, wysiłkiem, który warto 

podjąć i bogactwem, którym można się z innymi dzielić”. 

Wójt Gminy – Maria Włodarczyk podkreśliła rangę wspólnych 

dokonań w ciągu pięćdziesięcioletniego pożycia. Z okazji 

jubileuszu złożyła gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom. 

Kulminacyjną częścią uroczystości była dekoracja medalami 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Uczniowie Zespołu Szkół           

w Dąbrowie Zielonej zadedykowali zebranym tematyczny 

program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Alek-

sandry Kołodziejczyk. Dopełnieniem części oficjalnej było 

spotkanie przy wspólnym stole i muzyce.       

Danuta Struska 
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Dnia 9 listopada 2014 r. w hali sportowej przy Zespole 

Szkół w Kłomnicach odbyły się Zawody Strzeleckie Po-

wiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie o Puchar 

Wójta Gminy Kłomnice z okazji Dnia Niepodległości. 

Strzelanie odbywało się w pozycji stojąc, w której zawod-

nicy oddawali 25 strzałów, w tym 20 ocenianych. Strzela-

no z broni długiej i krótkiej z odległości 10 m. W klasyfika-

cji zespołowej Gmina Dąbrowa Zielona zajęła III miejsce. 

Naszą Gminę reprezentowała drużyna w składzie: Maria 

Wojtala, Mateusz Wojtala i Bogdan Wojtala.  Drużynie 

GRATULUJEMY! 

Izabela Kucharska 

W niedzielę 7 września 2014 odbyło się doroczne święto 

plonów „Dożynki Gminne 2014”. Rozpoczęło się dzięk-

czynną mszą św. w kościele parafialnym p.w. Jakuba 

Apostoła, którą  celebrował  ks. kan. Honorat Nowak. 

Następnie uformował się barwny korowód dożynkowy 

prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batu-

tą Marka Limanowskiego. Uczestniczyły w nim jednostki 

OSP z pocztami sztandarowymi, delegacje sołectw  

z pięknymi wieńcami wykonanymi z kłosów zbóż, owo-

ców, warzyw i polnych kwiatów i zaproszeni goście. 

Uczestnicy  uroczystości udali się na boisko szkolne. Po 

oficjalnym otwarciu, przekazaniu chleba przez starostów 

dożynek: p. Halinę Marszał z Cielętnik i p. Jerzego Olczy-

ka z Ulesia władzom gminy, mogliśmy zobaczyć  niezwy-

kle widowiskowy dziecięcy korowód obrzędowy prowa-

dzony przez p. Henrykę Ciastko, członkinię zespołu 

„Dąbrowianie”. Na scenie zaprezentowały się panie  

z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Zielo-

nej, zespół śpiewaczy KGW Cielętniki, dzieci i młodzież  

z placówek oświatowych. Wręczono nagrody w Gmin-

nym Konkursie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody-

posesji wiejskiej”. Tegoroczni laureaci to: w kategorii 

„zagrody wiejskie” Halina Pudło z Ulesia i Mariola Nowa-

kowska z Dąbrowy Zielonej; w kategorii  „posesje”  Zofia 

Surowiec z Nowej Wsi,  Mariola Kuter z Ulesia,  Zofia Lis  

z Borowców,  Wojtala Aneta z Cielętnik, Koza Janina  

z Nowej Wsi i Małgorzata Kufel z Zaleszczyn.  

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju sołectw otrzy- 

 

 

mały pamiątkowe dyplomy, a zwycięska reprezentacja  

Ulesia  otrzymała puchar Wójta Gminy.                   

Równocześnie na boisku szkolnym odbywał się pokaz 

kulinarny  Sylwii Biały - finalistki programu „Hell’s Kitchen”, 

konkurs kulinarny zespołów gmin LGD „Razem na wyży-

ny”, na wielkiej patelni piknikowej smażył się gulasz wie-

przowy i odbywał się pokaz Carvingu – dekoracja z wa-

rzyw i owoców. Uczestnicy imprezy mogli degustować 

danie z patelni, dania przygotowane przez gwiazdę i ze-

społy konkursowe. Komisja oceniająca konkurs kulinarny 

zespołów gmin LGD wyróżniła następujące potrawy: pie-

rogi przygotowane przez zespół z Borowców, żurek zespo-

łu z Rędzin, ciasto deserowe „mech” z Zaleszczyn, kapu-

stę ułańską, czyli „bigos dla ubogich”  z gminy Miedżno, 

prażuchy ze skwarkami przygotowane przez GKGW z Dą-

browy Zielonej, pierożki drożdżowe Spółdzielni Socjalnej 

„Przyszłość”.  Wszystkie przepisy  zostały zamieszczone                   

w   publikacji , która jest bezpłatnie  dostępna          

w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy.                                                                                  

Gwiazdą wieczoru był zespół „ABBA Cover Band”,                   

a oprawa muzyczna zabawy pod gwiazdami  w wykona-

niu zespołu „Cover-Max”. Tak wiele   atrakcji  mogliśmy 

mieć na Dożynkach Gminnych 2014   dzięki środkom ze-

wnętrznym pozyskanym  z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  w  ramach projektu Organizacja festiwalu 

kuchni tradycyjnej „Razem na wyżyny smaku”.                                        

  

Lilla Deska 

 

Święty Mikołaj to postać starszego mężczyzny z białą 

brodą. Ubrany w czerwony, wykończony białym futrem 

strój. Rozdaje dzieciom prezenty. Porusza się saniami cią-

gniętymi przez wierne renifery. Mówi się, że zamieszkuje 

Laponię i biegun północny, gdzie Elfy pomagają mu 

przy prezentach. 6 grudnia Św. Mikołaj zagościł w koście- 

 

le parafialnym w  Cielętnikach. W ten zimny wieczór 

dzieci bardzo gorąco przywitały miłego gościa. Wszyst-

kie dzieci otrzymały paczki, nawet te "mniej grzeczne", 

po obiecaniu poprawy, bo jak wiemy Św. Mikołaj ma 

wielkie serce.  Święty Mikołaj rozdał prawie pięćdziesiąt 

paczek. W podróży i wręczaniu paczek dzieciom Mikoła-

jowi pomagało Stowarzyszenie ,,Panaceum” z prezesem 

Remigiuszem Staniszewskim. 

Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Cielętnikach 



W okresie od sierpnia do grudnia  w ramach projektu pod 
nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profi-
laktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień oraz prze-
ciwdziałania przemocy  w rodzinie w 2014 roku” dzieci                
i młodzież z siedmiu świetlic funkcjonujących na terenie 
gminy Dąbrowa Zielona mogły uczestniczyć w  atrakcyj-

nych wycieczkach i wyjazdach. Dzieci z placówek wspar-
cia dziennego z Dąbrowy Zielonej Dąbku oraz Świętej 
Anny mile spędziły czas w Centrum Rodzinnych  

 
 

 
 
 

Zabaw Hula Kula w Rędzinach.                     .                                                        
Były to wyjątkowe chwile, którym towarzyszyła wspania-
ła zabawa, relaks i aktywny wypoczynek. Wspólnie dla 
dzieci ze świetlic z Dąbrowy Zielonej oraz Dąbku zorgani-
zowany został wyjazd do kina CINEMA w Częstocho-
wie na film animowany pt. „Siedmiu krasnoludków ratu-

je Śpiącą Królewnę”. Dzieci i młodzież ze świetlic  
z Cielętnik oraz Raczkowic miały okazję przeżyć chwile 
radości w Parku Rozrywki  Energylandia w Zatorze. 
Atrakcje zaproponowane dzieciom nie tylko bawiły, ale 
także dostarczyły szerokiej wiedzy z dziedziny świata 
dinozaurów. Dla dzieci ze świetlicy w  Ulesiu Borowcach 
zorganizowano wyjazd do JURA PARKU w Krasiejo-
wie. Wszyscy bardzo byli zadowoleni z wyjazdu. Był czas 
na naukę i zabawę w parku rozrywki, uczestnicy mogli 

przenieść się w czasy, gdy jeszcze nie istniała Ziemia, 
zobaczyć aż 70 gatunków dinozaurów. Wyjazd wywarł 

ogromne wrażenie szczególnie na najmłodszych uczest-
ników wycieczki. W świetlicach odbywają  się różnego 
rodzaju zajęcia. Dzieci mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania i wspólnie ciekawie spędzić czas wolny.      . 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w reali-
zację działań zawartych w projekcie. 

 
Izabela Kucharska 
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„Papierowy świat” – XIX edycja 
Postacie z bajek, księżniczki, zamki, kwiaty, zwierzęta… to 

tylko niektóre z 253 papierowych cudów nadesłanych na 

XIX Edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

„Papierowy Świat”, którego finał odbył się 7 listopada  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej. Patro-

nat nad konkursem objęli: Starosta Częstochowski oraz 

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona. Do oceny prac nadesłanych 

z 64 placówek powołano komisję, która wyłoniła zwycięz-

ców w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę 

na niedozwoloną ingerencję osób  widoczną w pracach  

konkursowych. Gratulacje i nagrody wręczyła Maria Wło-

darczyk – Wójt Gminy Dąbrowa Zielona oraz Adam 

Szkop – Przewodniczący Rady Gminy. Uroczystość 

uświetnił występ uczennic z Zespołu Szkół Muzycznych im. 

Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Dźwięki 

muzyki dodały uroczystości blasku i niepowtarzalnego kli-

matu, przeniosły uczestników w piękny świat artystyczny, 

świat, którego na co dzień nie dostrzegamy.  

Wśród mieszkańców naszej gminy nagrody i wyróżnienia 

otrzymali: GRUPA I kl. 0-III  ALEKSANDRA KURAS, 

WIKTORIA KURAS, PATRYK PACIA, KATARZYNA KOSIŃ, 

TOMASZ WĄSEK,  SYLWIA BALSAM, DAWID OBOŃSKI, 

MARTYNA DZIENIARZ, ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W NIE-

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOBORZYCACH. 

GRUPA II kl. IV-VI  ADRIAN WĄSEK, WIKTORIA KOZIA-

LA , GABRIEL ORZEŁ. GRUPA III  klasy gimnazjum 

MARCELINA  BURZA,  MARTYNA  ŁĘGOWIK, KINGA WAR-

TAL, MARTYNA STEFANIAK. GRUPA IV  klasy ponad-

gimnazjalne i dorośli  JAN KURZELEWSKI,  ANDRZEJ 

CHWAŁA.                 .      

                                                                Ilona Burza 
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1. 22.08.2014- Sesja LI. Podjęto uchwały w sprawach: 

-zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ z przeznaczeniem na sfi-

nansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w miejscowości 

Soborzyce Maćkówka- wraz z przyłączeniami  do posesji” 

-Udzielenie pomocy finansowej na rzecz powiatu często-

chowskiego (realizacja zadania w Borowcach) 

-zmian w budżecie gminy na rok 2014 

-zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z przed-

sięwzięciami na lata 2014-2031 

2. 29.09.2014- Sesja LII Najważniejsze uchwały to: 

-z wykonania budżetu za I półrocze 2014 

-kształtowanie się WPF (zmiany) 

-zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

w Katowicach na wyprzedzające finansowanie zadań  

ze środków UE 

-strategia rozwoju gminy 

-program usuwania wyrobów azbestowych 

-Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

-przystąpienie do opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego 

3. 12.10.2014- Uroczysta sesja LIII to podjęcie uchwały 

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Dą-

browa Zielona (oddzielny reportaż w gazecie) 

4. 14.11.2014-Sesja LIV Ostatnia sesja VI Kadencji Sa-

morządu Gminnego. Problematyka uchwał: 

-budżet gminy 

-wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015r. 

oraz zwolnień od podatku 

-utrzymanie czystości, gospodarka odpadami 

-taryfa opłat za dostarczaną wodę 

Był to czas na podziękowanie za dobrą i skuteczną współ-

pracę samorządu gminnego oraz władzy administracyjnej. 

Radni otrzymali statuetki, Wójt Gminy-Maria Włodarczyk 

kwiaty, a cały samorząd podziękowania od zaproszonych 

gości. Wydarzeniem szczególnym było wręczenie p. Rober-

towi Boborowskiemu z Olbrachcic  Statuetki i Dyplomu 

Przodującego Pracownika Rolnego przyznawanego przez 

Starostę Częstochowskiego. 

5. 27.11.2014- Uroczysta, inauguracyjna Sesja VII Ka-

dencji Samorządu Gminy Dąbrowa Zielona 

-Adam Szkop- Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej 

kadencji podziękował za współpracę, gratulował wyników 

wyborczych i życzył dalszych sukcesów dla dobra gminy. 

-sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

prowadziła Aleksandra  Fuchs 

-zaświadczenia o wyborze wręczyła radnym Przewodniczą-

ca Gminnej Komisji Wyborczej p. Elżbieta Jabłońska 

-uroczyste ślubowanie radnych 

-ukonstytuowanie się Rady Gminy 

-uroczyste zaprzysiężenie Wójta Gminy-Marii Włodarczyk 

Nastąpił  czas gratulacji, podziękowań i wręczania kwiatów 

za dotychczasowe dokonania i wprowadzone zmiany  

w Gminie. Dowodem – po raz drugi wygrane w I turze                     

wybory .                                                         Aleksandra Fuchs 

 

W związku z niepokojącymi sygnałami docierającymi 

od pracowników firmy odbierającej odpady komunalne 

proszę wszystkich mieszkańców o wrzucanie do pojem-

nika   zabezpieczonych w worek foliowy mokrych liści  

i odpadów higienicznych oraz ostudzonego popiołu. 

Umieszczanie żarzącego popiołu w pojemniku i zalewa-

nie go wodą jest niedopuszczalne, gdyż w efekcie może 

dojść do zniszczenia pojemnika lub przymarznięcia po-

piołu i braku możliwości jego opróżnienia.  

 

 

Informuję, iż od stycznia 2015 roku prowadzona będzie 

kontrola wywiązywania się właścicieli nieruchomości  

z obowiązku prawidłowego gromadzenia i pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Wykaz firm  

posiadających zezwolenie Wójta Gminy Dąbrowa Zielona 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-

ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Dąbrowa Zielona znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.dabrowazielona.pl  

w zakładce Ekologia. Jak wynika  z art. 6 ust. 1 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania, że 

korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bez-

odpływowych przez okazanie umowy z przedsiębiorcą 

oraz dowodów płacenia za takie usługi. Opróżnianie zbior-

nika bezodpływowego, zgodnie z regulaminem utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielo-

na, powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do jego przepełniania się bądź wylewania 

nieczystości na powierzchnię terenu. Częstotliwość wywo-

zu nieczystości powinna być zatem dostosowana do po-

jemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodar-

stwie domowym. 

Zatem pamiętajmy, aby regularnie opróżniać szam-

bo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie  

z nieczystości ciekłych.  

Mieczysława Kolan 

http://www.dabrowazielona.pl
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Data 12 października  2014 dla mieszkańców Gminy Dą-

browa Zielona to dzień historyczny, dzień w którym na-

stąpiło zwieńczenie pracy wielu osób, które zabiegały  

o ustanowienie herbu gminy. Uroczystości rozpoczęto 

Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, podczas której ks. 

kan. Honorat Nowak dokonał poświęcenia sztandaru 

gminy, herbu, flagi i pieczęci.  Przy dźwiękach marszo-

wych Młodzieżowej Orkiestry Dętej wszyscy uczestnicy 

udali się  do hali Zespołu Szkół, gdzie odbyła się uroczy-

sta sesja Rady Gminy, podczas której została przyjęta 

uchwała w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli 

Gminy Dąbrowa Zielona.  Witold Błaszczyk  w swoim 

wystąpieniu „Herby - historia i rzeczywistość” przedstawił  

historyczne podłoże  stanowienia  herbu.  Wystąpienie  

Wójta Gminy Marii Włodarczyk przybliżyło drogę do 

uchwalenia  herbu Gminy.  Przewodniczący i  wiceprze-

wodniczący Rady Gminy przekazali Wójtowi Gminy 

herb, flagę i pieczęcie, nastąpiło też uroczyste wcią-

gnięcie  flagi herbowej na maszt. Byli naczelnicy i wójto-

wie gminy  otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

Dyrektorom jednostek organizacyjnych  zostały przeka-

zane  herby i flagi, sołtysom herby, które zostaną umiesz-

czone na tablicach ogłoszeniowych sołectw,    . 

a druhowie strażacy otrzymali plakietki herbowe na 

mundury wyjściowe.  Uroczystość nadania herbu uświet-

niły występy uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielo-

nej i pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Zielonej  

i Cielętnik. Obecni na sesji zachwycali się piękną deko-

racją, podziwiali również wystawę zdjęć, pamiątek histo-

rycznych i pucharów.                                        Lilla Deska 

Uroczystość nadania herbu Gminie Dąbrowa Zielona 
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Przed władzami Gminy niezwykle trudne zadanie. Trwa 

opracowywanie dokumentacji na kanalizacje Dąbrowy 

Zielonej. Inwestycja będzie realizowana etapami.  

W pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja 

na ul. Radomszczańskiej i Reymonta. Dlatego też z ty-

mi mieszkańcami zarówno Wójt Gminy jak i projektant 

prowadzi rozmowy nad przebiegiem kanalizacji. Pod 

uwagę brane są nie tylko koszty inwestycji, ale również 

możliwości techniczne, jak również zabezpieczenie na 

lata następne kompleksowego remontu drogi woje-

wódzkiej przez Wojewódzki Zarząd Dróg. Do chwili 

obecnej przeprowadzono rozmowy z około 150 miesz-

kańcami  z ul. Radomszczańskiej i Reymonta. Spotkali-

śmy się z dużym zrozumieniem ze strony mieszkań-

ców , którzy wyrażają zgodę na proponowany przez 

Gminę przebieg kanalizacji, za co Wójt Gminy serdecz-

nie dziękuje.  

 

Sołectwo Dąbrowa Zielona jako jedno z ostatnich wzboga-

ciło się o plac zabaw. Urządzenia zabawowe, nasadzenie 

zieleni, altana zostały zainstalowane w ostatnim kwartale 

w ramach większej inwestycji realizowanej ze środków 

zewnętrznych, funduszy sołeckich i środków Gminy w ra-

mach zadania:  „Budowa i wyposażenie Edukacyjnego 

Ogrodu Bajek etap II – infrastruktura zabawowa”.  

 

 

Sprzyjająca aura jak również pozyskane przez Wójta 

Gminy w końcówce roku środki pozwoliły wyremonto-

wać kolejne odcinki dróg, które zostały wcześniej zwe-

ryfikowane, jako konieczne do remontu po powodzi 

2010 roku: 

- w Nowej Wsi o długości 500 mb, w tym na odcinku 

170 mb położono nawierzchnię asfaltową o łącznej 

wartości 198.500 zł, 

- w Cielętnikach (ul. Żurawia) o łącznej długości 275 

mb, na całej długości położono asfalt – ogólna wartość 

prac 117.652 zł, 

- w Dąbku (koło remizy OSP) o łącznej długości 300 

mb, w tym na 260 mb położono asfalt o wartości 

123.286 zł 

- w Borowcach  (w kierunku Kalenic) na odcinku 275 

mb położono asfalt o wartości 131.178 zł. 

 

Gmina Dąbrowa Zielona ma około 50 km dróg do odśnie-

żania i posypywania.  Dysponuje 4 pługami zainstalowa-

nymi na samochodach strażackich oraz pługiem i posypy-

warką na ciągniku MTZ. Utworzono cztery rejony utrzy-

mania dróg: 

- Cielętniki – Raczkowice – Raczkowice Kolonia 

- Soborzyce – Wierzbie – Osiny – Maćkówka – Zaleszczy-

ny – Cudków – Niebyła 

- Dąbrowa Zielona – Nowa Wieś – Rogaczew – Borowce – 

Olbrachcice 

- Święta Anna – Milionów – Dąbek – Lipie – Olbrachcice 

– Ulesie. 

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie dróg w okresie zi-

my dostępne całodobowo pod telefonem: 

- Tadeusz Ciastko – 509 231 264 

- Jarosław Dworak – 795 330 974 

Halina Huras 

Wójt Gminy spotkał się z sołtysami na spotkaniu 

roboczym. Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minu-

tą ciszy zmarłego Sołtysa Nowej Wsi – Jana Wide-

ryńskiego. Następnie omówiono stan wykorzystania 

środków funduszu sołeckiego przez poszczególne 

sołectwa, występujące problemy w ich wykorzysta-

niu  oraz ustalono zakres możliwych  do wykonania 

zadań jeszcze w roku 2014 w ramach zaplanowa-

nych środków. Sołtysi omówili problemy występu-

jące w poszczególnych sołectwach. 

Spotkanie zakończono życzeniami świątecznymi  

i noworocznymi.                            Halina Huras 

 

W miesiącach wrzesień - październik 2014 przy pomocy 

pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Spółdzielni Socjalnej „Przyszłość” w Dąbrowie Zielonej 

wykonano ponad 1800 mb wodociągu ulicznego       .  

w Maćkówce. Obecnie na ukończeniu są ostatnie podłą-

czenia indywidualne do posesji (łącznie 33 przyłącza). Na 

uwagę zasługuje fakt, że na każdym etapie budowy spo-

tkaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem i współpracą 

ze strony mieszkańców, za co Wójt Gminy serdecznie 

dziękuje. 
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Czując już kres dalekiej swej drogi  

Odpocznij pielgrzymie boś przyszedł z daleka 

Usiądź pod drzewem, bo bolą Cię nogi, 

Pod drzewem, które na pielgrzymów czeka. 

Oprzyj swe plecy o ten gruby pień  

Powieki opuść na oczy zmęczone 

Niech okryje Cię Wielkiej Lipy cień, 

Wielkiej – bo z wielu ziaren zrodzonej. 

Przeczytaj historię w korze wypisaną  

Słuchaj co mówią konary zranione  

Usłysz melodię przez jej liście graną 

A poznasz legendy od wieków uśpione. 

 

Poznaj tych ludzi, co obok niej żyją 

Szczęśliwych, wesołych i dumnych zarazem, 

Których korzenie w tym miejscu się wiją 

A dumy ich lipa jest żywym obrazem. 

Nie straszne Ci wtedy będą wichry, burze 

Nie straszny Ci będzie wielki żar słoneczny 

Nie straszne Ci będą śniegi małe, duże 

Poczujesz się przy niej naprawdę bezpieczny. 

Zrozumiesz, że więcej nie musisz wędrować 

Bo sens twej podróży został znaleziony  

Ile sił w głosie możesz więc zawołać 

„ Chcę być tak jak Ty – NIEZWYCIĘŻONY ‘’. 

Michał Zieliński 

 

Gminna Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” w Dąbrowie 

Zielonej powstała  z inicjatywy Gminy Dąbrowa Zielona 

oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa 

Zielona „DĄBROWIACY”. W Spółdzielni zatrudnienie zna-

lazło dziewięć osób. Wszystkie te osoby były osobami 

bezrobotnymi i dzięki zatrudnieniu w Spółdzielni dostały 

szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywi-

zacji, stabilizacji społecznej i zawodowej. Środki na uru-

chomienie działalności pozyskaliśmy w ramach projektu 

„Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Su-

bregionie Północnym Województwa Śląskiego” z Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 

7,2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sekto-

ra ekonomii społecznej.  Posłużyły one na doposażenie 

części gastronomiczno-cateringowej oraz remontowo-

budowlanej. Działalność rozpoczęła 17 grudnia 2013. 

Przez ten okres czasu stale się rozwija, kreuje swoją mar-

kę, a na swoim koncie ma szeroką gamę usług (patrz 

materiały reklamowe) . Z naszych usług  korzysta już co-

raz więcej klientów z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. 

Obecnie Spółdzielnia poszerzyła profil swoich usług  

o dystrybucję butli gazowych w bardzo konkurencyjnej 

cenie. Gminna Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” działa 

na rzecz mieszkańców i gminy, dlatego wybierając na-

sze usługi Wspieracie Państwo Swoich! 

Kontakt telefoniczny: 795330974. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 

pod adresem: www.gssp.org.pl oraz polubienia nas na 

facebook'u: www.facebook.com/gssp.org  

Sebastian Musiał 

 

Młodzicy Dąbrowianki, w których skład wchodzą chłop-

cy urodzeni w roku 2002, 2003, 2004, 2005  w sposób zde-

cydowany wygrali swoją grupę zdobywając przy tym 28 

pkt. na 30 możliwych. W dziesięciu meczach wygrali 

dziewięć razy, (raz zremisowali), strzelając przy tym 42 

bramki, tracąc 11. Najlepszym strzelcem zespołu został 

Adrian Grzesik, który zdobył 21 bramek. Przed naszym 

zespołem dużo pracy, aby równie dobrze reprezento-

wać nasz klub oraz Gminę Dąbrowa Zielona  w me-

czach z dużo bardziej wymagającymi rywalami. Wyniki 

meczów oraz zdjęcia można znaleźć na stronie interne-

towej klubu KS Dąbrowianka Dąbrowa Zielona:  

http://dabrowianka.futbolowo.pl.  TABELA KOŃCOWA  

1. KS DĄBROWIANKA Dąbrowa Zielona, 2. UKS Fair Play 

Koziegłowy, 3. MLKS Pilica Koniecpol,  4.  LKS Płomień 

Kuźnica Marianowa, 5.  LKS Lotnik Kościelec, 6.  LKS Ka-

mienica Polska.                                           Damian Mofina 

A. Sadowski, P. Falana, M. Boborowski, D. Grzybowski,  

A. Muszczak, M. Wosik, H. Kaliściak, Sz. Kupisiewicz,  

J. Zjawiony, K. Kołodziejski, K. Mirowski, A. Grzesik,  

O. Majewski, R.  Płatek, T. Grzybowski, M. Rak, D. Oboński, 

Sukces młodzików KS Dąbrowianka Dąbrowa Zielona  w Okręgowej Lidze Młodzików D1 

http://www.gssp.org.pl/
http://www.facebook.com/gssp.org
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Grupa  laureatów  konkursu  nagrody im. Heleny Ra-

dlińskiej w  dniach 1-3.12.2014 przebywała z wizytą 

na terenie Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyży-

ny”. Konkurs jest organizowany przez Krajowy Ośro-

dek Europejskiego Funduszu Społecznego i Centrum 

Aktywności Lokalnej w Warszawie dla animatorów 

społecznych – ludzi, którzy pobudzają aktywność  

innych, ożywiają lokalną społeczność, podejmują cie-

kawe inicjatywy. W  trzecim dniu wizyty 11 animato-

rów społecznych z całego kraju m.in. Gdyni, Siera-

dza, Tczewa, Mieroszowa, Białego Dunajca, Włosz-

czowic, Lublina, Hrubieszowa przybyło na teren  

Gminy Dąbrowa Zielona.  Najpierw  odwiedzili  sołec-

two Borowce, gdzie w świetlicy „Leśny zakątek” spo-

tkali się z p. Aleksandrą Fuchs – sołtysem wsi Borow-

ce i miejscową społecznością. Następnie w Gminnym 

Ośrodku Kultury na gości czekali Wójt Gminy, przed-

stawiciele jednostek organizacyjnych gminy  i organi-

zacji pozarządowych. Temat wizyty studyjnej to: 

”Aspekty współpracy i współdziałania na rzecz rozwo-

ju społeczności lokalnych na terenie LGD „Razem na 

wyżyny”. Po krótkich prezentacjach trwała niezwykle 

żywiołowa dyskusja zarówno w świetlicy jak i GOK. 

                                                           

                                                          Lilla Deska

  

 

To już po raz IX odbyła się w dniu 13 grudnia  Regional-

na Prezentacja Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych 

obejmująca swoim zasięgiem  Powiat Myszkowski, Czę-

stochowski, Kłobucki i Lubliniecki. Gospodarzami tego-

rocznej uroczystości  była Gmina i Miasto Koziegłowy,  

a odbywała się w hali sportowej Zespołu Szkół w Kozie-

głowach. Patronat nad imprezą objął   Prezes KZRKiOR 

Władysław Serafin, J.E. Ks. Biskup Antoni Długosz, Bur-

mistrz  Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka wraz ze 

Starostami Powiatów. Prezentacji towarzyszył Regional-

ny Przegląd Zespołów Ludowych  Kół Gospodyń Wiej-

skich, na którym panie śpiewały kolędy i pastorałki. Na-

szą Gminę reprezentowały panie z GKGW Dąbrowa 

Zielona i KGW Borowce. Przygotowały stół z tradycyjny-

mi i smacznymi potrawami wigilijnymi. Ponadto ciekawa 

aranżacja dekoracji i różnorodność potraw na stole 

przykuwała uwagę zwiedzających i degustujących 

uczestników prezentacji.                         .                          

                                                                            Lilla Deska 
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UBEZPIECZENIA—TANIO 
 

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

OC, AC, NNW, SZYBY 

 SPECJALNA OFERTA DLA MŁODYCH KIE-

ROWCÓW 

 TANIE UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW 

ROLNYCH — DODATKOWE ZNIŻKI DLA NO-

WYCH KLIENTÓW 

 UBEZPIECZENIA DOMÓW I FIRM 

 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (POLISY PO-

SAGOWE DLA DZIECI,       

 ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW, GRUPOWE I 

INDYWIDULANE) 

U NAS PROMOCJA CAŁY ROK  - WARTA  HDI 

UNIQA 

———————————————————————— 

Twój doradca ubezpieczeniowy Dąbrowa Zielona 

Pl. Kościuszki 3 (obok STHIL) lub Lipie 18  

Zadzwoń 509-527-756 / 508-117-639 

—————————————————————————

—- 

 

        

 

  


