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W sobotę w przemarszach wzięły udział 
obie grupy kadetek i juniorek, następnie 
kadetki zatańczyły mini – formację i układ 
sceniczny. W nowych strojach, z nową 

choreografią nasze dziewczęta zatańczyły 
znakomicie. Nie mniej jednak konkurencja 
była bardzo duża, a układy doskonale do-
pracowane. W tym roku niestety grupa ka-

Fantazja – Mistrzem Polski
W dniach 11 – 12 maja 2013 roku odbyły się XV Mistrzostwa Polski 
Zespołów Mażoretkowych w Opolu. W konkursie wzięło udział ponad 
80 zespołów, co dało liczbę około 1400 uczestników. W zmaganiach 
konkursowych wziął udział również Zespół Mażoretek Fantazja z 
Ogrodzieńca, działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ogrodzieńcu pod kierownictwem Agaty Barteczko (grupa kadetek) i 
Anny Malinowskiej (grupa juniorek).

detek zmagania zakończyła poza podium, 
ale sam fakt uczestnictwa w tak prestiżo-
wej imprezie jest bezcenny. Wierzymy w 
nasze dziewczyny i liczymy na medale już 
za rok.
Drugi dzień mistrzostw – niedziela - przy-
niósł mnóstwo emocji. Grupa juniorek 
zmagała się w następujących kategoriach:  
Baton – solo juniorki Aleksandra Brzozow-
ska, Baton – solo seniorki Agnieszka Tabor, 
Baton – duo/trio seniorki Marcelina Osys i 
Gabriela Kosińska oraz Agnieszka Tabor 
i Klaudia Jeziak, Mini Formacja Juniorki, 
Mini Formacja Seniorki, Układ sceniczny 
Juniorki.
Juniorki wytańczyły sobie tytuł Mistrza Pol-
ski za przepięknie wykonaną defiladę i układ 
sceniczny. Dziewczyny wystąpiły również 
w nowych strojach, w nowej choreografii 

przy nowej muzyce. Show podobało się 
przede wszystkim jurorom a także publicz-
ności, która licznie przybyła na pokaz. Mu-
szę przyznać, że już po raz drugi mogłam 
uczestniczyć w tej imprezie i nie ukrywam, 
że jest to ogromne przeżycie. Pokazy to 
niezwykłe widowisko, a szczególnie wystę-
py naszych dziewcząt z Zespołu. Jesteśmy 
dumni z grupy juniorek, które zwyciężyły, 
ale także słowa uznania należą się grupie 
kadetek, które,  pomimo że nie zdobyły 
medalu, zaprezentowały piękny pokaz. 
Amfiteatr opolski przyniósł Fantazji szczę-
ście. Po cichu liczymy na tytuł Mistrza Eu-
ropy, a na razie gratulujemy naszym dziew-
czynom i pani instruktor medalu i życzymy 
dalszych sukcesów.

Marta Bejgier

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Progam imprezy na stronie 12
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu w dniu 26 
kwietnia wpłynęły nastę-
pujące zapytania i inter-
pelacje radnych:
Mieszkańcy korzystający 
z tras rowerowych proszą 
o ustawienie większej ilo-
ści ławeczek do siedzenia 
przy w/w trasach.
Mieszkańcy Ogrodzień-
ca zwracają się z prośbą 

o przedstawienie per-
spektywy na położenie 
dywanika asfaltowego, 
polepszenia stanu dróg 
Cmentarnej, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Wodnej.
Jest problem drożności 
cieku wodnego przy ul. 
Poniatowskiej i Bzowskiej 
na Fugasówce – jeżeli 
będą deszcze to grozi za-
lewaniem okolicy.

Ponowna prośba o na-
prawę ławeczki na Mar-
kowiźnie.
Prośba, aby Policja przyj-
rzała się zjazdowi na Mar-
kowiznę od strony Fuga-
sówki. Jest tam bardzo 
niebezpiecznie i dochodzi  
do wypadków.
Mieszkańcy Giebła zgła-
szają uszkodzenie rynien 
na dworku ( zerwane po 
zimie).

Odpowiedź Burmistrza
Sprawę ustawienia ła-

weczek przy trasach ro-
werowych przekażę do 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. 
W najbliższych latach 
czekają nas komplekso-
we remonty dróg, jednak 
jest to uzależnione od sy-
tuacji finansowej gminy. 
Najprawdopodobniej  na 
ten cel będziemy musieli 
zaciągnąć kredyt, gdyż w 
najbliższej przyszłości na 
remonty dróg lokalnych 
nie będzie funduszy euro-
pejskich.

W sprawie udrożnienia 
przepustów zwrócimy się 
do zarządcy dróg.

Kilka dni temu była u mnie 
mieszkanka Markowizny 
z wnioskiem o usunięcie 
ławeczek z miejsca, w 
którym obecnie się one 
znajdują. Była propozy-
cja, aby przesunąć je da-
lej. Jednak zmiana lokali-
zacji wymaga ponownych 
uzgodnień z właścicie-
lem terenu, czyli Lasa-
mi Państwowymi. Ławki 

zniszczone przez wandali 
zostaną naprawione w 
najbliższym czasie.

Zgadzam się z tym, że 
skrzyżowanie na Marko-
wiznę jest bardzo niebez-
pieczne i zdarzają się tam 
co jakiś czas wypadki. 
Jednak miejsce to nie jest 
usytuowane na naszym 
gminnym terenie lecz 
gminy Zawiercie. Prośbę 
mieszkańców przekaże-
my do Pana Prezydenta 
Zawiercia.

W piątek, 3 maja obchodziliśmy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  W Ogro-
dzieńcu przedstawiciele władz samorządowych i OSP Ogrodzieniec złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu. W Kościele Parafial-
nym odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny oraz druhów OSP Ogrodzieniec, 
którzy w tym dniu uczcili zbliżające się Święto Strażaka. 

JP

Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu 15 maja starszaki udały się z wizytą do Urzędu Miasta i Gminy   w Ogrodzieńcu. 
Zwiedziły urząd i spotkały się z Panem Burmistrzem Andrzejem Mikulskim, który opowie-
dział o swojej pracy, funkcjonowaniu urzędu oraz udzielił wielu odpowiedzi na zadawane 
pytania. W czasie tej wizyty dzieci miały okazję zobaczyć salę ślubów. Na koniec spotka-
nia przedszkolaki  wręczyły Burmistrzowi własnoręcznie wykonany herb Ogrodzieńca.

 Aneta Filosek

Przedszkolaki u Burmistrza

W środę, 1 maja na skwerze 
przy Placu Wolności miesz-
kańcy bawili się podczas 
festynu plenerowego zorga-
nizowanego przez MGOK 
w Ogrodzieńcu.  Z nowym 
programem artystycznym 
wystąpiły ogrodzienieckie 
zespoły - Zespół Mażoretek 
„Fantazja” (grupa Kadetek 
Juniorek i Seniorek oraz du-
ety), Zespół Echo i Seniorzy.  
Stare i nowe przeboje mu-
zyki disco-polo przypomniał 
nam Zespół Cover Dance 
z udziałem Karola Hadry-
cha - laureata „Szansy na 
sukces”. Choć pogoda w 
tym dniu nie dopisała, było 
zimno i deszczowo, to pu-
bliczność wiernie dotrwała 
do końca imprezy, bawiąc 
się w rytmach znanych i lu-
bianych piosenek.

JP

Majówka na Skwerze

W dniu 3 maja w Gieble 
odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka, 
w którym wzięły udział 
jednostki OSP Mokrus, 
Gulzów, Kiełkowice oraz 
Giebło. W Kościele Pa-
rafialnym pw. św. Jakuba 
Apostoła w Gieble zo-

stała odprawiona msza 
za strażaków, następnie 
jednostki przemasze-
rowały do remizy, gdzie 
po honorowej odprawie 
odbyła się ceremonia 
wręczenia odznaczeń i 
dyplomów dla wyróżnia-
jących się druhów. Uro-

czystości towarzyszyła 
Orkiestra Dęta z Giebła, 
która tradycyjnie uczest-
niczyła w oprawie mu-
zycznej w trakcie nabo-
żeństwa w kościele oraz 
podczas przemarszu i na 
sali w remizie.

JP

Dzień Strażaka w Gieble

fot. Jacek Jurczak
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24 kwietnia odbyło się 
Walne Zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Śląskiej 
Organizacji Turystycznej 
w Katowicach. W czasie 
zebrania zatwierdzono 
sprawozdania z działalno-
ści organizacji za rok 2012 
i wybrano nowe władze. 
Prezesem ŚOT wybrany 
został Mariusz Kleszczew-
ski-wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego, wice-
prezesami wybrani zostali: 
Roman Bargieł-przedsta-
wiciel Regionalnej Fundacji 
Turystyki i Krajoznawstwa 
PTTK w Katowicach, Grze-
gorz Chmielewski-prezes 
Oddziału Śląskiego Polskiej 
Izby Turystyki, Adam Mar-
kowski-przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin Ju-
rajskich. Członkiem Komisji 
Rewizyjnej ŚOT wybrany 
został Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec An-
drzej Mikulski.
25 kwietnia w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzie-

niec odbyło się spotkanie 
z pracownikami Instytutu 
Medycyny Pracy i Zdrowia 
Środowiskowego w So-
snowcu.  Jego tematem 
była współpraca Instytutu 
z Urzędem Miasta i Gminy 
oraz Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 
podczas przeprowadzenia 
badań układu oddecho-
wego wśród mieszkań-
ców Gminy Ogrodzieniec. 
Badania planowane są 
w dniach 28.05, 13.06, 
20.06, 27.06  w Ośrodku 
Zdrowia w Ogrodzieńcu. 
Osoby zainteresowane 
udziałem w bezpłatnych 
badaniach proszone są o 
zgłaszanie się do Rejestra-
cji w SPZOZ.
26 kwietnia odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej, na której podjęto 
uchwałę o ustaleniu opłaty 
za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z zamieszka-
łych na terenie gminy Ogro-

dzieniec nieruchomości. 
Zgodnie z podjętą uchwałą 
od  1 lipca 2013r. opłata za 
odbiór odpadów segrego-
wanych wynosić będzie 8 
zł od osoby oraz 16 zł od 
osoby za odbiór odpadów 
niesegregowanych. W 
przypadku nieruchomości 
zamieszkałych przez wię-
cej niż 5 osób za odbiór 
odpadów segregowanych 
dla każdej osoby powyżej 
piątej opłata wyniesie 4 zł. 
28 kwietnia odbyło się 
oficjalne otwarcie ogólno-
dostępnego boiska sporto-
wego przy Szkole Podsta-
wowej w Ryczowie. Więcej 
na str 12.
29 kwietnia w siedzibie 
LGD Perła Jury w Łazach 
odbyła się ocena wniosków 
nadesłanych w związku z 
ogłoszonym konkursem 
Małe Projekty z Programu 
Leader +. Do konkursu zo-
stał złożony przez MGOK 
w Ogrodzieńcu wniosek 
„Mobilna Pracownia Multi-
medialna” – zakup wyposa-
żenia do sali komputerowej 
i multimedialnej w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury 
wraz ze stworzeniem lokal-
nej bezprzewodowej sieci 
komputerowej i zapewnie-
niem dostępu do Internetu.
1 maja zorganizowana zo-
stała przez MGOK impreza 
plenerowa „Majówka na 
Skwerze”, w której udział 
wzięły zespoły działające 
przy MGOK ( Echo, Senio-
rzy, Fantazja) oraz zespół 
Cover Dance.
3 maja odbyły się uroczy-
stości związane z obcho-

dami rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz ob-
chody Dnia Strażaka w Pa-
rafii Ogrodzieniec i Parafii 
Giebło. W tym samym dniu 
odbył się także uroczysty 
jubileusz 100-lecia urodzin 
Pani Stanisławy Bednarz, 
mieszkanki Ryczowa.
4 maja w Parafii Ryczów 
odbyły się uroczyste ob-
chody związane z Dniem 
Strażaka.
8 maja w Piekarach Ślą-
skich odbył się Śląski Kon-
gres Drogowy, w którym 
uczestniczył Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec.
9 maja w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowi-
cach odbyło się spotkanie 
w sprawie cyfryzacji na-
ziemnej telewizji i wyłącze-
nia sygnału analogowego. 
W wyniku przejścia na tele-
wizję cyfrową i wyłączenia 
nadajników analogowych 
TVP w gminach Pilica, 
Żarnowiec i Ogrodzieniec 
mogą lokalnie występować 
problemy z odbiorem. Sy-
gnał analogowy zostanie 
wyłączony w dniu 20 maja 
br. W przypadku wystąpie-
nia problemów z odbiorem 
cyfrowej telewizji naziemnej 
mieszkańcy powinni zgło-
sić ten fakt do UMiG Ogro-
dzieniec, który następnie 
zwróci się do Wojewody 
Śląskiego o podjęcie dzia-
łań zmierzających do roz-
wiązania problemów.
10 maja w związku z przy-
jęciem przez Gminę nowych 
obowiązków związanych z 
gospodarowaniem odpa-
dami odbył się konkurs na 

wolne stanowisko urzędni-
cze w księgowości UMiG 
Ogrodzieniec. Do konkur-
su zgłosiły się 24 osoby, 
z których 17 nie spełniało 
wymagań formalnych. Do 
drugiego etapu przeszło 7 
kandydatek spośród, któ-
rych została wybrana Ewa 
Gawlik.
11 maja odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie GS 
„Samopomoc Chłopska”, 
na którym podsumowa-
no rok 2012. W ubiegłym 
roku Spółdzielnia uzyskała 
zysk netto w wysokości  
70.503,55zł.
12 maja odbyły się Zawody 
Wędkarskie zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Wędkarskie 
w Ogrodzieńcu. W tym 
dniu w Opolu podczas Mi-
strzostw Polski Zespołów 
Mażoretkowych nasz Ze-
spół „Fantazja” (grupa Ju-
niorek) zdobył tytuł Mistrza 
Polski.
13 maja odbyła się Jubile-
uszowa X edycja Turnieju 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
2013 pt.: “O Unii Euro-
pejskiej wiemy już prawie 
wszystko” dla uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjum z terenu Gminy 
Ogrodzieniec. Wręczenie 
nagród, w tym nagrodę 
główną – wycieczkę do 
Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli zaplanowano 
podczas pikniku na zamku 
w dniu 15 czerwca.
14 maja odbyło się ze-
branie wiejskie w sołec-
twie Kiełkowice, na którym 
omówiono Fundusz Sołec-

ki na rok bieżący oraz nowe 
zasady postępowania w 
naszej gminie z odpadami 
w związku z ustawą „śmie-
ciową”.
15 maja w UMiG Ogrodzie-
niec gościły przedszkolaki 
z grup „O” z Przedszkola w 
Ogrodzieńcu. Dzieci spo-
tkały się z Burmistrzem, 
Sekretarzem oraz innymi 
pracownikami Urzędu, któ-
rzy opowiedzieli im o pracy 
Urzędu Miasta oraz Urzędu 
Stanu Cywilnego. W po-
dziękowaniu za spotkanie 
przedszkolaki wręczyły 
Burmistrzowi własnoręcz-
nie wykonany herb Ogro-
dzieńca.
16 maja w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowi-
cach odbyły się wojewódz-
kie obchody Dnia Strażaka 
z udziałem władz woje-
wódzkich oraz Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 
Stanisława Rakoczego. 
Oprawę muzyczną cere-
moniału uroczystości za-
pewniła Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z 
Ogrodzieńca.
16 maja odbyło się ze-
branie wiejskie w Kolonii 
Giebło, na którym omó-
wiono sprawy związa-
ne z budową chodnika 
przy DW 790 oraz nową 
ustawą „śmieciową”. 
Ważnym tematem była 
kwestia uregulowania 
nazwy miejscowości (w 
oficjalnej statystyce pro-
wadzonej przez MSW nie 
funkcjonuje miejscowość 
Giebło Kolonia, a jest ona 
przypisana do sołectwa 
Giebło).

z notatnika burmistrza...

Drużyna piłkarska Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu wygrała turniej eliminacyjny do mistrzostw powiatu poko-
nując w finale Szkołę Podstawową Nr 3 w Łazach 4:1, po golach Karola Bratka (3) i Dominika Pietruszki (1). W turnieju 
finałowym, który odbył się na Orliku Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu, po pokonaniu Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Poręby 4:0 po 3 golach Karola Bratka- aktualnie zawodnika Wisły Kraków i Dominika Pietruszki, reprezentanci SP1 
Ogrodzieniec dostali się do finału tego turnieju, gdzie niestety doznali porażki z gospodarzami. Szkołę reprezentowali: 
Dariusz Bugajny, Igor Mikulski, Michał Gałecki, Patryk Chruściel, Wiktor Grzebieluch, Adrian Styczeń, Karol Bratek (kapi-
tan), Dominik Pietruszka. Opiekun i trener Jarosław Janik.

Sergiusz Janik

Szkolny sport

W Gminie Ogrodzieniec od 
2004 roku organizowany 
jest gminny Turniej Wie-
dzy o Unii Europejskiej. Od 
2007 roku pod patronatem 
prof. Jerzego Buzka – Posła 
do Parlamentu Europejskie-
go, którego Biuro Poselskie 
funduje dla finalistów tur-
nieju wyjazdy studyjne do 
Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli. Konkurs w 
imieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec or-
ganizuje Gminne Centrum 

Informacji.
W 2013 roku kolejna, siód-
ma z kolei, osoba brała 
udział w takim wyjeździe. 
Uczestnikiem wyjazdu w 
terminie od 24 do 28 mar-
ca br. był Tomasz Węglarz, 
absolwent Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu, który tak 
wspomina swój wyjazd:
„Zostałem wylosowany 
spośród finalistów Turnieju 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
2007-2010, gdzie nagro-
dą był wyjazd do Brukseli. 

Wraz z innymi laureatami 
z województwa śląskiego 
wyruszyliśmy w podróż. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od 
miasteczka Leuven, które 
było pierwszym punktem 
wycieczki. Mogliśmy podzi-
wiać m.in. gotycki ratusz, 
Groote Markt i odbudowa-
ny po II wojnie światowej 
gmach uniwersyteckiej 
biblioteki. Po przyjeździe 
do Brukseli zwiedziliśmy 
jeszcze Atomium, Muzeum 
Militarystyki, park 50-lecia 

oraz oczywiście docelowy 
punkt wyjazdu Parlament 
Europejski, gdzie mieliśmy 
zaszczyt spotkać prof. 
Jerzego Buzka. Wyciecz-
ka była fantastyczna i na 
pewno zapamiętam ją na 
długo.”
Finalistka tegorocznej X 
edycji Turnieju Wiedzy o 
Unii Europejskiej również 
pojedzie do Brukseli.
 

Iwona Rajca

Szczęśliwa siódemka
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Kilka pytań do...

Sięgnijmy do początku 
Pani twórczości arty-
stycznej. Kiedy zaczę-
ła się pani przygoda ze 
sztuką?
- W dzieciństwie moją ulu-
bioną zabawką była plaste-
lina (śmiech), którą bardzo 
ładnie wklejałam w dywan. 
Później kojarzę takie miłe 
wydarzenie ze szkoły pod-
stawowej. To była trzecia lub 
czwarta klasa, kiedy brałam 
udział w konkursie plastycz-
no - ekologicznym. Pamię-
tam, że zainspirowała mnie 
pani Wanda Długosz, nama-
lowałam obraz, na którym 
przedstawiłam rękę, która 
wydziera drzewa z kuli ziem-
skiej, nawet fajnie to wyglą-
dało. Teraz z perspektywy 
kilkunastu lat mogę stwier-
dzić, że była to udana praca. 
Za ten konkurs otrzymałam 
nagrodę w postaci dwóch 
krótkofalówek. Następnie 
przez krótki czas uczest-
niczyłam w zajęciach pla-
stycznych w Domu Kultury 
w Ogrodzieńcu, a potem w 
Domu Kultury w Zawierciu. 
Przekonałam rodziców, a 
proszę mi wierzyć nie było to 
łatwe zadanie, że będę zda-
wać do liceum plastycznego 
w Dąbrowie Górniczej. O 
dziwo dostałam się, mimo, 
że nie uczestniczyłam w kur-
sach przygotowawczych. 
Większość moich koleżanek 
i kolegów w takich kursach 
uczestniczyła i to zapewne 
ułatwiło im dostanie się do 
tej szkoły. Dzięki tym kursom 
mieli wprawną rękę i byli 
obyci ze sztalugą w przeci-
wieństwie do mnie, ale po-
mimo wszystko zostałam 
uczennicą liceum plastycz-
nego. I tak to się zaczęło. 
Pochodzi pani z Ryczo-
wa, jak dotarła pani nad 
polskie morze, do Gdań-
ska?
- Do Gdańska to była bardzo 
długa droga. Po liceum pla-
stycznym bardzo chciałam 
zdawać na Akademię Sztuk 
Pięknych. Zdecydowałam 
się na to, kiedy dostałam kil-
ka nagród w ogólnopolskich 
i międzynarodowych kon-
kursach plastycznych. Kon-
kursy zazwyczaj były udręką, 

bo były to zadania szkolne z 
rysunku, malarstwa czy gra-
fiki, do których „zachęcali” 
nas profesorowie w liceum 
i, chcąc nie chcąc, prace 
były wysyłane na tego typu 
imprezy. Dzięki nagrodom, 
szkoła zdobywała prestiż w 
rankingach szkół plastycz-
nych, a przy tym można było 
konfrontować prace wśród 
innej uzdolnionej młodzieży. 
Po skończeniu liceum wa-
hałam się czy zdawać na 
ASP, wiadomo rodzice nie 
byli zamożni, a takie studia 
wymagały dość dużego na-
kładu finansowego. Jednak 
przede wszystkim stanęłam 
przed zasadniczym pyta-
niem, czy po takich studiach 
znajdę pracę? Może jednak 
wybrać kierunki humani-
styczne takie jak socjologia, 
historia? Mimo wszystko 
postanowiłam zdawać na 
ASP w Katowicach na Wy-
dział Grafiki, chociaż moja 
pani profesor doradzała ma-
larstwo, łatwiej jest się na nie 
dostać, a potem łatwiej jest 
się przenieść na grafikę. Za 
pierwszym razem dostałam 
się na miejscu 11, czyli jako 
wolny słuchacz, po roku mo-
głabym zostać pełnoprawną 
studentką. Natomiast przy-
jęto mnie na Historię Sztuki 
na Uniwersytet Jagielloński. 
Studia rzeczywiście pasjo-
nujące, ale ogrom nauki i 
siedzenie na wykładach, 
siedzenie nad książkami w 
bibliotece przerosło mnie – 
przyznaje. Stwierdziłam wte-
dy: ASP albo nic (śmiech). 
Za drugim razem na ASP też 
się nie dostałam. Zaczęłam 
pilnie rysować, malować, 
przygotowywać się do trze-
cich z rzędu egzaminów na 
akademię. W międzyczasie 
myślałam o innej szkole, ale 
szybko ten pomysł spełzł na 
niczym. Za trzecim razem 
również się nie dostałam. 
Udało mi się natomiast do-
stać się na Wydział Grafiki 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Studiowałam tam 
3 lata po czym skorzysta-
łam z możliwości wymiany 
studentów i przeniosłam się 
na ASP w Gdańsku. Co było 
w ogóle zabawne – po pół 

roku okazało się, że pani w 
dziekanacie popełniła błąd i 
ja nie powinnam tam studio-
wać, ponieważ nie istnieje 
możliwość przeniesienia z 
Uniwersytetu na Akademię. 
Jednak dziekan obejrzał 

moje prace i stwierdził, że 
mogę zostać. Podkreślił, że 
nie odbiegam poziomem 
od gdańskich studentów. 
Wymiana miała trwać 6 mie-
sięcy, a ja zostałam tam cały 
rok. Po tych 12 miesiącach 
moi profesorowie, między 
innymi pani Alina Jackiewicz 
– Kaczmarek z pracowni 
wklęsłodruku, czyli grafi-

ki warsztatowej zachęcała 
mnie żebym starała się o 
przyjęcie na ASP w Gdań-
sku. Po obradach komisji 
Wydziału Grafiki przyjęto 
mnie na trzeci rok studiów, 
a ja właśnie kończyłam 
trzeci rok! Uzasadnieniem 
były różnice programowe, 
ponieważ na Uniwersytecie 
miałam mniej godzin zajęć 
praktycznych. Ogromna 
radość, ale i trochę strach 
jak to powiedzieć rodzicom 

– „Mamo, tato będę studio-
wać jeszcze rok dłużej”, bo 
przecież miałam już przerwę 
w edukacji między liceum, 
a studiami. I tak dostałam 
rok studiów gratis. Dwa 
lata temu obroniłam dyplom 

z grafiki warsztatowej w 
Gdańsku. Nadal się zajmuje 
grafiką, więc myślę, że jest 
to sukces. 
Proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom technikę jaką 
się pani posługuje?
- Zapraszam do odwiedze-
nia mojej strony internetowej, 
na której dokładnie opisałam 
techniki. Akwaforta polega 

na wykonaniu metalowej 
formy drukowej z rysunkiem 
uzyskanym za pomocą tra-
wienia. Płytę miedzianą lub 
cynkową pokrywa się nie-
rozpuszczalnym w kwasie 
werniksem akwafortowym 
i następnie wykonuje się 
rysunek stalową igłą odsła-
niając powierzchnię metalu. 
Przez zanurzenie płyty w 
kwasie następuje wytrawie-
nie wgłębnego rysunku na 
płycie. W celu pogłębienia 

kresek w partiach ciemnych 
rysunku proces ten powtarza 
się kilkakrotnie. Po ostatnim 
trawieniu i usunięciu wernik-
su w płytę wciera się farbę 
drukową, która zatrzymuje 
się tylko w wytrawionych 

zagłębieniach. Wciśnięta w 
wytrawione zagłębienia płyty 
farba przeniesiona zosta-
je pod naciskiem w prasie 
wklęsłodrukowej na papier. 
Akwatinta polega na pokry-
ciu płyty metalowej sprosz-
kowaną kalafonią lub pyłem 
asfaltowym, które podgrza-
ne topią się i przylegają do 
niej, naniesieniu obrazu po-

przez zasłonięcie wybranych 
fragmentów powierzchni 
metalu werniksem, a na-
stępnie trawieniu odsłonię-
tego metalu kwasem azoto-
wym. Akwatinta różni się od 
akwaforty przede wszystkim 
tym, że trawione są nie linie, 
lecz płaszczyzny. W wyniku 
powielania czynności w co-
raz mniejszych obszarach 
obrazu uzyskuje się zróżni-
cowanie głębokości wytra-
wionych miejsc, a przez to 

możliwość waloryzowania 
koloru farby drukowej, czyli 
możliwość uzyskiwania pół-
tonów. Wygląd odbitki wy-
konanej metodą akwatinty 
przypomina: akwarelę, lub 
rysunek wykonany tuszem 
lub sepią, lub też rysunek 
wzbogacony techniką lawo-
wania (podmalowywania go 
rozwodnionym tuszem lub 
farbą akwarelową). Ostatnio 
bardzo silnie działam na polu 
ekslibrisów. Projektowanie 
ekslibrisów jest jedną z dzie-
dzin grafiki artystycznej. Ich 
tworzeniem zajmowało się 
wielu znanych grafików, ry-
towników i typografów. Zbie-
ranie ekslibrisów jest jedną z 
dziedzin kolekcjonerstwa. 
Organizowane są również 
wystawy, nieraz nawet po-
święcone wyłącznie tej te-
matyce. Ekslibris artystycz-
nie wykonany w szlachetnej 
technice graficznej (drzewo-
ryt, miedzioryt, akwaforta, 
akwatinta, litografia) podnosi 
walory artystyczne książki, 
dając świadectwo biblio-
filskiego do niej stosunku. 
Ekslibrisy pięknie wykonane, 
lub też należące do znanych 
osób dodatkowo podnoszą 
wartość kolekcjonerską eg-
zemplarza książki.
Czy w Pani pracach moż-
na odnaleźć elementy 
rodzinnej Ziemi Ryczow-
skiej?
- Oczywiście, że tak. Pomi-
mo, iż mieszkam daleko od 
rodzinnej miejscowości to 
bardzo silnie jestem zwią-
zana z tym miejscem. Moje 
prace dyplomowe z liceum i 
Akademii to po części pejza-
że ryczowskie. Przy wejściu 
do Biblioteki wiszą obrazy z 
zamkiem, który najbardziej 
kojarzy mi się z Ogrodzień-
cem.
Gdzie można oglądać 
Pani obrazy?
- W tym roku jest to już chy-
ba piąta wystawa w biblio-
tece. Wcześniej był Gryfów 
Śląski, Warszawa, Oleśnica, 
lada dzień będzie można 
oglądać moją wystawę w 
Bibliotece Raczyńskich w 
Poznaniu. I oczywiście tutaj 
w Ogrodzieńcu w MGBP do 
końca sierpnia. Zachęcam 
także do odwiedzania mojej 
strony internetowej www.
bozenapilarczyk.webs.com  
Dziękuję za rozmowę.

Marta Bejgier

W piątek 10 maja 2013 roku o godzinie 17.00 w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Bożeny Pilarczyk. Spotkanie ze sztuką rozpo-
częła dyrektor MGBP w Ogrodzieńcu Wanda Zając, krótko przedstawiając sylwetkę naszej artystki. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec pan Andrzej Mikulski 
– podziękował pani Bożenie Pilarczyk za osiągnięcia i możliwość wystawy jej prac w Ogrodzieńcu. I wreszcie głos zabrała bohaterka wieczoru Bożena Pilarczyk. Krótko opowiedziała 
o swoich pracach, o technice jaką się posługuje przy ich tworzeniu. Podziękowała za zaproszenie władzom Gminy i dyrektorom MGOK i MBBP w Ogrodzieńcu. Jednak najpiękniejszą 
i najbardziej wzruszającą chwilą wernisażu był moment, kiedy pani Bożena Pilarczyk dziękując swoim rodzicom za trud wychowania i wiarę w jej talent, a przede wszystkim okazaną 
pomoc, wręczyła im własnoręcznie namalowany ich portret. Po chwilach przemówień i wzruszeń przeszedł czas na mini recital „Seniorów” z Ogrodzieńca. Po części artystycznej 
przybyli goście podziwiali wystawę i mogli zadać pytania pani Bożenie. Również nam udało się namówić malarkę na krótki wywiad. 

Bożeny Pilarczyk

fot. Sławomir Rykiel
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„Żyj w zgodzie z przyro-
dą” to tytuł przedstawienia 
jakie dla swych kolegów, 
koleżanek i rodziców przy-
gotowały dzieci z grupy 
„Biedronek” pod opieką 
pani Anety Filosek. Mali 
aktorzy wcielili się w role 
leśnych postaci i uświa-

damiali, jak wygląda ich 
życie i co się dzieje, gdy 
ludzie wchodząc do lasu, 
nie przestrzegają zasad 
jakie tam obowiązują. Ko-
lorowe stroje przygotowa-
ne przez rodziców dodały 
atrakcyjności przedstawie-
niu. Celem występu dzie-

Żyj w zgodzie z przyrodą

Wędkarze ze Stowarzy-
szenia Rekreacyjno-Węd-
karskiego w Ogrodzieńcu 
rozpoczęli sezon wędkarki 
na rok 2013 zawodami o 
Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, które 
odbyły się na stawie w Ce-
mentowni w dniu 3 maja br. 
Zawody rozegrano metodą 
spławikową w godzinach 
od 8 do 11. Pierwsze miej-
sce zajął Sławomir Selej-
dak, otrzymując w nagrodę 
medal i puchar ufundowany 
przez władze gminy. Drugie 
miejsce wywalczył Jarosław 
Madejski, trzecie – Tomasz 
Rzepka, czwarte – Marcin 
Kolanko, piąte ex aegwo 

Jacek Ross i Andrzej Imie-
la.
Pogoda w tym dniu była 
kapryśna, ale wędkarze nie 
narzekali – ryby brały, a po 
zakończeniu zawodów na 
zmarzniętych miłośników 
wędkowania czekał gorący 
żurek i karp z grilla. Celem 
Stowarzyszenia jest rozpo-
wszechnienie wędkowania 
jako formy wypoczynku i 
stworzenie atmosfery kole-
żeństwa, rozwijanie wśród 
swoich członków umiłowa-
nia przyrody działanie na 
rzecz ochrony środowiska, 
racjonalnego użytkowania 
wód, połowu ryb, organi-
zowanie akcji społecznych, 
prac umożliwiających reali-
zację zadań Stowarzyszenia 
– mówi Marek Kwoczała, 

prezes SR-W w Ogrodzień-
cu.
Członkowie SRW systema-
tycznie zarybiają akweny w 
Cementowni i na Krępie, 
wykonują prace porządko-
we przy brzegach, oczysz-
czają zbiornik z wodoro-
stów. 
Planujemy przy wsparciu 
Gminy zarybić akwen i wy-
konać wiele prac porząd-
kowych w formie czynów 
społecznych – mówi Bog-
dan Radko, sekretarz SRW 
w Ogrodzieńcu.
Wśród zaproszonych go-
ści byli: Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Ogrodzieńca, 
Stanisław Orman i Czesław 
Przeniosło, przedstawiciel 
PZW Koła w Sosnowcu

Joanna Piwowarczyk

Na ryby

W dniu 13 maja 2013 roku od-
był się X Jubileuszowy Turniej 
Wiedzy o Unii Europejskiej pt. 
„ O Unii Europejskiej wiemy 
już prawie wszystko” – pod-
sumowanie 10 lat gminnego 
turnieju pod Honorowym 
Patronatem Prof. dr hab. Je-
rzego Buzka. Sam konkurs 
odbył się w Sali Narad Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
natomiast wręczenie nagród 
odbędzie się 15 czerwca br. 
na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu z rąk samego 
prof. Jerzego Buzka. 
Chętnych do udziału w tur-
nieju było bardzo wielu, osta-
tecznie liczba uczestników 
wyniosła 73 uczniów Gimna-
zjum i szkół podstawowych. 
W tym roku konkurs podzie-
lony został na trzy grupy wie-
kowe: uczniowie Gimnazjum, 
klas IV do VI i po raz pierwszy 
najmłodsi uczestnicy: ucznio-
wie klas I do III. 
Pytania konkursowe nie nale-
żały do łatwych, ale uczestnicy 
świetnie sobie z nimi poradzili. 
Jury w składzie: Iwona Rajca 
– pracownik UMiG Ogrodzie-
niec oraz Marta Bejgier – sta-
żystka MGOK w Ogrodzieńcu 
miały nie lada wyzwanie, aby 
wyłonić zwycięzców. Po do-
kładnym sprawdzeniu testów 
z grupy uczniów Gimnazjum 
wyłoniono 10 nagrodzonych 
osób. A oto wyniki:  I miejsce, 
i tym samym bilet do Brukse-

li, otrzymała Agata Janus – kl. 
IIIc,  II miejsce równorzędne: 
Małgorzata Kończyk – kl. IIIb, 
Kinga Stasiak – kl. IIIb;  III 
miejsce równorzędne: Daniel 
Gębala – kl. IIIa, Dominika 
Mikoda – kl. IIc. Wyróżnienia: 
Martyna Drążek – kl. IIIb, Ka-
mila Dusza – kl. IIIb, Krzysztof 
Krzuś – kl. IIb, Daniel Matu-
siak – kl. IIIc, Julia Stefańska 
– kl. IIa. Pamiątkowe dyplomy 
i gadżety wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Andrzej Mikulski.
O godzinie 10.00 do Turnie-
ju przystąpili uczniowie szkół 
podstawowych klasy od IV 
do VI. Uczestnicy w tej grupie 
również nie zawiedli, odpo-
wiadali na pytania śpiewają-
co. I miejsce zajęła Dagmara 
Kaziród – kl. VI – SP Giebło, 
II miejsce - Szymon Kowalski 
– kl. V – SP FE Podzamcze, 
III miejsce równorzędne: Filip 
Błaszczyk – kl. IV – SP Ry-
czów, Anna Wesołowska – kl. 
V – SP FE Podzamcze; wy-
różnienia: Aleksandra Choroś 
– kl. IVb – SP Ogrodzieniec, 
Karol Głąb – kl. VI – SP Gie-
bło, Roksana Grzegorczyn – 
kl. VI – SP Ryczów, Aleksan-
dra Jaworska – kl. IVb – SP 
Ogrodzieniec, Marta Kubi-
czek – kl. VIb – SP Ogrodzie-
niec, Aleksandra Paliga – kl. 
VIb – SP Ogrodzieniec. W tej 
grupie dyplomy i pamiątko-
we upominki wręczyła Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu Maria Lipka 
– Stępniewska.
Ostatnia grupa, najmłodsi 
uczestnicy rozpoczęli zma-
gania konkursowe w samo 
południe. Pomimo strachu 
przed trudnymi zadaniami, 
nasi najmłodsi również świet-
nie sobie poradzili. Zwycięz-
cą również okazała się młoda 
dama - Zuzanna Kałużny – kl. 
IIIb – SP Ogrodzieniec, II miej-
sce równorzędne: Wojciech 
Guzik – kl. IIIa – SP Ogrodzie-
niec, Igor Miśkiewicz – kl. IIIa 
– SP Ogrodzieniec, III miejsce 
równorzędne - Aleksandra 
Grzesiak – kl. III – SP Giebło
Emilia Pacia – kl. II – SP Gie-
bło. Wyróżnienia otrzymali: 
Paweł Bugajski – kl. IIb – SP 
Ogrodzieniec, Aleksandra 
Kłósek – kl. III – SP Giebło, 
Klaudia Motyka – kl. III – SP 
Ryczów, Mateusz Paciej – kl. 
II – SP Ryczów. W tej grupie 
dyplomy i drobne upominki 
wręczył Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Dariusz 
Ptaś. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i przypomi-
namy, że uroczystość wrę-
czenia nagród odbędzie się 
15 czerwca br.
Będzie w niej uczestniczył 
prof. dr hab. Jerzy Buzek – 
poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego.

Marta Bejgier 

X Jubileuszowy Konkurs Europejski

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ryczowie pragną wyrazić serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc 

wszystkim darczyńcom i organizatorom festynu szkolnego, który odbył 
się w dniu 28 kwietnia 2013 r. z okazji otwarcia ogólnodostępnego boiska 

sportowego wybudowanego przy Szkole Podstawowej  w Ryczowie w ramach 
projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno – 

rekreacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach PROW 2007-2013.

ci było ukazanie wpływu 
człowieka na środowisko 
przyrodnicze i  zachęcenie 
do segregacji odpadów. 
Teatrzyk to tylko jeden z 
elementów  nauki ekologii 
w przedszkolu.

 Aneta Filosek

MIeszkanie w bloku komunalnym w Ogrodzieńcu 
do wynajęcia: tel 508 489 119

O G Ł O S Z E N I E  D R O B N E
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Włodowice, Łazy, Zawiercie, 
Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Klucze

sprzedaż węgla

Rodaki, ul. Rzeka

Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275  

Czynne:  
Pn-Pt 7.30-16.00
Sob    8.00-14.00

Dom Pogrzebowy

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

MAJ 2013

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH
akrylowych, silikonowych i silikatowych oraz podkładów firmy MAJSTERPOL

Ceny tynków akrylowych już od 4,90zł/kg (brutto)
Mieszanie tynków i farb na miejscu z możliwością natychmiastowego dorobienia 

brakującej ilości. Możliwość dorobienia koloru z palety barw innych firm (czas ocze-
kiwania 2 dni) Tynki mozaikowe do 2 dni oczekiwania

Upusty dla firm

Tynki i farby f-my MAJSTERPOL posiadają unikalną technologię zapewniającą  
kilkuletnią ochronę przed powstawaniem grzybów i glonów na tynkach co wydatnie 

poprawia efekt kolorystyczny po kilku latach.

ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek od 7.00 do 17.00     sobota od 7.00 do 13.00

Materiały Budowlane
KEY-POL

Ogrodzieniec ul. Kościuszki 111
tel. 32- 673 26 11

Szkołę Podstawową nr 1 
w Ogrodzieńcu odwiedził 
niezwykły gość na specjal-
ne zaproszenie pani Mał-
gorzaty Janoska, nauczy-
cielki biologii oraz opiekuna 
szkolnego kółka ekologicz-
nego. W związku z ob-
chodzonym Światowym 
Dniem Ziemi 25 kwietnia 
br słynny projektant mody 
ekologicznej Błękitny Kciuk 
zaprezentował najnowszą 
kolekcję. W pokazie wzię-
li udział uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu. Słynący z niekon-
wencjonalnych projektów 
Błękitny Kciuk przygotował 
niezwykłą ofertę zarówno 
dla dziewcząt i chłopców, 
na różne okazje. Spacer 
z koleżanką i kolegą, wyj-
ście na dyskotekę, strój do 
szkoły, suknie wieczorowe, 
a także, co było ogromnym 
zaskoczeniem, suknię oraz 
garnitur dla Pary Młodej. 
Jednak największymi bra-
wami i okrzykami nagro-

dzony został strój plażowy. 
Pokaz 
z entuzjazmem został przy-
jęty przez młodą publicz-
ność oraz obecne grono 
pedagogiczne.
Na zakończenie pokazu dy-
rektor Ewa Rudnicka wrę-
czyła nagrody książkowe 
uczestnikom konkursów 
ekologicznych oraz podzię-
kowała pani Małgorzacie za 
wspaniale zorganizowany 
pokaz.

Marta Bejgier

Niezwykły pokaz 
mody ekologicznej

Pełny zakres usług:
- diagnostyka komputerowa
- zawieszenia
- hamulce
- rozrządy
- oleje, płyny
- auto części

Michał Grzebieluch
42-440 Ogrodzieniec, ul. 1 Maja 56

tel. 505 341 730  e-mail: grzebieluchmichal@interia.pl

Centrum Samochodowe MiKar
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CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

MAJ 2013

Na jubileusz oraz uroczy-
stość przybyli przedsta-
wiciele władz gminnych 
– Burmistrz Miasta i Gminy  
Ogrodzieniec Andrzej Mikul-

ski, Radni Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu – Jolanta Cioł-
czyńska, Janusz Grzesiak,  
Jerzy Kołodziej,  Krzysztof 
Apel, Sekretarz Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec Da-
riusz Ptaś, przedstawicielki 
ZUS w Sosnowcu na czele 
z kierowniczką Inspektora-
tu ZUS w Zawierciu Elżbie-

tą Niewiarą oraz rodzina, 
przyjaciele, mieszkańcy. W 
intencji dostojnej Jubilatki 
w Kościele Parafialnym pw. 
Najświętszej Marii Panny w 
Ryczowie została odpra-
wiona msza święta przez 
księdza proboszcza Marka 
Łabudę.
Przyszła na świat 3 maja 
1913 roku – dziś mija sto lat 
od jej urodzin. Podziękujmy 
Bogu za dar życia i  prośmy 
Boga, aby jak  najdłużej w 
takim zdrowiu nasza czci-
godna Jubilatka żyła.  To 
wspaniała opieka i warunki 
stworzone w domu przez 
córkę Zofię i najbliższą rodzi-
nę, sprawiły że dziś możemy 
obchodzić ten piękny jubile-
usz i modlić się za dobro ży-
cia pani Stanisławy. Nie było 
to życie łatwe i nie raz krzyż 
przygniatał swym ciężarem, 
ale szła przez to życie od-
ważnie, z różańcem w ręku. 
Człowiek dziś potrzebuje 
wsparcia i tego duchowego, 
i  tego fizycznego – tymi sło-
wami zwrócił się do Jubilatki 
i zebranych podczas homilii 
ks. Marek Łabuda. 

Po nabożeństwie goście zo-
stali zaproszeni do remizy, 
gdzie Pani Stanisława jako 
bohaterka tego dnia otrzy-
mała mnóstwo kwiatów 
wraz z życzeniami i gratula-
cjami od przybyłych gości i 
najbliższych. Dopełnieniem 
uroczystości jubileuszowej 
był ogromny urodzinowy tort 
oraz odśpiewanie „Dwieście 
lat” przez gości. Prawdzi-
wą niespodziankę sprawiła 
miejscowa Orkiestra Dęta, 
która wystąpiła z koncertem 
dedykowanym Jubilatce. 
Stanisława Bednarz z 
domu Kazior, urodziła się 3 
maja 1913r. w Ryczowie w 
rodzinie chłopskiej. Warunki 
życia jak na ówczesne cza-
sy miała trudne. Wychowała 
sześcioro dzieci, chociaż 
dwóch jej synów zmarło w 
młodym wieku. Przeżyła 
dwie wojny. W czasie II wojny 
światowej była aresztowana 
przez Niemców i osadzona 
w więziennej celi w Mysłowi-
cach. Po kilku tygodniach z 
Mysłowic transportem wraz 
z innymi więźniami została 
przewieziona do Miechowa, 

gdzie była więziona ponad 3 
miesiące. Cudem ocalała od 
wywozu do Oświęcimia, po-
nieważ w przeddzień trans-
portu udało się uciec wraz 
z towarzyszką niedoli. W 
ucieczce prawdopodobnie 
pomógł  Niemiec o dobrym 
sercu, który starał się nie 
widzieć tej ucieczki. Zimna 
noc spędzona pod snop-
kiem słomy w nieznanej sto-
dole była najwspanialszym 
prezentem, jaki otrzymała 
od życia. Do domu długo 
nie mogła wrócić, musiała 
się ukrywać przed ponow-
nym aresztowaniem przez 
Niemców. Mimo trudnej 
drogi życiowej, była i jest 
osobą spokojną, niekonflik-
tową. Potrafi żyć w zgodzie 
z rodziną i sąsiadami. Kie-
dyś dużo czasu spędzała w 
lesie zbierając jagody i grzy-
by, lubi oglądać telewizję. 
Najbardziej interesują ją se-
riale filmowe. Całe życie jest 
pogodną, cichą i skromną 
osobą. Mieszka z córką i 
zięciem – Zofią i Andrzejem 
Adamusińskimi.

Joanna Piwowarczyk

Jubileusz 100-lecia urodzin
Pani Stanisława Bednarz jest mieszkanką Ryczowa, która  
w dniu 3 maja obchodziła urodziny 100 lat.

ekologiczne• 
biologiczne• 
sprzedaż i montaż• 
atrakcyjne ceny – wysoka jakość• 
usługi minikoparką• 

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

Kontakt: 
Cisowa 33, 
gm. Pilica 
tel. 601 080 929, 

www.cisowa.com

węgiel – każdy asortyment

EKO GROSZEK

www.cisowa.com

tel. 601 080 929 
         880 306 960
         32 67 37 223

workowany 
luz
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W dniu 17 maja w Kieł-
kowicach przy ulicy Tury-
stycznej odbył się Piknik 
Integracyjny z okazji otwar-
cia placu zabaw dla dzieci. 
Aby stworzyć atmosferę 
jednoczenia się wspólnoty 
lokalnej wszyscy rodzice 
przybyli z koszykami pik-
nikowymi, wypełnionymi 
słodkościami.  Organizato-
rzy zachęcili rodziców, by 
użyli własnej fantazji w wy-
pełnianiu owych koszyków. 
Uroczystość rozpoczęła się 
od poświęcenia przydrożnej 
kapliczki. Nową konstrukcję 
kapliczki wykonał miejsco-
wy stolarz Stanisław Cichor, 
ponieważ dawna zosta-
ła pokonana przez czas. 
Ksiądz proboszcz parafii w 

Gieble Krzysztof Knap do-
konał poświęcenia kaplicz-
ki, a następnie mieszkańcy 
przeszli na pobliski plac 
zabaw i tam rozpoczęła się 
uroczystość jego otwarcia. 
Ksiądz poświęcił to miejsce 
i życzył, aby plac zabaw 
służył mieszkańcom w cza-
sie odpoczynku. W drugiej 
części, po przywitaniu gości 
przez jedną z organizato-
rek  Radną Elżbietę Stanek 
dokonano ceremonii prze-
cięcia wstęgi przez  Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu Marię Lip-
kę- Stępniewską, Radne 
Elżbietę Stanek i Zofię Skó-
rę, sołtys Kiełkowic Annę 
Szlachtę oraz mieszkankę, 
a zarazem przedstawiciel-

kę Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Hankę Kocowską – 
Ciemniewską. Uroczystość 
została uświetniona przez 
występ ogrodzienieckiej 
formacji Mażoretek „Fanta-
zja”, działającej przy Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Ogrodzieńcu, które 
kilka dni wcześniej zostały 
Mistrzyniami Polski. Warto 
podkreślić, że kilka dziew-
cząt tańczących w zespole 
to mieszkanki Kiełkowic. 
Widzowie byli oczarowa-
ni występami i pięknymi, 
kolorowymi strojami. Na-
tomiast o bezpieczeństwo 
wszystkich gości i widzów 
zadbała jednostka OSP 
Kiełkowice – tak druhny 
jak i druhowie. Na otwarcie 

placu zabaw przybył także 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzej Mi-
kulski, który podziękował 
przede wszystkim trzem 
kobietom rządzącym Kieł-
kowicami: Radnej Elżbiecie 
Stanek, Radnej Zofii Skóra 
oraz Sołtys Annie Szlachta. 
Następnie zabrała głos Elż-
bieta Stanek, która podzię-
kowała wszystkim miesz-
kańcom, zaangażowanym 
w powstanie placu zabaw, 
a także tym którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie, 
by wspólnie zorganizować 
piknik. Wszystkie dzieci zo-
stały poczęstowane przez 
Burmistrza słodyczami, a 
następnie goście i miesz-
kańcy przeszli do stołów 

Kiełkowice - plac zabaw otwarty
W piątek,17 maja w Kiełkowicach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci. Teren 
po byłym Kółku Rolniczym został zagospodarowany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, słu-
żący mieszkańcom sołectwa. Zbudowano place i alejki, wyłożono kostką brukową, ustawiono 
ławeczki oraz zamontowano urządzenia służące do zabawy tj. huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię. 
Ogrodzony teren obsadzono krzewami i kwiatami, posiano trawę. Dodatkową atrakcją jest 
odrestaurowana stara studnia, która znajduje się przy wejściu na plac zabaw. Plac usytuowany 
jest w centralnej części miejscowości, w dogodnym miejscu przy ulicy Turystycznej i będzie 
służył wszystkim mieszkańcom - najmłodszym, jako miejsce zabawy - dorosłym, jako miejsce 
wypoczynku.

piknikowych, gdzie czekały 
słodkie niespodzianki. Była 
też pyszna kiełbaska z gril-
la. Dzieci częstowały się, 
brały udział w zabawach 
organizowanych przez Do-
rotę Supkowską, instrukto-
ra plastyki MGOK i oczywi-
ście korzystały ze sprzętów 
zamontowanych na placu 
zabaw. Gospodarzem sto-
łu była Beata Stypa – Rus 
(instruktor MGOK), piknik 
nagłaśniał Konrad Burzyń-
ski (akustyk MGOK), zdję-
cia do gazety wykonywała 
redaktor „Gazety Ogrodzie-
nieckiej” Joanna Piwowar-
czyk. 
Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania 
Pani Dyrektor MGOK Doro-
cie Cygan, za serdeczność, 
wszelką pomoc w zorgani-
zowaniu imprezy. Ponadto 
podziękowanie składamy 
kierownikowi ZGK Graży-
nie Gaweł za podarowa-
nie sadzonek kwiatów i 

przekazanie urządzeń do 
zabezpieczenia ulicy oraz 
Adamowi Głąbowi, który 
nadzorował budowę pla-
cu zabaw. Podziękowania 
należą się także sponso-
rom pikniku: agroturystyka 
KAJA, Państwu Janoska, 
Agroturystyka Struś Leszek 
Czerwiński, Sklep DAKA 
Joanna Kurek oraz wszyst-
kim paniom, które upiekły 
ciasta. Na zakończenie 
organizatorzy wyrażają po-
dziw i serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich 
mieszkańców tak rodzi-
ców, jak i dziadków, którzy 
przybyli z wielkimi koszami 
piknikowymi oraz dla tych, 
którzy służyli wszelką po-
mocą, swoim czasem, a 
także sprzętem potrzeb-
nym, aby uroczystość miała 
wyjątkowy charakter.

Elżbieta Stanek
Radna Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu
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Długo oczekiwana wiosna eksplodowała z wielką siłą i zaprezentowała się w 
całej swej okazałości. Z równą mocą prowadzone są  inwestycje oraz przedsię-
wzięcia gminne:

W ramach projektu  pn. I. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z 
Programu Operacyjnego  Innowacyjna   Gospodarka 2007-2013  w 
drodze uchwały Rady Miejskiej został wybrany wariant nr 1 koncepcji 
zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych. Ponadto wykonany 
został raport o barierach inwestycyjnych.  Rozpoczęły się także prace 
nad dokumentacją techniczną w zakresie uzbrojenia nowych terenów 
inwestycyjnych. 

Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów II. 
Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej  zrealizowanego 
zadania  pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z 
zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania 
ludowych  tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców.”,  Urząd 
Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec  dotacji w kwocie: 
78.185,00 zł. 

Realizowane  są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i aktywizujące w III. 
Szkole Podstawowej w Ryczowie i Gieble oraz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu prowadzone  w ramach projektu  „Mam 
szansę”, który dofinansowany jest  z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.

Po zakończonej kontroli Wydziału Terenów Wiejskich  Urzędu IV. 
Marszałkowskiego, dotyczącej  zrealizowanego zadania  pn. „Adaptacja 
dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z 
zagospodarowaniem poddasza”, Urząd Marszałkowski przekazał 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności dla 
Gminy Ogrodzieniec  dotacji w kwocie: 191.768,62 zł. 

13 maja  br.  w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego dot. V. 
wyboru  wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina 
nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”.  
Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z wybranym  oferentem – 
„S-PRINT 2” z siedzibą w Katowicach przy ul. Techników 5.  Przedmiotem 

umowy jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej 
oferty inwestycyjnej Gminy Ogrodzieniec wraz z zakupem niezbędnych 
materiałów promocyjnych. Termin realizacji zamówienia – 29.11.2013r.

Trwają prace w ramach zadania VI. „Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec”. Obecnie w  trakcie modernizacji 
są toalety w budynku urzędu oraz rozpoczęły się prace związane 
z wymianą stolarki okiennej i  roboty  termomodernizacyjne.  
Zgodnie z zapisami umowy prace zakończą się do 30 lipca br.

Kontynuowane są  prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w VII. 
Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości 
Giebło Kolonia”.

 17 maja br. Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z VIII. „REMONDIS” 
Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, który  wybrany został w drodze 
przetargu jako wykonawca zadania „Świadczenie usługi  odbierania i 
odbierania i zagospodarowania  odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec”.

Gminne inwestycje

MAJ 2013r.

BIBLIOTEKA POLECA …
W miesiącu maju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania kolejne propozycje 
książkowe dla Naszych dużych i małych Czytelników. 

Pierwszą z nich jest „Poradnik pozytywnego myślenia” 
Matthew  Quick. Książka opowiada historię Pata. Pat ma 
pewną teorię – jego życie to film, który zakończy się hap-
py endem, czyli powrotem jego byłej żony. Pat musi tylko 
spełnić kilka warunków: robić codziennie setki brzuszków, 
czytać więcej książek, ćwiczyć bycie miłym i dwa razy 
dziennie łykać kolorowe pastylki. Niestety nic nie układa 
się tak, jak powinno. Na domiar złego za Patem łazi pięk-
na, choć równie stuknięta jak on Tiffany, prześladuje go 
piosenka Kenny’ego, a nowy terapeuta sugeruje zdradę 
jako formę terapii! Pat nie przestaje jednak myśleć pozy-
tywnie. Czy to wystarczy, by osiągnął swój cel?
Na podstawie powieści „Poradnik pozytywnego myślenia” 
powstał scenariusz filmu pod tym samym tytułem. Otrzy-
mał on 8 nominacji do Oscara,  a Jennifer Lawrence zosta-
ła uhonorowana Oscarem i Złotym Globem za rolę Tiffany.

Kolejne propozycje są dla Naszych mniejszych Czytelni-
ków. 
„Elmer” David Mckee to klasyka literatury dziecięcej, 
światowy bestseller przetłumaczony na ponad 30 języ-
ków. Elmer – jest to słoń w kratkę - ulubieniec wszystkich 
dzieci na całym świecie. Razem z Elmerem dziecko odkry-

wa swoje indywidualne talenty, buduje poczucie własnej 
wartości, uczy się tolerancji i otwartości oraz przekonuje 
się, że warto poznawać świat i zdobywać przyjaciół. Seria 
książek o Elmerze, przeznaczona dla najmłodszych dzieci, 
sprawiła, że twórczość Davida McKee dotarła do ponad 
30 krajów, Elmer powstał w 1989 roku i od tej pory jego 
perypetie ciągle się mnożą, a rodzina rozrasta.

„Mała wróżka Amelka” Claire Gaudriot to typowa li-
teratura dla małych dziewczynek, w której znajduje się 
iskrzący się pyłek, połyskujące skrzydełka i śliczne sukien-
ki - wszystko to, o czym marzą Małe Królewny.
Mała wróżka Amelka jest rzeczywiście mała - rozmiarowo. 
Towarzyszy jej równie malutki Gucio. Razem odwiedzają 
różne dzieci znajdujące się w potrzebie - w każdej ksią-
żeczce są inni bohaterowie i nowy problem do rozwiązania. 
Treść jest nieagresywna, dostosowana do możliwości już 
2,5 – 3 latków. Zagadki bardzo sympatyczne, a ilustracje 
żywe i kolorowe. „Mała wróżka Amelka” to świetna seria 
książek „na co dzień”. Lekka do czytania, lekka w odbio-
rze - przez co dziecko się nie zniechęca. To się naprawdę 
może spodobać każdej małej dziewczynce.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania 
i korzystania z Naszej Biblioteki.

Justyna Pilarczyk

Termomodernizacja budynku UMiG Ogrodzieniec

10 czerwca 2013 roku rozstrzygnięty został XII już Regio-
nalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibułkowe w Olsz-
tynie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Olsztyn 
oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Jak co roku 
w konkursie wzięli udział twórcy, hobbyści i pasjonaci bi-
bułkarstwa z całego województwa śląskiego, w różnych 
kategoriach wiekowych.
W tym roku też możemy pochwalić się laureatami:
w kategorii wiekowej dzieci i młodzież
II miejsce zajął Piotr Gryga z Ryczowa (Fundacja „Stara 
Szkoła”)
III miejsce Natalia Marzecka z Podzamcza (Warsztaty 
Twórcze MGOK)
Wyróżnienie otrzymała Ewa Półkoszek z Ryczowa
W kategorii dorośli:
I miejsce – Dorota Supkowska
II miejsce – Ewa Supkowska

W konkursie wzięło udział kilkaset prac (ok. 150). W tym 
roku z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzień-
cu i Fundacji „Stara Szkoła” w Ryczowie złożono ponad 
40 prac konkursowych. Pierwszy raz w zmaganiach kon-
kursowych wzięły udział słuchaczki UTW w Ogrodzieńcu 
z sekcji rękodzieła. Wystawa tradycyjnych ozdób bibułko-
wych i kompozycji z kwiatów z bibuły potrwa do 24 czerw-
ca w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie. 

„Laury” dla bibułki
Sukcesy w „bibułce” 

dla Ogrodzieńca i Ryczowa
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Od lipca 2013 r. obowiązy-
wać będzie nowy system 
gospodarki odpadami ko-
munalnymi. W związku z 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców tym tema-
tem poniżej przedstawiamy 
odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania.
Pytania ogólne:
Dlaczego zmieniają się 
zasady gospodarki od-
padami?
Nowy system gospodarki 
odpadami został wpro-
wadzony ustawą w całej 
Polsce i ma za zadanie 
zachęcić mieszkańców do 
segregowania śmieci. Od 
wielu lat w państwach Unii 
Europejskiej obowiązuje 
zasada, że na wysypisko 
odpadów trafiają tylko te 
odpady, których nie moż-
na powtórnie przetworzyć. 
Nowe przepisy mają przy-
bliżyć nas do standardów 
unijnych w tym zakresie.
Od kiedy będzie obowią-
zywał nowy system go-
spodarki odpadami?
System zacznie obowiązy-
wać od 1 lipca 2013 r.
Jakie nieruchomości zo-
stały objęte systemem?
Gmina podjęła decyzję, 
że nowy system obejmuje 
tylko nieruchomości za-
mieszkałe z terenu Gminy 
Ogrodzieniec. Właściciele 
domków rekreacyjnych i 
letniskowych oraz osoby 
prowadzące działalność 
gospodarczą gospodarują 
odpadami na dotychczaso-
wych zasadach.
Co z pozostałymi nieru-
chomościami: placów-
kami oświatowymi, zdro-
wotnymi, gabinetami 
lekarskimi, kościołami, 
obiektami handlowymi i 
usługowymi, urzędami, 
bankami, hotelami, pen-
sjonatami, domkami let-
niskowymi itp.?
Nieruchomości nieza-
mieszkałe nie są objęte 
systemem. Tak jak dotych-
czas zobowiązani będą do 
zawarcia indywidualnych 
umów z przedsiębiorcą od-
bierającym odpady komu-
nalne.
Do kiedy właściciele nie-
ruchomości zamieszka-
łych mają wypowiedzieć 
dotychczasową umowę 
na odbieranie odpadów 
komunalnych?
Odpowiedź: Dotychczas 
zawarte przez właścicieli 

nieruchomości zamiesz-
kałych umowy na wywóz 
odpadów komunalnych z 
firmami wywozowymi na-
leży rozwiązać do dnia 31 
marca 2013 roku lub w ter-
minie innym, określonym w 
umowie a dotyczącym try-
bu rozwiązania umowy. 
Co się stanie, jeśli wła-
ściciel nieruchomości 
nie wypowie dotychcza-
sowej umowy na odbiór 
odpadów komunalnych?
W przypadku nie wypowie-
dzenia umowy może zaist-
nieć sytuacja, że właściciel 
nieruchomości będzie uisz-
czał podwójną opłatę za 
odbiór odpadów komunal-
nych: jedną do firmy, z któ-
rą ma podpisaną umowę 
oraz drugą do gminy, gdyż 
zgodnie z ustawą od 1 lipca 
2013 roku opłatę za odbiór 
odpadów należy przeka-
zywać do Urzędu Miasta i 
Gminy
Kto zapewni pojemniki 
na odpady (w tym worki 
do selektywnej zbiórki)?
Pojemniki na odpady ko-
munalne oraz worki do se-
lektywnej zbiórki zostaną 
dostarczone właścicielom 
nieruchomości zamieszka-
łych przez firmę, która bę-
dzie odbierać odpady.
Jaki pojemnik otrzy-
mam na swoją nierucho-
mość?
Pojemność pojemników 
uzależniona jest od liczby 
zadeklarowanych osób za-
mieszkujących daną nieru-
chomość i wynosi: 
a) dla nieruchomości za-
mieszkałej przez 1-2 osoby 
– 120 l, 
b) dla nieruchomości za-
mieszkałej przez 3-6 osób 
– 240 l, 
c) dla nieruchomości na 
której zamieszkuje powyżej 
6 osób 240 l oraz dodatko-
wo – 120 l na każde kolejne 
2 osoby lub 240 l na każde 
kolejne 4 osoby.
Jak często będą odbiera-
ne odpady komunalne?
Odpady komunalne zmie-
szane pozostałe po segre-
gacji odbierane będą od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych: 
• raz w tygodniu – dla bu-
dynków wielorodzinnych, 
• raz w miesiącu - dla bu-
dynków jednorodzinnych. 
Co zrobić jeśli nie będę 
mógł zmieścić wszyst-
kich odpadów w pojem-

niku na odpady komu-
nalne?
Właściciel nieruchomości 
może zamówić w takim 
przypadku dodatkowy po-
jemnik o pojemności 120 
l lub 240 l. Pojemnik ten 
będzie dodatkowo płatny, 
a jego cena będzie uzależ-
niona od pojemności za-
mówionego pojemnika, nie 
od ilości zadeklarowanych 
osób.
Jak często odbierane 
będą odpady zebrane 
selektywnie?
Odpady zbierane w spo-
sób selektywny: tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowa-
nia wielomateriałowe, od-
bierane będą: 
• raz w miesiącu – dla bu-
dynków wielorodzinnych,
• raz na 2 miesiące - dla bu-
dynków jednorodzinnych. 
Odpady zielone selektywnie 
zbierane odbierane będą w 
okresie od 1 marca do 30 
listopada: 
• raz w miesiącu – dla bu-
dynków wielorodzinnych, 
• raz w miesiącu - dla bu-
dynków jednorodzinnych.
Jak postąpić gdy zgro-
madzę odpady zbierane 
selektywnie - tworzywa 
sztuczne, szkło, opako-
wania wielomateriałowe, 
odpady zielone i będę 
chciał się ich pozbyć 
wcześniej niż będzie to 
wynikało z harmonogra-
mu wywozu?
W każdą sobotę w godzi-
nach od 8.00 do 19.00 
będzie czynny Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów do 
którego mieszkańcy będą 
mogli nieodpłatnie dostar-
czać ww. odpady.
Jakie odpady można 
dostarczać nieodpłatnie 
do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów?
Mieszkańcy gminy będą 
mogą dostarczać do Punk-
tu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
bez opłat, w nielimitowa-
nych ilościach, zebrane w 
sposób selektywny odpa-
dy: 
• zielone i ogrodowe,
• biodegradowalne,
• papier, 
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomate-
riałowe, 
• metale, 
• szkło, 
• zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, 

• wielkogabarytowe, 
• zużyte baterie i akumula-
tory, 
• zużyte opony, 
• przeterminowane leki, 
• przeterminowane chemi-
kalia.
Ponadto, można do punktu 
oddawać odpady budow-
lane i rozbiórkowe z remon-
tów prowadzonych samo-
dzielnie zebrane w sposób 
selektywny w limicie 0,5 
m3/mieszkańca/rok.
Jak należy przygoto-
wać gruz do oddania 
do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów?
Gruz odbierany w ramach 
systemu składać się może 
z cegieł, pustaków i betonu, 
bez zanieczyszczeń w po-
staci elementów azbesto-
wych, drewnianych, cera-
miki, pianek, plastików itp. 
Odpady należy dostarczyć 
samodzielnie do Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych i 
przeładować do pojemnika 
wskazanego przez pracow-
nika obsługującego Punkt.
Czy będą prowadzone 
zbiórki opon, odpadów 
wielkogabarytowych i 
zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicz-
nego w formie wystaw-
ki?
Tak jak dotychczas 1 raz w 
roku będzie organizowana 
zbiórka opon, odpadów 
wielkogabarytowych i zuży-
tego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w formie 
wystawki. Ponadto odpady 
te przyjmowane będą nie-
odpłatnie w Punkcie selek-
tywnej Zbiórki Odpadów.
Pytania o sposób postępo-
wania z odpadami
W jaki sposób będę se-
gregował odpady? 
Odpady segregowane gro-
madzić będziemy w czte-
rech workach o różnych 
kolorach odpowiadających 
różnym rodzajom odpadów 
opakowaniowych: tworzy-
wa sztuczne (butelki plasti-
kowe po napojach), szkło-
(butelki i słoiki), opakowania 
wielomateriałowe (kartony 
po sokach i mleku), odpa-
dy zielone (np. skoszona 
trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie itp.). Worki będą 
dostarczone właścicielom 
nieruchomości przy każ-
dym odbiorze odpadów se-
lektywnie zebranych w licz-
bie równej wystawionych w 
dniu odbioru zapełnionych 
worków na poszczególne 
frakcje odpadów. W mie-
siącu poprzedzającym wej-
ście w życie systemu tj. w 
czerwcu 2013 r. właścicie-
lom nieruchomości zostaną 
dostarczone worki w ilości 

po 2 sztuki na odpady każ-
dej frakcji. Jeśli odpadów 
segregowanych będzie 
więcej niż właściciel po-
siada kolorowych worków, 
to może w dniu odbioru 
wystawić je we własnych 
przeźroczystych workach. 
Co wrzucamy do worka 
na opakowania wielo-
materiałowe? 
Do szarego worka na opa-
kowania wielomateriało-
we wrzucamy kartoniki 
po mleku, sokach i innych 
napojach, które z zewnątrz 
wykonane są z tektury, a 
wewnątrz z folii.
Nie należy wrzucać: pude-
łek tekturowych, torebek 
papierowych. Odpady z 
papieru i tektury przyjmo-
wane będą nieodpłatnie w 
wyznaczonym punkcie w 
gminie
Co wrzucamy do worka 
na tworzywa sztuczne? 
Do żółtego worka wrzuca-
my opakowania z tworzyw 
sztucznych: puste butelki 
plastikowe po napojach, 
puste opakowania po che-
mii gospodarczej, torebki 
foliowe, opakowania po 
margarynach, jogurtach 
itp. 
Nie należy wrzucać plasti-
ków, które nie są opako-
waniami (meble plastikowe, 
zabawki, części samocho-
dowe itp.). Odpady z two-
rzyw sztucznych inne niż 
opakowaniowe przyjmo-
wane będą nieodpłatnie w 
wyznaczonym punkcie w 
gminie.
Co wrzucamy do worka 
na odpady szkła? 
Do zielonego worka wrzu-
camy szkło opakowaniowe: 
puste szklane butelki po 
napojach, sokach, alkoho-
lach, puste słoiki. 
Nie należy wrzucać: szkła 
okiennego, kryształów, por-
celany, szklanych bloczków 
budowlanych itp. Odpady 
szklane inne niż opakowa-
niowe przyjmowane będą 
nieodpłatnie w wyznaczo-
nym punkcie w gminie.
Co wrzucamy do worka 
na odpady zielone? 
Odpady zielone gromadzi-
my w workach brązowych. 
Do brązowego worka 
wrzucamy odpady zielone: 
liście, chwasty, skoszoną 
trawę, drobno pocięte ga-
łęzie, zepsute owoce i wa-
rzywa, obierki itp. 
Nie należy wrzucać prze-
tworzonej żywności: zlewek 
zup, kości, przetworów itp.
Co zrobić z obierkami 
zimą?
Obierki zimą można do-
starczać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych lub zagospo-

darowywać we własnym 
zakresie w przydomowych 
kompostownikach.
Co wrzucamy do pojem-
nika na odpady zmiesza-
ne pozostałe po segre-
gacji?
Odpady tu wrzucane są 
zależne od specyfiki da-
nej nieruchomości i ro-
dzaju wytwarzanych na 
niej odpadów. Zasadniczo 
umieszczamy tutaj odpady, 
których nie możemy oddać 
w workach do segregacji 
oraz odpady, których nie 
możemy dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. 
Przykładowo są to: popiół, 
pampersy, środki higieny in-
tymnej, ampułki po lekach, 
zużyte strzykawki, stłu-
czone talerze, zabrudzo-
ne jednorazowe naczynia 
tekturowe, zużyte tekstylia, 
odpady gumowe, odpady 
drewniane itp. 
Nie należy wrzucać od-
padów, które są zbierane 
selektywnie u źródła, lub 
mogą być dostarczane do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. 
Pytania o deklaracje o wy-
sokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami.
Kto musi złożyć deklara-
cję i gdzie?
Deklarację ma obowiązek 
złożyć każdy właściciel nie-
ruchomości zamieszkałej. 
W przypadku wspólnot i 
spółdzielni mieszkaniowych 
obowiązek ten leży po stro-
nie zarządcy/administratora 
nieruchomości wielolokalo-
wej. W przypadku zabudo-
wy jednorodzinnej właści-
ciel i obowiązany jest złożyć 
deklarację indywidualnie.
Deklarację należy składać 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
Do kiedy trzeba złożyć 
deklarację?
Deklaracje należy złożyć do 
27 maja 2013 r.
Czy jeśli właściciel nie-
ruchomości zaznaczy w 
deklaracji, że nierucho-
mość wyposażona jest w 
kompostownik, czy bę-
dzie wtedy płacił mniej 
lub więcej, niż ktoś, kto 
nie posiada kompostow-
nika?
Stawka opłaty nie będzie 
uzależniona od posiadania 
kompostownika. 
Co się stanie, jeśli wła-
ściciel nieruchomości 
nie złoży deklaracji w 
terminie?
Burmistrz, w drodze decy-
zji, określi wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę średnią ilość 
odpadów powstających na 

Co z tymi śmieciami
czyli jak sobie radzić z nową ustawą 

o gospodarce odpadami
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Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad,  a także 
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji  
w różnych sytuacjach.
Dla naszych Klientów szkolnie na symulatorze GRATIS!

 tel  660 663 805:  Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl

PROWADZIMY SZKOLENIA 
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Kat. B
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Dzień Dziecka

Dziecko jest darem,
oraz miłością – 
więc go kochamy
z całą czułością.
 Jest to dla May
 skarb nieoceniony,
 który cenniejszy 
 niż miliony.
Dziecko – ta właśnie
kruszynka mała – 
Dla mamy najważniejsza na świecie;
Bo przecież została 
zrodzona z jej ciała,
to właśnie upragnione jej dziecię.
 Dziecko to miłość 
 swoich rodziców – 
 na które uczucia
 swe przelali;
 Dziecko jest
 celem ich życia
 które najbardziej ukochali.

Zenona Fiutak
04.05.2013r.

Matka

Matka budzi się
z zamyślenia
uśmiechem przywołuje 
dzieci
z daleka

Łzą tęsknotę obmywa
na rozstajach dróg
czeka

Długich dni i nocy godziny
wloką się 
jak nogi niepewne podłoża
w drzwiach próg samotny
radośnie wita
ze zdjęcia patrzy
ktoś drogi

Alicja Kmita-Żak
26.05.2009r.

nieruchomościach o po-
dobnym charakterze.
Gdzie są dostępne nowe 
deklaracje?
Nowe deklaracje są do-
stępne w Urzędzie Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, na 
stronie internetowej urzę-
du: www.ogrodzieniec.pl 
oraz u sołtysów.
Czy będzie nadzór czy 
faktycznie segregowane 
są odpady, zgodnie z de-
klaracją?
Tak. Firma odbierająca od-
pady będzie zobowiązana 
informować gminę o nie-
prawidłowościach w tym 
zakresie.
W jaki sposób firma bę-
dzie sprawdzać, czy od-
pady są segregowane?
Przed odbiorem odpadów 
od mieszkańca Firma bę-
dzie sprawdzać zawartość 
poszczególnych pojemni-
ków na odpady i worków. 
Za spełnienie wymogów 
selektywnej zbiórki uznaje 
się sytuację, gdy w pojem-
niku na określoną frakcję 
znajduje się:
- w zabudowie wielorodzin-
nej nie mniej niż 80% obję-
tości frakcji, dla której prze-
znaczony jest dany rodzaj 
pojemnika, a w przypadku 
odpadów pozostałych po 
segregacji nie więcej niż 
20% odpadów wobec któ-
rych istnieje obowiązek se-
lektywnej zbiórki,
- w zabudowie jednoro-
dzinnej nie mniej niż 95% 

objętości frakcji, dla której 
przeznaczony jest dany 
rodzaj pojemnika, a w 
przypadku odpadów po-
zostałych po segregacji nie 
więcej niż 5% odpadów 
wobec których istnieje obo-
wiązek selektywnej zbiórki.
Co się stanie, jeżeli wła-
ściciel nieruchomości 
zadeklarował, że będzie 
segregował odpady a ich 
nie segreguje?
Jeżeli zostanie stwierdzone, 
że odpady nie są segrego-
wane, właściciel nierucho-
mości otrzyma ostrzeżenie, 
że na jego nieruchomości 
stwierdzono niewłaściwe 
gospodarowanie odpada-
mi. Jeśli w trakcie roku dla 
nieruchomości jednorodzin-
nej 3-krotnie powtórzy się 
ostrzeżenie, a w przypadku 
budynków wielorodzinnych 
6-krotnie, to zostanie nało-
żona na właściciela nieru-
chomości wyższa opłata.
Pytania o opłaty za gospo-
darowanie odpadami.
Jak została ustalona 
stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi?
Stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami zo-
stała ustalona przez Radę 
Miejską w Ogrodzieńcu 
w formie uchwały. Gmina 
nie będzie „zarabiać” na 
śmieciach, jak również nie 
będzie dopłacać do syste-
mu, stawka zawiera jedynie 
koszty funkcjonowania sys-

temu. 
Jak będą naliczane opła-
ty za odbiór odpadów?
Opłata za odbiór odpadów 
będzie obliczana przez wła-
ściciela nieruchomości jako 
iloczyn liczby zamieszka-
łych osób i stawki uchwa-
lonej przez Radę Miejską w 
Ogrodzieńcu, czyli „liczba 
osób razy stawka”. Wy-
sokość do zapłaty określi 
samodzielnie właściciel nie-
ruchomości w deklaracji, 
którą złoży w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec.
Jaka jest miesięczna wy-
sokość stawki opłaty za 
odbiór odpadów?
Dla nieruchomości jednoro-
dzinnych:
za odpady zbierane w spo-
sób selektywny na nieru-
chomościach zamieszka-
łych przez nie więcej niż 5 
osób – 8 zł od osoby,
za odpady zbierane w spo-
sób nieselektywny na nie-
ruchomościach zamieszka-
łych przez nie więcej niż 5 
osób – 16 zł od osoby,
za odpady zbierane w 
sposób selektywny na nie-
ruchomościach zamiesz-
kałych przez więcej niż 5 
osób – 4 zł od osoby szó-
stej i kolejnej,
za odpady zbierane w spo-
sób nieselektywny na nie-
ruchomościach zamieszka-
łych przez więcej niż 5 osób 
– 16 zł od osoby szóstej i 
kolejnej.
Dla nieruchomości wielo-

mieszkaniowych (bloki)
    a) za odpady zbierane w 
sposób selektywny – 8 zł 
od osoby
    b) za odpady zbierane w 
sposób nieselektywny – 16 
zł od osoby
Czy segregując odpady 
będę płacił mniej?
Tak. Rada Miejska określi-
ła niższe stawki dla osób 
prawidłowo segregujących 
odpady.
Czy są przewidziane 
jakieś zniżki dla nieru-
chomości zamieszka-
łych przez większą ilość 
osób? 
Tak. Dla nieruchomości na 
których zamieszkuje powy-
żej 5 osób została uchwalo-
na niższa stawka dla każdej 
następnej osoby powyżej 
piątej.
Kto będzie pobierał opła-
tę za gospodarowanie 
odpadami?
Opłatę trzeba będzie prze-
kazywać na konto Gminy 
Ogrodzieniec.
Od kiedy należy płacić?
Opłata za odbiór odpadów 
powinna być uiszczana co 
3 miesiące począwszy od 
1 lipca br. Termin wniesie-
nia pierwszej opłaty upływa 
w dniu 31 lipca i obejmuje 
okres od 1 lipca 2013 r. do 
30 września 2013 r.
Na co będzie przezna-
czona uiszczana opłata?
Opłata będzie pokrywać 
wyłącznie koszty związane 
z funkcjonowaniem nowe-

go systemu, czyli:
• odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów ko-
munalnych,
• tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych,
• obsługi administracyjnej 
systemu.
Jak często trzeba będzie 
wnosić opłatę za gospo-
darowanie odpadami?
Miesięczna opłata wnoszo-
na będzie przez właścicieli 
nieruchomości z góry, bez 
wezwania w łącznej wyso-
kości za 3 miesiące kalen-
darzowe w terminach:
• za I kwartał do 31 stycz-
nia danego roku
• za II kwartał do 30 kwiet-
nia danego roku
• za III kwartał do 31 lipca 
danego roku
• za IV kwartał do 31 paź-
dziernika danego roku
Czy mieszkańcy gminy 
otrzymają wezwania do 
zapłaty?
Nie. Opłatę uiszcza się bez 
wezwania na podstawie 
złożonej deklaracji. 
Jakie są konsekwencje, 
jeśli nie będę płacił za 
odpady?
Opłata za gospodarowa-
nie odpadami ma podobny 
charakter jak podatki lokal-
ne. Brak wnoszenia opłat 
będzie powodował wsz-
częcie procedury windyka-
cji należności.

Co zrobić, jeśli ilość osób 
zameldowanych jest 
większa niż rzeczywiście 
zamieszkujących?
W deklaracji wpisujemy 
ilość osób rzeczywiście 
zamieszkujących daną 
nieruchomość. Jeśli za-
mieszkałych jest mniej niż 
zameldowanych, bo np. 
ktoś wyjechał do pracy za 
granicę lub mieszka w innej 
miejscowości lecz się nie 
wymeldował, to do dekla-
racji załączamy dokument 
potwierdzający, że dana 
osoba lub osoby nie prze-
bywają na nieruchomo-
ści. Takimi dokumentami 
mogą być zaświadczenia, 
umowy i inne wiarygodne 
dokumenty potwierdzają-
ce stan rzeczywisty. Brak 
udokumentowania braku 
zamieszkania na nierucho-
mości spowoduje, że opła-
tę należy wnieść za osoby 
zameldowane pod danym 
adresem. 
Czy będzie prowadzona 
weryfikacja informacji 
zamieszczonych w de-
klaracji?
Tak. Podane w deklaracji 
informacje będą podlega-
ły kontroli. W przypadku 
niezgodności wszczynane 
będą postępowania wyja-
śniające. 

Urząd Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zorganizowały 
uroczystość z okazji Jubileuszu 100 urodzin mojej Mamy w dniu 3 maja 
2013r. w Ryczowie. Są to: Michał Półkoszek z żoną Renatą, Anna Bed-
narz, Kazimiera Bednarz, Edyta Mieszczanek, Irena Dybkowska, Kazimie-
ra i Andrzej Żak. Pragnę również podziękować pani redaktor naczelnej 
„Gazety Ogrodzienieckiej” Joannie Piwowarczyk za obsługę medialną 
uroczystości.

Zofia Adamusińska

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza dorosłych mieszkańców Ogro-
dzieńca na nieodpłatne badania stanu układu oddechowego.

Badania zostaną przeprowadzone w Ośrodku Zdrowia Plac Wolności 23 w Ogrodzieńcu 
(SP ZOZ) przez pracowników Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w 
Sosnowcu

Terminy badań:
28 maja (wtorek), godz. 9.00 – 13.30;
13 czerwca (czwartek), godz. 9.00 – 14.00;
20 czerwca (czwartek), godz. 9-00 – 14.00;
27 czerwca (czwartek), godz. 9.00 – 14.00.

Zakres badań:
- badania lekarskie wraz z wywiadem medycznym oraz środowiskowym;
- badanie spirometryczne;
- badanie rtg płuc;
- interpretacja wyników oraz indywidualne zalecenia lekarskie.
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W niedzielę, 28 kwietnia 
w Ryczowie odbyła się 
uroczystość otwarcia bo-
iska wraz z placem zabaw 
przy Szkole Podstawowej.  
Wielofunkcyjne, ogólno-
dostępne boisko sporto-
we wraz z placem zabaw 
wybudowane przez Gminę 
Ogrodzieniec ze środków 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 
finansowanego ze środków 
UE w ramach projektu „Za-
gospodarowanie centrum 
wsi Ryczów na potrzeby 
kulturalno-rekreacyjne – bu-
dowa boiska sportowego i 
placu zabaw oraz odbudo-
wa ryczowskich studni w 
jurajskim stylu”.
W tym dniu odbyły się wystę-
py artystyczne, sportowe,  
przygotowano kiermasze 
rękodzieła artystycznego, 

stoiska kulinarne, miejsca 
zabaw dla dzieci. 
Po części oficjalnej ucznio-
wie wystąpili z przedstawie-
niem teatralnym  pt. „Jak 
wyginęli królewicze”. Po 
spektaklu rozegrany został 
mecz piłki nożnej z niespo-
dzianką. Rozegrały go dru-
żyny złożone z uczniów oraz 
rodziców. Niespodzianką 
były kalosze, w których mu-
sieli wystąpić rodzice oraz 
spódniczki przeznaczone 
dla chłopców. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 2:0 dla 
tatusiów, ale najważniejsza 
była dobra zabawa i wyka-
zanie się niezłymi umiejęt-
nościami sportowymi.  Po 
meczu zaprezentowały się 
mażoretki z Zespołu  „Fan-
tazja” oraz Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z 
Ogrodzieńca. Na zakończe-

nie wystąpił zespół muzycz-
ny, który bawił wszystkich 
do późnego wieczora. 
Na uroczystość otwarcia 
boiska przy SP w Ryczowie 
przybyli zaproszeni  przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec przedstawi-
ciele władz państwowych 
i samorządowych, m.in. 
Anna Nemś – poseł na 
Sejm RP, Stanisław Dąbro-
wa – członek Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego, radni 
Sejmiku Śląskiego i Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Grzegorz Raczek dyr. de-
legatury w Sosnowcu Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty, 
Cezary Barczyk wiceprezes 
Perły Jury, dyrektorzy szkół, 
dyrektorzy jednostek i kie-
rownicy referatów Urzędu 
Miasta i Gminy.

Joanna Piwowarczyk 

Boisko w Ryczowie otwarte

15.00 – 16.00 - formowanie korowodu i parady samochodów  
(na ul. Spacerowej w sąsiedztwie boisk i placu zabaw)

16.00 – 16.45 – przemarsz korowodu, parada samochodów zabytkowych 
i wyprodukowanych w PRL-u (ulice: Spacerowa, Piastowska, 
Południowa, Plac Wolności)

16.45 – 17.30 – występ Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu 
Mażoretek FANTAZJA

17.30 – „Rączka gotuje w Ogrodzieńcu”  kulinarny show Remigiusza Rączki
18.15 – występ kapeli podwórkowej „TO i OWO” z Myszkowa
18.45 – „Rączka gotuje w Ogrodzieńcu” – cd.
19.30 – koncert zespołu PonczoHA
20.45 – zabawa taneczna 
ok. 24.00 – zakończenie imprezy

19.30 – VOICES & SOUNDS koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu 
oktetu wokalnego AKORD, tria instrumentalnego CANZONETTA  
i solistki Joanny Spandel.

Piątek, 31 maja 2013r., Ogrodzieniec, Plac Wolności

Sobota, 01.06.2013r., Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

Impreza będzie transmitowana za 
pośrednictwem telewizji internetowej:

www.ogrodzieniec.pl

Na skwerze przy Placu Wolności w 
Ogrodzieńcu  ustawiony zostanie 
telebim (emisja reklam, przebiegu 

imprezy, relacja z korowodu i parady 
samochodów).

PROGRAM

minęło...
w Ogrodzieńcu

Festyn rodzinny

1973 - 2013 

fot. Mariusz Jeziorko

Dodatkowo: 
- miejsce postoju dla samochodów  

biorących udział w paradzie,
- atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in.: 

gry i zabawy dla najmłodszych, zamek 
dmuchany, kule wodne, RAJTOBUS, 
symulator jazdy,

- zadaszony ogródek gastronomiczny, 
- konkurs kulinarny i degustacje.


