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o g r o d z ien ie cka
Trzymacie w ręku 233 numer naszej Gazety. Jesteśmy z Wami już 
25 lat. W listopadzie 1990 roku ukazał się pierwszy numer Gazety 
Ogrodzienieckiej miesięcznika, którego wydawcą jest Rada Miejska 
w Ogrodzieńcu. Była to jedna z pierwszych gazet samorządowych 
w Polsce,  a na pewno pierwsza na terenie powiatu zawierciańskie-
go. Powołana uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 12 
października 1990r. miała być „sposobem stałego kontaktu między 
władzami a społeczeństwem”.
Pierwsze numery GO różniły się znacznie od obecnego wyglądu 
czasopisma. Były to luźne kartki, pisane na maszynie, następnie 
powielane na kserokopiarkach i spinane w całość. Z czasem Gaze-
ta zmieniała swoją szatę graficzną, objętość i format. Pojawiały się: 
grafika, zdjęcia, kolor, wzrastał nakład.  Choć dzisiejsza GO zupeł-
nie nie przypomina wydań sprzed 25 czy 20 lat, to główne  prze-
słanie, które przyświecało założycielom pisma pozostało niezmie-
nione. Nadal jesteśmy blisko spraw lokalnych i staramy się ułatwiać 
komunikację społeczną – informować i prezentować różne aspekty 
życia publicznego. Jubileusz GO jest okazją do złożenia podzięko-
wań wszystkim osobom, które angażowały się w tworzenie pisma 
i jego rozwój. Szczególne podziękowania składamy Wam, drodzy 
Czytelnicy, za to że jesteście z nami już 25 lat!

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec serdecznie zaprasza na

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
który odbędzie się w niedzielę 

20 grudnia 2015r.
w godz. 10.00 – 17.00

na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
Na stoiskach: rękodzieło 

artystyczne, ozdoby świąteczne, 
ceramika, biżuteria, stroiki, bombki 

choinkowe, świąteczne słodkości

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu

zaprasza na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem

w dniu 6 grudnia 2015r. (niedziela)
o godz. 17.00 w sali MGOK

W programie:
- spektakl teatralny w wykonaniu aktorów 

Teatru Art Re z Krakowa
- wręczenie prezentów przez Świętego Mikołaja

Podpisane paczki prosimy przynosić od 30.11.15r. do 4.12.15r.
(lub w dniu imprezy w godz. 15.30 – 16.30)

do biura MGOK w Ogrodzieńcu w godz. 10.00 – 19.00
Więcej informacji w biurze MGOK lub pod numerem telefonu

(32) 67 32 044

Jeśli masz pomysł związany z Fina-
łem w Ogrodzieńcu, masz coś co 
chciałbyś przeznaczyć na licytację, 
w każdy czwartek jesteśmy do Wa-
szej dyspozycji od 18:00 do 20:00 
w siedzibie sztabu: remiza OSP 
Ogrodzieniec ul. Sienkiewicza 2. 
Zapraszamy do współpracy!

Wraz z Hotelem Poziom511 przy-
gotowujemy bieg POLICZ SIĘ Z 
CUKRZYCĄ. Dla zwycięzcy atrak-
cyjna nagroda. Zapissy: www.
uczestnicy.pl/event/bieg-policz-
-sie-z-cukrzyca
Zapraszamy uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym. 
Tematem przewodnim prac jest cel 
24 Finału, czyli pediatria i godna 

opieka ludzi w podeszłym wieku. 
Technika dowolna. Format prac 
nie mniejszy niż A4 i nie większy 
niż A3. Prace można oddawać w 
Domu Kultury do 30 grudnia 2015r. 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9:00-19:00
Uwaga Uwaga! 
W dniu finału 10.01.2016r. w go-
dzinach od 10:00 do 16:00 sala 
w naszym sztabie - remizie w 
Ogrodzieńcu zamieni się w punkt 
poboru krwi. Razem z Rejono-
wym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach 
podczas trwania finału organizu-
jemy WIELKĄ Orkiestrową zbiórkę 
krwi! Przyjdź i oddaj kilka mililitrów 
siebie, poinformuj rodzinę, znajo-
mych, Nigdy nie wiadomo kiedy Ty 

albo Twój bliski może jej potrzebo-
wać.
Więcej informacji i regulaminy akcji 
na stronie sztabu: www.facebook.
com/sztabwospOgrodzieniec

Drodzy Czytelnicy!

25 lat Gazety Ogrodzienieckiej

Sztab WOŚP w Ogrodzieńcu
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 
21 października br. radni 
zgłosili następujące in-
terpelacje i zapytania:

Budżet Obywatelski dla 
miasta Ogrodzieniec. Czy 
byłaby możliwość usta-
nowienia takiego budże-
tu, który funkcjonowałby 
podobnie jak Fundusz  
Sołecki?
Tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Ogrodzieńca dla 
prof. Jana Pilcha, który w 
tym roku kończy 80 lat życia 
i od 55 lat pracuje dla Ogro-
dzieńca.
Mieszkańcy proszą, aby wy-
jaśnić, na co przeznaczono 
oszczędności z tytułu opłat 
za śmieci z ubiegłego roku?
Co z zakupem lampy solar-

nej, która miała być zabez-
pieczona i kupiona przez 
UMiG Ogrodzieniec na ul. 
Zachodnią w Ryczowie Ko-
lonii. Jedna lampa została 
zakupiona z Funduszu So-
łeckiego.
W związku z informacją, że 
Wojewoda Śląski wysłał za-
pytanie do gmin dotyczące 
liczby emigrantów-uchodź-
ców, które mogłyby przyjąć. 
Czy do naszej gminy także 
wpłynęło takie zapytanie i 
co Pan Burmistrz odpowie-
dział?

Odpowiedzi Burmistrza:
Sołectwa mają Fundusz So-
łecki, a miasto Ogrodzieniec 
nie posiada takiego funduszu. 
Uważam, że Budżet Oby-
watelski jest dobrą drogą do 
zwiększania udziału miesz-
kańców w życiu publicz-
nym i współdecydowaniu o 
naszych sprawach. W roku 
2016 nie zdążymy wprowa-
dzić funduszu, ale być może 

to możliwe na rok 2017.
Nadanie tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Ogro-
dzieńca jest bardzo dobrą 
inicjatywą. Są osoby, któ-
re powinniśmy docenić za 
szczególny wkład w rozwój 
naszej gminy. 
Część środków będących 
„nadwyżką” opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie od-
padów komunalnych prze-
znaczyliśmy na utrzymanie 
„gniazd selektywnej zbiórki 
odpadów” oraz na likwidację 
„dzikich wysypisk”,  część 
stanowiła finansowanie za-
miatarki do utrzymania czy-
stości, a część środków 
pozostała, gdyż nie znaliśmy 
ceny odbioru śmieci po no-
wym przetargu.
Jedną lampę zamontowali-
śmy zgodnie z wolą miesz-
kańców sołectwa Ryczów 
Kolonia i zapisem w budże-
cie gminy. Na drugą brakło 
środków.
Na zapytanie z Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowi-
cach dotyczącego uchodź-
ców, odpowiedzieliśmy, że 
nie jesteśmy w stanie udzie-
lić schronienia  i zapewnić 
warunków do mieszkania, 
gdyż sami jako gmina mamy 
problem z mieszkaniami so-
cjalnymi dla swoich miesz-
kańców. Wystosowaliśmy 
odpowiedź negatywną.
Interpelacja pisemna:
W związku z licznymi pyta-
niami mieszkańców – zgła-
szanymi podczas dyżurów 
oraz telefonicznie – dotyczą-
cymi zmian organizacyjnych, 
zatrudnienia oraz podwyżek 
płac w Urzędzie Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec – bar-
dzo proszę o wyjaśnienie na 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej:
Na czym polegała reorga-
nizacja w Urzędzie Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec?
Jakie są efekty tej reorgani-

Radni
P Y T A J Ą

Strażackie szkolenie
W dniu 21 października 2015r. w remizie OSP Ry-
czów odbyło się coroczne Jesienne Seminarium 
Funkcyjnych Członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych Powiatu Zawierciańskiego. Głównym te-
matem seminarium była zbliżająca się w roku 2016 
kampania walnych zebrań sprawozdawczych w 
OSP oraz przygotowanie do Zjazdów Gminnych i 
Powiatowych. Przedstawiona została wizualizacja 
współdziałania PSP z Jednostkami OSP w zakre-
sie ochrony p.poż. Omówiono także zakres i efekty 
szkolenia podstawowego prowadzonego przez Ko-
mendę Powiatową PSP w Zawierciu dla ochotników 
z jednostek OSP. Nie zabrakło również podziękowań 
strażakom ochotnikom i władzom samorządowym 
gmin i powiatu za pomoc i zaangażowanie w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. Pomoc ta szczególnie od-
czuwalna była podczas dużych pożarów hal maga-
zynowych w Zawierciu i Ogrodzieńcu.

Do redakcji GO wpłynęło zapytanie mieszkanki gminy 
Ogrodzieniec, dotyczące worków na odpady segrego-
wane – czy jest możliwość otrzymania nieodpłatnie do-
datkowej ilości worków, która wystarczyłaby w pełni na 
pokrycie zapotrzebowania właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Ogro-
dzieniec worki na tworzywa sztuczne i opakowania wieloma-
teriałowe, szkło, odpady zielone, metal są dostarczane wła-
ścicielom nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów 
selektywnie zebranych w liczbie równej wystawionych w dniu 
odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpa-
dów.
Odpady tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 
szkła, odpadów zielonych, metalu odbierane są w nielimito-
wanych ilościach, jeżeli odpady nie zmieszczą się w workach 
dostarczonych właścicielom nieruchomości można je wysta-
wić w  dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach, 
a przy wywozie firma odbierająca zostawi tyle pustych worków 
ile zabierze zapełnionych.

Odpowiedź z UMiG Ogrodzieniec

Remontu ciąg dalszy…
W październiku zakończone zostały prace konserwatorskie 
w skrzydle północnym Zamku Ogrodzienieckiego w Pod-
zamczu. Pracom renowacyjnym poddany został poziom  
I elewacyjnej ściany północnej od strony wewnętrznej wraz 
ze znajdującymi się tu  otworami  okiennymi oraz otworem 
dymowym. Wartość prac wyniosła około 50 tys. zł. Prace były 
realizowane z dofinansowaniem  pozyskanym przez Spółkę 
Zamek od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 
Był to kolejny etap prac remontowych realizowanych przez 
Spółkę Zamek od roku 2013 na podstawie przyjętego dla 
całości zamku programu postępowania konserwatorskiego. 
W następnych latach prace będą kontynuowane. Wniosek  
o dofinansowanie prac w roku 2016 złożony został do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Spółka przygotowuje 
się również do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 
nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 
Wcześniej w ramach RPO WSL  na lata 2007-2014 uzyska-
no częściowe dofinansowanie na dotychczasowe prace na 
zamku oraz w jego otoczeniu: modernizację trasy turystycz-
nej, iluminację oświetleniową zamku, przebudowę szaletów 
publicznych pod zamkiem oraz zagospodarowaniem terenu 
wokół nich. Środki europejskie zostały również pozyskane na 
rozbudowę i wyposażenie obiektu funkcjonującego obecnie 
w Podzamczu jako Gościniec pod Lilijką.

Zamek Sp z o.o.

Komendant M-G ZOSP RP w Ogrodzieńcu  
Henryk Karcz składa serdeczne podziękowania 

dla Zarządu OSP Ryczów za pomoc 
w zorganizowaniu Seminarium Szkoleniowego 

Funkcyjnych Członków OSP 
Powiatu Zawierciańskiego 

w dniu 21.10.2015r. w remizie OSP Ryczów.

zacji dla mieszkańców i dla 
Gminy?
Jakiej wysokości zostały 
przyznane podwyżki pra-
cownikom?
Jakie są koszty – efekty pod-
wyżek w budżecie gminy w 
skali miesiąca i rocznie?
Czy podwyżki otrzymali rów-
nież pracownicy jednostek 
organizacyjnych (MGOK, Bi-
blioteka, OPS, ZGK)?

Odpowiedź Burmistrza:
O 1 września br. pracujemy 
według nowego schematu 
organizacyjnego, dosto-
sowanego do aktualnych 
zadań, które musi wyko-
nać Urząd Miasta i Gminy. 
Poprzez zmiany nastąpiło 

usprawnienie pracy i mam 
nadzieję, że przełoży się to 
na polepszenie usług dla 
mieszkańców i pozytywnie 
wpłynie na wykonywanie 
zadań, które do tej pory nie 
były wykonywane lub wyko-
nywane były niezadawalają-
co.
Podwyżek wynagrodzeń dla 
pracowników Urzędu nie 
było. Były zmiany wynagro-
dzeń wśród niektórych pra-
cowników, ale związane ze 
zmianą obowiązków i prze-
szeregowaniem.
O podwyżkach w MGOK, 
Biblioteka, OPS, ZGK nic 
mi nie jest wiadomo. Te jed-
nostki mają swoich kierowni-
ków i dyrektorów.

W sołectwie Mokrus w okresie letnim oczyszczono staw i 
zmodernizowano teren wokół stawu, znajdujący  się przy 
ulicy w centrum wsi. Prace obejmowały m.in. oczyszcze-
nie i pogłębienie stawu, nawiezienie piachu na posypkę i 
uregulowanie skarpy, wykonanie muru oporowego, odno-
wienie deptaku-molo, wymiana desek, wymalowanie ba-
rierek, wyłożenie płytami terenu wokół stawu, nasadzenie 
drzewek i krzewów, wstawienie ławek, stolika. Teren ten 
został uporządkowany i odnowiony dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu mieszkańców Mokrusa – większość prac 
wykonali społecznie i teraz mogą się cieszyć ładnym, za-
gospodarowanym centrum, które służy jako miejsce spo-
tkań i wypoczynku. 

JP

Mokrus

Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu, Kierow-
nikowi ZGK w Ogrodzieńcu Grażynie Gaweł, Spółdzielni 
Socjalnej IMPULS, p. Adamowi Głąbowi, Druhom z OSP 
Mokrus oraz Mieszkańcom sołectwa Mokrus za pomoc i 
zaangażowanie w uporządkowanie terenu wokół stawu w 
Mokrusie.

Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Wioletta Baran

Sołtys Mokrusa
Sławomir Szlachta
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15 października w MGOK 
w Ogrodzieńcu odbyła się 
inauguracja IV edycji Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu. Ciekawy 
wykład pt. „Między pasją, 
a presją. Kształcenie jako 
inwestycja” wygłosił prof. dr 
hab. Jan Czempas z Aka-
demii Ekonomicznej w Ka-
towicach.

16 października odby-
ło się zebranie sołeckie w 
Żelazku. Głównym tema-
tem zebrania była sprawa 
studni wiejskiej położonej 
w centrum miejscowości 
będącej własnością Wspól-
noty Gruntowej sołectwa 
Żelazko. Studnia była kie-
dyś użytkowana przez 
mieszkańców i w dalszym 
ciągu większość z nich 
czuje się jej właścicielem. 

Jednakże w ostatnich la-
tach z uwagi na to, że jest 
otoczona gruntem prywat-
nym, została przygrodzona 
przez sąsiada. Mieszkańcy 
domagają się rozebrania 
ogrodzenia i w tej sprawie 
złożyli prośbę do Gminy.  
Burmistrz zadeklarował 
ugodowe rozwiązanie spra-
wy, o czym będzie informo-
wał na bieżąco.

20 października Staro-
stwo Powiatowe w Za-
wierciu oraz gminy powiatu 
zawierciańskiego uczest-
niczyły we wspólnych ćwi-
czeniach poświęconych 
tematyce obronnej.

21 października odbyło 
się walne zgromadzenie 
spółki Przedsiębiorstwo 
Komunalne Ogrodzieniec, 

na którym dokonano aktu-
alizacji umowy spółki.

22 października w sali na-
rad Rady Miejskiej odbyły 
się konsultacje społeczne 
Lokalnego Programu Rewi-
talizacyjnego.

24 października w MGOK 
w Ogrodzieńcu odbyło 
się spotkanie, na którym 
podsumowano sezon w 
ogrodzienieckiej sekcji Pol-
skiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych.

25 października w na-
szym kraju odbyły się wy-
bory parlamentarne, w 
trakcie których wybraliśmy 
460 posłów i 100 sena-
torów na kolejne cztery 
lata. Z powiatu zawierciań-
skiego została wybrana p. 
Anna Nemś posłanka PO. 
Ponadto z naszego okrę-
gu wyborczego wybrani 
zostali: Waldemar Andzel 
(PiS), Paweł Bańkowski-
(PO), Barbara Chrobak 
(Kukiz’15), Barbara Dolniak 
(Nowoczesna), Ewa Malik 
(PiS), Beata Małecka-Libe-
ra (PO),Dariusz Starzyński-
(PiS), Robert Warwas (PiS). 

Senatorem wybrany został 
Arkadiusz Grabowski (PiS).

26 października w UMiG 
Pilica odbyło się spotkanie 
burmistrzów gmin Ogro-
dzieniec i Pilica oraz rad-
ców prawnych w sprawie 
nieruchomości, będących 
na ternie administracyj-
nym sołectwa Biskupice w 
gminie Pilica, a położonych 
na granicy z sołectwem 
Gulzów w gminie Ogro-
dzieniec. Mieszkańcy z 
tych gruntów formalnie są 
przypisani do Biskupic, ale 
od wielu lat stanowią spo-
łeczność Gulzowa i figurują 
w ewidencji gminy Ogro-
dzieniec. Spotkanie odbyło 
się w związku z wnioskiem 
grupy mieszkańców, który 
wpłynął do gminy Ogro-
dzieniec o podjęcie dzia-
łań, zmierzających do upo-
rządkowania faktycznego 
zamieszkania na terenie 
naszej gminy. Temat ten 
był poruszany na zebraniu 
wiejskim w Gulzowie z dnia 
16 września br. 

4 listopada w UMiG w 
Ogrodzieńcu odbyło się 
spotkanie Burmistrza i dy-

rektora ZKM w Zawierciu w 
sprawie planów kursowania 
linii 7 i 8 w przyszłym roku 
na terenie gminy Ogrodzie-
niec.

4 listopada odbyła się 
Rada Społeczna SPZOZ, 
na której złożono sprawoz-
danie za 9 miesięcy pracy 
w bieżącym roku. 

9 listopada w Urzędzie 
Miasta Zawiercie odbyło 
się posiedzenie Rady Go-
spodarczej, działającej przy 
Prezydencie Miasta Za-
wiercie, w sprawie plano-
wanych prac związanych z 
budową kopalni rud cynku 
i ołowiu na ternie powiatu 
zawierciańskiego. Na spo-
tkanie zostali zaproszeni 
burmistrzowie oraz prze-
wodniczący rad miejskich z 
Ogrodzieńca, Łaz i Poręby.

10 listopada, w przed-
dzień Święta Niepodle-
głości w MGOK w Ogro-
dzieńcu odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycz-
nych z udziałem Zespołów 
Echo i Seniorzy oraz sekcji 
literackiej UTW w Ogro-
dzieńcu.

11 listopada odbyły się 
gminne obchody 97 roczni-
cy odzyskania przez Polskę 
niepodległości z udziałem 
mieszkańców oraz przed-
stawicieli gminnych instytu-
cji i szkół.

12 listopada odbył się I 
Gminny Rajd Niepodle-
głości. Trasą rajdu, który 
poprowadził przewodnik 
PTTK Jarosław Wesołow-
ski, było przejście z Pia-
skowni na teren ruin po 
byłej fabryce prochu i dy-
namitu, tzw. Prochowni i 
powrót na Plac Wolności, 
gdzie na uczestników rajdu 
czekał gorący poczęstunek 
przygotowany przez pra-
cowników MGOK.

17 listopada odbyła się 
XVI sesja Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, na której 
radni podjęli m.in. uchwały 
w sprawie ustalenia stawek 
środków transportowych, 
opłaty targowej, przyjęcia 
Programu współpracy gmi-
ny Ogrodzieniec z organi-
zacjami pozarządowymi w 
roku 2016. Więcej na temat 
podjętych uchwał na stro-
nie BIP Ogrodzieniec.

Z notatnika burmistrza

W środę 11 listopada br. 
odbyły się gminne obcho-
dy 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. O godzinie 11.30 spod 
Urzędu Miasta i Gminy 
ruszył orszak, prowadzo-
ny przez Dziecięco-Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą. 
Władze gminy na czele z 
Burmistrzem Andrzejem 

Mikulskim oraz Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Zyg-
muntem Podsiadło, a także 
radni, Komendant Policji w 
Ogrodzieńcu, dyrektorzy i 
kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych, pracownicy, 
uczniowie szkół podstawo-
wych i Gimnazjum, straża-
cy z pocztami sztandaro-
wymi wszystkich gminnych 

jednostek OSP oraz miesz-
kańcy przemaszerowali 
ulicami miasta do Kościoła 
Parafialnego, gdzie odpra-
wiono uroczystą mszę w 
intencji Ojczyzny. Po mszy 
przemaszerowano na 
Cmentarz Komunalny, by 
pod Pomnikiem Poległych 
złożyć wiązanki kwiatów i 
uczcić pamięć poległych 
bohaterów w walce za na-
szą Ojczyznę. Podczas 
uroczystości pod pomni-
kiem ksiądz dziekan Jacek 

Furtak odmówił modlitwę 
za zmarłych, a  Burmistrz 
Miasta i Gminy A. Mikulski 
wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym 
podziękował wszystkim za 
udział w uroczystościach, 
upamiętniającym trudną 
drogę do niepodległości 
oraz zachęcił do kultywo-
wania idei i postaw patrio-
tycznych w rodzinach, w 
szkole i środowisku lokal-
nym. 

JP

Dzień Niepodległości

Mimo trochę kapryśnej jesiennej aury planowo pro-
wadzone są roboty w ramach realizowanych przed-
sięwzięć oraz  przygotowywane są nowe inwestycje 
gminne: 
• W wyniku przeprowadzonego przetargu nie-

ograniczonego wykonawcą  zadania pn. „Bu-
dowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odpro-
wadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, 
z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. 
Kościuszki w Ogrodzieńcu oraz obiektów zloka-
lizowanych na terenie byłej Cementowni” została 
spółka cywilna  „GUDREX”  Piotr Gunia, Arka-
diusz Drejowicz z Pilicy. Prace rozpoczęto i po-
trwają do końca lipca 2016r.

• Trwają prace w zakresie budowy chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej  nr 790 (ul. Wojska Pol-
skiego) w Podzamczu - I etap prac. Wykonawca 
– P.H.U.B. „MARMADEX” z Myszkowa powinien 
zakończyć prace do końca listopada br. 

• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
„MYSZKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach 
zgodnie z zapisami zawartej umowy prowadzi 
prace w zakresie modernizacji drogi dojazdowej 
do użytków rolnych w Kiełkowicach – ul. Łąki. 
Planowany termin zakończenia –  30 listopada 
2015r.

• 21  października 2015r. Rada Miejska w Ogro-
dzieńcu podjęła uchwałę  Nr XV/117/2015 w 
sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-
2020.

GMINNE 
INWESTYCJE
LISTOPAD  2015r.
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W przeddzień Święta Niepodle-
głości odbył się w MGOK kon-
cert z udziałem Zespołu Seniora, 
Zespołu Echo, członków sekcji 
literackiej UTW z prowadzącą za-
jęcia Marianną Guzik i instrukto-
rem muzycznym MGOK Markiem 
Woźniakiem. 
Sala koncertowa przybrana bar-
wami narodowymi szybko wy-
pełniła się mieszkańcami miasta. 
Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
z Burmistrzem Andrzejem Mi-
kulskim oraz radni z Przewodni-
czącym Zygmuntem Podsiadło. 
Konferansjerkę prowadziła Joan-
na Piwowarczyk.
Koncert rozpoczął Zespół Se-
niora, prezentując znane i mniej 
znane pieśni patriotyczne. Swym 

występem rozgrzał publiczność i 
wprowadził w nastrój  doniosłej 
chwili. Bo oto dzięki prezenta-
cji audiowizualnej pojawili się na 
ekranie dwaj wielcy Polacy: Jan 
Paweł II i Marszałek Józef Pił-
sudski. Widzowie przypomnieli 
sobie wizytę naszego Papieża w 
ojczyźnie i chwytający za serce 
pocałunek ziemi ojczystej na lot-
nisku Okęcie. Autentyczny głos 
Naczelnika Józefa Piłsudskiego 
w odtworzonym przemówieniu 
nie tylko przeniósł słuchaczy 
w czasy jego działalności, ale i 
uświadomił, jak ważna jest spra-
wa wolności ojczyzny, o którą 
ciągle trzeba zabiegać. 
Pieśni patriotyczne Zespołu 
Echo i program poetycki człon-
ków sekcji literackiej UTW stały 

się słowno-śpiewną gawędą o 
polskiej historii, o umiłowaniu 
ojczyzny i ciągłej służby dla niej. 
Rozdane teksty kilku pieśni pu-
bliczności do wspólnego śpie-
wania wzmocniły akcent patrio-
tycznego nastroju i radości, że 
żyjemy w wolnej ojczyźnie. W 
małej ojczyźnie, jak to na zakoń-
czenie podkreślił Burmistrz An-
drzej Mikulski, która też ma swoją 
historię, bohaterów, ale i prostych 
ludzi oddanych ziemi ogrodzie-
nieckiej swoją codzienna pracą. 
Wiadomym znakiem tej wspania-
łej przeszłości Ogrodzieńca jest 
przecież dzieło „Ogrodzieniec. 
Portret miasta i mieszkańców” – 
efekt docierania do źródeł Marii 
Lipki-Stępniewskiej i pracy grupy 
zebranych wokół projektu miesz-
kańców naszego miasta.

Alicja Kmita-Żak

W czwartek, 12 listopada br. zorganizowany został rajd pieszy pn.  
I Gminny Rajd Niepodległości, w którym wzięli udział mieszkańcy, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu wraz z opie-
kunem Jarosławem Janikiem oraz sekcja rekreacyjna UTW w Ogro-
dzieńcu. Uczestnicy rajdu spotkali się na Piaskowni, na terenie siłowni 
„pod chmurką” i tam po krótkiej rozgrzewce rozpoczęli rajd w kierunku 
Prochowni. Rajd poprowadził p. Jarosław Wesołowski, przewodnik 
PTTK, który podczas krótkich przerw w marszu opowiadał o szlakach 
turystycznych, biegnących przez ten teren, a gdy rajd dotarł do celu, 
przewodnik zapoznał wszystkich z historią fabryki prochu i dynamitu, 
która istniała tu w czasach zaboru rosyjskiego. Pełni wrażeń uczestnicy 
rajdu wrócili do Ogrodzieńcu i na Placu Wolności przy MGOK wszyscy 
poczęstowani zostali gorącą herbatą i kiełbaskami z grilla, które przy-
gotowali pracownicy Domu Kultury w Ogrodzieńcu.

JP

Grona czerwonej jarzębiny, zdo-
biące długi stół z nakryciami, 
były symbolem jesieni, naszych 
marzeń i pragnień, bo oto znów 
jesteśmy razem jak na konferen-
cjach i dzielimy się dobrym sło-
wem. Nie zapomnieliśmy o tych, 
którzy odeszli na wieczna wartę. 
Chwila zadumy i refleksji i ciepły 

głos Anny German w piosence 
„Człowieczy los” przeniósł nas 
w lata pracy zawodowej. Nastrój 
spotkania uświetniły piosenki z 
lat młodości. Pojawiły się teksty 
do wspólnego śpiewania. Płyną 
wspomnienia przerywane wier-
szami Szymborskiej, żartami, 
anegdotami. Jest radośnie i cie-

pło. I pomyśleć, że te ulotne chwi-
le pozostaną w naszej pamięci aż 
do następnego roku. Jeszcze 
pamiątkowe zdjęcia, ostatnie 
rozmowy, życzliwe uśmiechy. Ni-
komu się nie śpieszy. Trudno się 
rozstać.

Alicja Kmita-Żak

W dn. 12.11.2015r. Związek Gmin Jurajskich rozpoczął akcję usuwa-
nia niepożądanego graffiti z ostańców w ramach projektu Czyste Skały 
2015. Akcja trwała 3 dni. W tym roku zajęliśmy się skałą Kromołowiec 
w Gminie Łazy, skałą Piecki i Maśnicą w Gminie Klucze. Wyczyścili-
śmy  Przydrożne Skały i Żabi Koń w Dolinie Kobylańskiej na terenie 
Gminy Zabierzów. Na koniec zdążyliśmy jeszcze oczyścić Skałę Adept 
w Podzamczu. Dzięki współpracy Gmin i profesjonalnej pracy firmy 
Dimarko oraz przyjaznej pogodzie, cała akcja przebiegła znakomicie.
To już druga taka inicjatywa Związku Gmin Jurajskich. W ubiegłym 
roku pilotażowa akcja została przeprowadzona na Okienniku Wielkim 
w Piasecznie, ostańcu który jest jedną z wizytówek Jury Krakowsko - 
Częstochowskiej. I tak jak wtedy, teraz również została zastosowana 
zupełnie naturalna metoda piaskowania, polegająca na dostarczeniu 
do dyszy piaskarskiej powietrza zmieszanego z piaskiem pod bardzo 
dużym ciśnieniem. Do czyszczenia ostańców użyliśmy płukanego pia-
sku rzecznego, który jest zupełnie naturalny dla środowiska. Akcja 
Czyste Skały będzie kontynuowana w latach następnych.
 

Robert Nieroda
Dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich

Rocznicowy koncert

Koleżeńskie spotkanie
Dzień Nauczyciela jest okazją dla nauczycieli emerytów, by miło spędzić 
czas w koleżeńskim gronie. Dla organizatorki spotkań, koleżanki  
Marianny Guzik, to i trud, i satysfakcja, bo stworzyła zintegrowaną 
grupę. Tym razem gościliśmy w Kawiarni U Giena.

Rajd

Akcja czyszczenia skał
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Gimnazjaliści na Uniwersytecie ŚląskimZe szkolnej ławki

Pasowanie na przedszkolaka

Sport szkolny

13 października 2015 r. 17 uczniów klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej w Gieble  
miało swój wielki dzień. W tym bowiem dniu 
odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszo-
klasistów. W uroczystości wzięli także udział 
rodzice, opiekunowie, koleżanki i koledzy  
z klas starszych oraz dyrektor szkoły i na-
uczyciele.
Uśmiechnięci, odświętnie ubrani, w grana-
towych biretach na głowie uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności w progra-
mie artystycznym. Razem śpiewali, tańczyli 
i recytowali wiersze. Podczas spotkania ze 

Smerfami udowodnili, że są gotowi do przy-
jęcia do grona społeczności uczniowskiej. 
Następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Po 
ceremonii ślubowania dyrektor szkoły p. 
Izabela Łypaczewska pasowała każdego 
ucznia wielkim, „zaczarowanym” ołówkiem. 
Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
usłyszały wiele ciepłych słów i życzeń od dy-
rektora szkoły oraz rodziców i wychowawcy. 
Uczniom wręczono maskotki i słodkie upo-
minki. Po pamiątkowych zdjęciach pierw-
szoklasiści razem z rodzicami i wychowaw-
cą udali się do klasy na poczęstunek.

Rysunki: Tymoteusz Czelakowski,  
Mateusz Surowiec, Nina Sykulska.

Rubrykę redagują uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu pod 
kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej

Pasowanie na pierwszoklasistę 
w Szkole Podstawowej w Gieble

30 października br. w Szko-
le Podstawowej w Ryczo-
wie już po raz trzeci grupa 
3 – latków została uroczy-
ście pasowana na przed-
szkolaków. W bieżącym 
roku w poczet grupy „Kra-

snali” zostało przyjętych 9 
trzylatków.
W obecności rodziców, dy-
rektora i wychowawczyni p. 
Barbary Tworek dzieci pre-
zentowały swoje umiejętno-
ści recytatorskie, muzyczne 

i taneczne. W nagrodę za 
piękny występ otrzymały 
poduszeczki ze zdjęciami 
koleżanek i kolegów oraz 
pamiątkowe dyplomy. Uro-
czystość przebiegła w miłej 
i sympatycznej atmosferze.

21 października uczniowie Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu wzięli udział w warsztatach 

organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego.
W zajęciach wzięło udział czterdziestu 

uczniów naszego gimnazjum. Gimnazjaliści  
w dwudziestoosobowych grupach uczest-
niczyli na zmianę w dwóch warsztatach 
dotyczących rozpoznawania skał i skamie-
niałości. Przed warsztatami zwiedziliśmy 
muzeum skał i minerałów oraz wystawę z 
modelami dinozaurów wykonanych w ska-
li 1:1. Zajęcia te poszerzyły naszą wiedzę 
z zakresu dziejów Ziemi i jej budowy. Miło 
wspominamy pobyt na Wydziale Nauk o 
Ziemi i sądzimy że, udział w zajęciach, któ-
re oferuje uczelnia będzie stałym wydarze-
niem w kalendarzu roku szkolnego nasze-
go gimnazjum.

Ewelina Grimm
Iwona Jeziorko

Kącik Melpomeny 
(redaguje: Marysia Trawińska, kl. VI b)    

 Udział w przedstawieniach teatral-
nych organizowanych przez różne teatry  
i w różnych teatrach należy do stałego harmono-
gramu imprez  SP nr 1 w Ogrodzieńcu.
Tym razem nasze nauczycielki (pani Małgorzata Michalska i pani Iwona Znamirowska) 
zaproponowały nam coś innego – przedstawienie muzyczne!  
Zaśpiewać „Anię z Zielonego Wzgórza”?! - pomysł wydał się nieco szalony, chociaż in-
teresujący.
Nie pomyliłyśmy się! Czy przyszłoby Wam do głowy, żeby rapować Inwokację: „Litwo, oj-
czyzno moja...”? I co ma wspólnego Lucy Maud Montgomery z Adamem Mickiewiczem? 
Ale odpowiedzi na te pytania nie są ważne, bo tak naprawdę liczy się to, co zostanie w 
Tobie po obejrzeniu przedstawienia czy po przeczytaniu książki. 
A więc co?
Myśl, że nawet największa pomyłka może okazać się niewyobrażalnym szczęściem!  
I trzeba w to wierzyć!

Zuzia Kałużny, kl. VI b 
 Gdy jesteś smutny, gdy Ci bardzo źle,
 do szkoły wieczorem wybierz szybko się! 
Brzmi dziwnie? Wcale nie, bo popołudnia w SP nr 1 w Ogrodzieńcu są ...super! 
Już wkrótce:  andrzejki – szkolna dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 
 mikołajki – cykl spotkań klasowych,   
 Jasełka – coroczna impreza środowiskowa zorganizowana przez uczniów, 
 Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców szkoły.
Zapraszamy 17 grudnia na godzinę 17 do sali gimnastycznej naszej szkoły!
Obiecujemy wiele atrakcji, zapewniamy niezwykłe przeżycia i magiczne wrażenia,
gwarantujemy dobrą zabawę!

Reprezentacja chłopców 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ogrodzieńcu z roczni-
ka 2004 wzięła udział w 
eliminacjach na szczeblu 
powiatu do XVI turnieju 
piłki nożnej  „z podwórka 
na stadion o puchar Tym-
barku”, które odbyły się na 
obiektach OSiR Zawiercie , 
a finał turnieju odbędzie się  
na Stadionie Narodowym w 
Warszawie.
SP 1 Ogrodzieniec zmie-
rzyła się z następującymi 
przeciwnikami : SP11 Mar-
ciszów- zwycięstwo 1:0 po 
golu  Tomasza Pompy. Na-
sza drużyna pokonała kolej-
no: SP9 Zawiercie 2:0 (dwa 
gole Tomasza Pompy), SP6 
Zawiercie 1:0 (gol Jakuba 
Pluty), SP 14 Elementarz 
Bzów 2:0 (dwa gole To-

masza Pompy).Tomasz  
Pompa został najlepszym 
zawodnikiem turnieju. Jako 
jedyna drużyna SP Ogro-
dzieniec  w eliminacjach od-
niosła komplet zwycięstw 
i nie straciła żadnego gola. 
W półfinale spotkaliśmy  się 
z drużyną  SP6 Zawiercie i 
po golu samobójczym pe-
chowo przegraliśmy 0:1. 
Na odrobienie strat niestety 
zabrakło czasu mimo bar-

dzo dobrej gry. Turniej wy-
grała SP9 Zawiercie, którą 
Ogrodzieniec pokonał w 
eliminacjach 2:0. Skład dru-
żyny: Michał Uglorz, Paweł 
Bugajski, Adrian Antoniak, 
Norbert Słowikowski, Szy-
mon Peda, Jakub Pluta , 
Tomasz Pompa(kapitan).
Trenerzy: Jarosław Janik, 
Dawid Szymusik. Każda 
szkoła i każdy zawodnik 
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy.

Jarosław Janik
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Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Pana Andrzeja Mikulskiego za dotrzymanie  
słowa – zrealizowanie obietnicy z 2014 roku i położenia nakładki asfaltowej na ul. Kościelnej w Ryczowie składają Radni  
minionej kadencji

Zofia Adamusińska i Janusz Grzesiak
Dziękujemy! To była dla nas bardzo ważna sprawa.

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
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

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

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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Szwedzkie karmy
dla psów i kotów
z dostawą do domu
Zamów bezpłatną próbkę: 506 031 961
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tel. 784 340 719

e-mail: 
spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

 www.impuls.ogrodzieniec.pl

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )

USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE, 
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.) 

SPRZĄTANIE POREMONTOWE

WYWÓZ GRUZU 

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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spółdzielnia socjalna

Oferta zajęć w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu:

Zajęcia gimnastyczno – taneczna
- ZUMBA GOLD 50+ -  

poniedziałek 17.45-18.45
- ZUMBA - poniedziałek 19.00-20.00,  

czwartek 19.30-20.30
- Fitness dla pań – wtorek 18.00-19.00,  

piątek 19.15 – 20.15
- AEROBIK – środa 18.45 – 18.45;  

piątek 18.00 – 19.00
- JOGA – wtorek 19.00 – 20.00

Zajęcia plastyczne i rytmiczne
- Rysunek i malarstwo – zajęcia plastyczne dla 

dzieci starszych 
– wtorek 15.00 – 16.30 (pracownia plastycz-

na)
- RYTMIKA – zajęcia muzyczno – ruchowe dla 

dzieci – środa 15.00 – 15.30
- Warsztaty Twórcze – zajęcia plastyczne dla 

dzieci – środa 15.30 – 16.15
- Warsztaty Twórcze – zajęcia plastyczne dla 

dzieci – piątek 15.00 – 16.00
- Zajęcia manualne dla młodzieży – piątek 

16.00 – 17.30

Rękodzieło artystyczne i malarstwo dla 
dorosłych
- Filcowanie – poniedziałek 16.00 – 17.30
- Malarstwo – wtorek 17.00
- Rękodzieło artystyczne – czwartek 11.00 I 

grupa; piątek 17.30 II grupa

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej www.mgok.ogrodzieniec.pl 
oraz naszego profilu na Facebooku: www.
facebook.com/pages/MGOK-w-Ogrodzień-
cu/545272122245334, tam na bieżąco mogą 
Państwo śledzić aktualne działania MGOK-u.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom obchodów Święta 
Niepodległości oraz tym, którzy przyczynili się do jego organizacji. Dziękuję 
Zespołowi „Echo” , Zespołowi „Seniorzy” oraz Sekcji Literackiej UTW Ogrodzieniec 
za wspólne śpiewanie i poezję patriotyczną w dniu 10 listopada br. Dziękuję 
mieszkańcom uczestniczącym w przemarszu ulicami miasta w dniu 11 XI, 
a w szczególności licznej grupie uczniów z Gimnazjum w Ogrodzieńcu, ich 
Dyrektorkom i Nauczycielom oraz uczniom, Dyrekcji i Nauczycielom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. Dziękuję  Księdzu Dziekanowi Jackowi Furtakowi  
i księżom wikariuszom Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu za mszę św.  
i modlitwę za poległych obrońców naszej Ojczyzny. Dziękuję pracownikom instytucji 
gminnych za udział w przemarszu oraz złożenie wieńców i kwiatów przy pomniku .
Dziękuję pocztom sztandarowym z OSP Giebło, OSP Gulzów, OSP Kiełkowice, OSP 
Mokrus, OSP Ogrodzieniec, OSP Podzamcze, OSP Ryczów i OSP Ryczów Kolonia 
oraz Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ogrodzieniec za udział i obsługę 
ceremoniału głównych uroczystości. Dziękuję policjantom z Komisariatu Policji  
w Ogrodzieńcu oraz druhom strażakom z OSP Ogrodzieniec za zabezpieczenie trasy 
przemarszu i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. 
Dziękuję pracownikom MGOK w Ogrodzieńcu za koordynację wszystkich uroczystości 
z okazji 97 Rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości, a Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Spółdzielni Socjalnej „Impuls” za udekorowanie miasta oraz 
przygotowanie trasy przemarszu. 
Szczególne podziękowania kieruję do pana Jarosława Wesołowskiego - przewodnika 
PTTK za przeprowadzenie I Gminnego Rajdu Niepodległości w dniu 12.11.2015r.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zapraszamy  studentów Uniwersytetu Dziecięcego na warsztaty!!
Co to jest spektoskop? Jak zbudowana jest lampa halogenowa? Na te pytania nasi Studenci otrzymają odpowiedź od Ekipy Pana Korka 

podczas warsztatów pt. Budujemy spektroskopy, czyli widmem po oczach! Za pomocą tych urządzeń dzieci zobaczą na własne oczy,  
że różne źródła światła nie świecą w ten sam  sposób. 

Koszt warsztatów 25zł/ 90min    Zapisy w biurze MGOK Ogrodzieniec lub pod telefonem 326732044
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Z terenu Ryczowa  wpłynęło  19 ankiet, z  Giebła i Giebła 
Kolonii - 14, po 11 ankiet  z Kiełkowic, Ryczowa Kolonii i 
Mokrusa, a najmniej bo 6 szt. z Gulzowa.

RYCZÓW
Większość udzielających odpowiedzi jest zadowolonych z 
miejsca, w którym mieszka (79%). Wszyscy ankietowani  
uważają swoje sąsiedztwo za przyjazne i nieuciążliwe. Po-
nad 60%  twierdzi, iż przestrzeń publiczna w Ryczowie jest 
ładna i zadbana, a 22% nie ma zdania w tej sprawie. 65%  
nie wyraziło swojej opinii w sprawie występowania na te-
renie Ryczowa  publicznych zaniedbanych budynków. 
Za zaniedbany i wymagający remontu wskazano głównie 
budynek naprzeciwko szkoły podstawowej oraz byłej mle-
czarni przy ul. Ogrodzienieckiej. 89% udzielających odpo-
wiedzi czuje się bezpiecznie w Ryczowie, a 70% również w 
swoim domu i nie boi się włamania.  Blisko 44% nie czuje 
się bezpiecznie będąc uczestnikiem ruchu drogowego w 
Ryczowie, a 25% nie ma zdania w tej kwestii.  Za niebez-
pieczny odcinek wskazywany jest przystanek przy studni 
na ul. Ogrodzienieckiej, ul. Kościelna, ul. Basztowa - od-
cinek od końca do szkoły. Ponad połowa ankietowanych 
uważa, że na terenie Ryczowa nie działają subkultury. Nie 
ma zdania w tym temacie 41%. Prawie 80%  badanych 
twierdzi,  że jakość powietrza atmosferycznego w Ryczo-
wie jest dobra. Ponad połowa udzielających odpowiedzi 
nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż w Ryczowie występuje 
zbyt duży hałas komunikacyjny, a 44 % jest przeciwnego 
zdania. 46% uważa, że system kanalizacyjny jest dobry, 
a 38% nie ma zdania w tym temacie.  ¾ ankietowanych 
dobrze ocenia system wodociągowy oraz jakość oświe-
tlenia dróg.  Zupełnie podzielne opinie  są w kwestii, iż  
realizowane inwestycje w Ryczowie prowadzone były z 
myślą o mieszkańcach: 35% nie zgadza się z tym i tyle 
samo uważa, że tak jest, a pozostałe 30% nie ma zda-
nia.  Wskazywana jest  nietrafność inwestycji dot. studni i 
OSP.  Podobnie udzielono odpowiedzi na pytanie : czy sa-
morząd i władze gminy działają sprawnie.  Blisko połowa 
ankietowanych twierdzi jednak, że obsługa mieszkańców 
w Urzędzie jest sprawna, a 33% nie ma zdania w tej spra-
wie.   Jako problem wskazywany jest brak odpowiedniego 
wyszkolenia pracowników i przesadna biurokracja.  Ponad 
połowa nie ma zdania w ocenie SPZOZ, a ponad 30% an-
kietowanych uważa, że obsługa nie jest sprawna. Miesz-
kańcy zwracają uwagę na duże kolejki do lekarzy, brak 
dyżuru w soboty, brak specjalistów, nieuprzejmość pielę-
gniarek oraz fakt, iż lekarz pracuje w zimnej remizie i tylko 
wtedy kiedy nie jest potrzebny w Ogrodzieńcu.   Ponad 
76% nie ma zdania  w ocenie obsługi mieszkańców przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, co wskazuje na to, iż odpo-
wiedzi udzieliły osoby, które nie korzystają z jego usług.  W 
przypadku OPS zwraca się uwagę na udzielanie pomocy 
nieodpowiednim osobom. Ponad połowa uważa, że ilość 
inwestycji realizowanych w Ryczowie jest niewystarczają-
ca i tyle samo nie ma zdania co do jakości tych inwestycji 
oraz do tego, że gmina podejmuje działania zachęcające 
do rozwoju przedsiębiorczości. 53% uważa, że gdyby 
straciło pracę, znalezienie nowej na terenie gminy byłoby 
dużym problemem, a ponad 70% twierdzi, że  działania 
władz gminy nie wspomagają w znalezieniu pracy. Zda-
niem 61% ankietowanych na terenie gminy  oprócz Policji 
nie powinna funkcjonować Straż Gminna. Połowa bada-

nych uważa, że  działalność Policji jest widoczna i czują się 
bezpiecznie, a 35% jest przeciwnego zdania.  Blisko 80% 
twierdzi, że działalność OSP w  Ryczowie  jest widoczna 
i czują się bezpiecznie.  Za miejscowości, w których reali-
zowane jest za dużo inwestycji wskazano Ogrodzieniec i 
Podzamcze. Natomiast za mało inwestycji   zdaniem więk-
szości udzielających odpowiedzi jest  w Ryczowie.  Do 
systemu zbiórki odpadów komunalnych najwięcej uwag 
dotyczyło potrzeby wywozu segregacji co miesiąc, zastą-
pienia worków pojemnikami oraz wywozu  odpadów zielo-
nych również w miesiącach zimowych. 63% udzielających 
odpowiedzi jest zainteresowana  dotacjami na usuniecie 
azbestu, a blisko połowa  dotacją na docieplenie budynku 
i  budowę instalacji solarnej. 30% chętnie skorzystałoby 
z dotacji na   budowę instalacji fotowoltaicznej, budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę kotła c.o.  
Mieszkańcy Ryczowa najbardziej oczekują od gminy bu-
dowy dróg (Ryczów-Pilica, Śrubarnia – G.Rodacka, ul. Pa-
górkowa, Kościelna, Kręta, Końcowa, Sadowa). Ponadto  
pilnie potrzebują chodników przy ul. Ogrodzienieckiej (od 
studni do cmentarza, przy Agrestowej, Basztowej i Armii 
Krajowej). Równie ważna jest dla nich budowa przedszko-
la, placu zabaw (przy OSP lub przy szkole), klubu dziecię-
cego  i urządzeń sportowych. Najmniej zainteresowani są 
budową kanalizacji, wodociągu, sieci gazowej, mieszkań 
komunalnych, boiska sportowego, budową odwodnie-
nia i dodatkowego oświetlenia. Ponad 40%  uważa, że 
gmina w najbliższym czasie powinna zająć się uprzątnię-
ciem: okolicznych lasów, terenu obok pomnika –mogiły, 
drogi Ryczów-Złożeniec, rogu ul. Szkolnej i Armii Krajowej 
oraz dróg gminnych.  30% chciałoby urządzenia zieleni 
przy szkole podstawowej, koło pomnika, przy przystanku 
obok studni oraz oczekuje wycięcia samosiejek z poboczy 
drogi Ryczów-Ogrodzieniec. Ponad połowa oczekuje od 
gminy wyposażenia przedszkola i szkoły podstawowej, 
organizacji zabaw i zawodów sportowych, uruchomie-
nia kina letniego oraz poprawy dostępności do świetlicy 
wiejskiej. Najmniej zainteresowanych jest powiększeniem 
zbioru biblioteki. Ponad 50%  ankietowanych wyraziło za-
interesowanie  udziałem w szkoleniach doradczych w za-
kresie poszukiwania pracy, możliwości pozyskania dotacji 
z UE, założenia firmy, prowadzenia agroturystyki oraz  w 
kursach  komputerowych. 42% wzięłoby udział w szko-
leniach podnoszących kwalifikacje. ¼ uważa, że powin-
na być prowadzona szersza promocja gminy. Blisko 80% 
uważa, że gmina powinna zająć się organizacją czasu dla 
osób starszych, samotnych, organizacją grupy wolontariu-
szy, powołaniem asystentów osób starszych i zorganizo-
waniem pomocy w nauce dla dzieci. Niewiele ponad 30% 
chciałoby wykonania udogodnień dla niepełnosprawnych. 
¾ udzielających odpowiedzi  uważa, że potrzebne są  re-
gularne spotkania Burmistrza z mieszkańcami i chętnie 
korzystałoby z forum internetowego i dyskutowało o spra-
wach gminy. Prawie połowa jest za wydłużeniem godzin 
pracy Urzędu Miasta oraz widzi potrzebę wydawania biu-
letynu informacyjnego. Jako najczęściej powtarzający się 
problem, mieszkańcy Ryczowa wskazują brak chodników, 
brak zainteresowania Policji prędkością samochodów ja-
dących w stronę Śrubarni, złą lokalizację znaków drogo-
wych i przystanku. Ponadto zwracają uwagę na złą jakość 
nowo wybudowanych studni. Oczekują także promocji 
atrakcji Ryczowa  w tym również tej inwestycyjnej.

GIEBŁO/GIEBŁO KOLONIA 
Z terenu Giebła i Giebła Kolonii wpłynęło 14 ankiet. Blisko 
80%  udzielających odpowiedzi jest zadowolonych miejsca, 
w którym mieszka i sąsiedztwo w swoim otoczeniu uważa 
za przyjazne i nieuciążliwe. Zdania są podzielone w spra-
wie przestrzeni publicznej w Gieble i Gieble Kolonii: połowa 
uważa że nie jest zadbana, a 35% jest przeciwnego zda-
nia. Ponad 40%  uważa, że na terenie Giebła i Giebła Ko-
lonii występują zaniedbane budynki wymagające remontu. 
Wskazywana jest studnia  i budynek dawnej Agronomówki.  
Ponad 80 % czuje się bezpiecznie w swojej miejscowości i  
w swoim domu.  46% czuje się bezpiecznie  będąc uczest-
nikiem ruchu drogowego, a 38% wręcz przeciwnie. Jako 
niebezpieczny odcinek wskazywana jest ul. Edukacyjna i 
Częstochowska.  Prawie połowa nie ma zdania w kwestii 
występowania w Gieble subkultur, a druga połowa uważa, 
że nie występują. 70% twierdzi, że jakość powietrza atmos-
ferycznego jest dobra. Połowa udzielających odpowiedzi  
uważa, że na terenie Giebła i Giebła Kolonii panuje zbyt 
duży hałas komunikacyjny , a 30% nie ma zdania w tym te-
macie. Zupełnie podzielone są głosy w sprawie oceny sys-
temu kanalizacyjnego: 40% nie ma zdania, a po 30% uważa 
że jest dobry i zły.    Podobnie rozbieżne opinie są w sprawie 
oceny systemu wodociągowego: blisko 50% ocenia źle, a 
38% dobrze. Połowa ankietowanych dobrze ocenia jakość 
oświetlenia dróg i chodników, a 43% źle. Podobnie roz-
bieżne zdania są w sprawie zasadności i realizacji potrzeb 
mieszkańców poprzez inwestycje prowadzone  na terenie 
Giebła i Giebła Kolonii. Blisko 40% uważa, że inwestycje 
realizowane są  z myślą o potrzebach mieszkańców, a 30% 
wręcz przeciwnie.  Ponad 40% uważa, że samorząd i wła-
dze gminy działają sprawnie oraz, że obsługa mieszkańców 
w Urzędzie Miasta jest sprawna  i dokładnie tyle samo nie 
ma zdania w tym temacie.  Zdaniem 36% obsługa miesz-
kańców w Przychodni Zdrowia jest zła, a druga identyczna 
grupa nie ma zdania na ten temat.  Mieszkańcy zwracają 
uwagę na niewystarczającą ilość specjalistów, brak pedia-
try, długie kolejki do lekarzy oraz niewłaściwe zachowanie 
pielęgniarek. 43% udzielających odpowiedzi nie ma zdania 
w sprawie oceny obsługi mieszkańców  w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, a 36% uważa, że jest zła. Pojawiają się gło-
sy dotyczące braku uprzejmości pracowników i niechęć w 
pomocy. Połowa z tych, którzy udzielili odpowiedzi uważa, 
że ilość inwestycji w Gieble i Gieble Kolonii jest niewystar-
czająca, a 42% nie ma zdania. Bardzo podobnie oceniono  
jakość wykonania już zrealizowanych inwestycji. Ponad po-
łowa  nie ma zdania w sprawie, czy gmina podejmuje dzia-
łania zachęcające do rozwoju przedsiębiorczości. Zupełnie 
podzielone są głosy w sprawie  sytuacji utraty pracy: 33% 
uważa, że byłby problem ze znalezieniem nowej na terenie 
gminy i tyle samo jest odmiennego zdania.  Ponad 70% 
ankietowanych uważa, że działania władz gminy nie wspo-
magają w znalezieniu pracy i taka sama grupa jest przeciw-
na  funkcjonowaniu oprócz Policji Straży Gminnej. 36% nie 
ma zdania co do działalności Policji, a 43% ocenia ją źle i 
nie czuje się bezpieczna. Największym zaufaniem społecz-
nym cieszy się Ochotnicza Straż Pożarna (ponad 70%).  Za 
miejscowości, w których realizowane jest  za dużo inwe-
stycji wskazano w większości Ogrodzieniec i Podzamcze. 
Natomiast za mało inwestycji  jest zdaniem udzielających 
odpowiedzi w Gieble i Gieble Kolonii.   Do systemu zbiór-
ki odpadów komunalnych najwięcej uwag zgłoszono do 

RAPORT
z badania satysfakcji  i opinii Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec na temat warunków życia  w miejscowościach: 

RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, GIEBŁO/GIEBŁO KOLONIA, KIEŁKOWICE, MOKRUS I GULZÓW
(Wyniki ankiet przeprowadzone w okresie luty - marzec 2015)

Szanowni Mieszkańcy,
To już kolejna a zarazem ostatnia odsłona wyników ankiet, które  przekazali mieszańcy z pozostałej części gminy. W tym raporcie prezentujemy wyniki ankiet z terenu 
Ryczowa, Ryczowa Kolonii, Giebła/Giebła Kolonii, Kiełkowic, Mokrusa i Gulzowa. Podobnie jak przy ocenie wcześniej prezentowanych wyników ankiet  staraliśmy się jak 
najdokładniej zaprezentować Państwa opinię. Niemożliwe jest jednak cytowanie pojedynczych zdań i uwag dlatego w pewnych kwestiach wskazane zostały te sprawy, któ-
re pojawiały się najczęściej.  Z powagą przyjmuję Waszą opinię i zrobię wszystko co jest możliwe, aby sprostać zawartym w ankietach oczekiwaniom i rozwiązać wskazane 
problemy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski
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zwiększenia częstotliwości wywozu segregacji, zmniejsze-
nia opłat oraz wstawienia dodatkowego kosza na popiół.   
70% udzielających odpowiedzi  zainteresowanych jest uzy-
skaniem dotacji  na usunięcie azbestu oraz budowę insta-
lacji solarnej. Blisko połowa skorzystałaby z dofinansowania 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na docieplenie 
budynku i wymianę kotła c.o. Najmniej zainteresowanych 
jest dofinansowaniem budowy instalacji fotowoltaicznej. 
Zdaniem większości 70% najbardziej na terenie Giebła i 
Giebła Kolonii brakuje  placu zabaw (przy szkole i na tere-
nie Giebła Kolonii) oraz chodników (ul. Edukacyjna, Zawier-
ciańska w kierunku Morusów, ul. Częstochowska). Połowa 
chciałaby utworzenia klubu dziecięcego, wstawienia  urzą-
dzeń sportowych  i dodatkowego oświetlenia (przy ul. Edu-
kacyjnej, przy ul. Częstochowskiej). Ponad 40% oczekuje od 
gminy wybudowania żłobka i przedszkola. Zdaniem połowy 
ankietowanych konieczne są remonty dróg. Za prioryteto-
we wskazywana jest ul. Częstochowska, Krzywa, w Gieble 
Kolonii: ul. Długa i Zawierciańska. 36% chciałoby remontu 
remizy OSP.  Blisko 60% ankietowanych uważa, że gmina 
powinna uporządkować teren wokół dworku i lasy. Zdecy-
dowana większość oczekuje od gminy wyposażenia szkoły 
i przedszkola. Niewiele ponad 40% chciałoby powiększenia 
zbioru biblioteki, poprawy dostępności do świetlicy wiej-
skiej, organizacji zabaw i zawodów sportowych oraz kina 
letniego. Tylko 30% ankietowanych zainteresowanych jest 
organizacją różnych kursów. 86% widzi potrzebę powołania 
asystentów osób starszych, a ¾ chciałoby zorganizowania 
grupy wolontariuszy zajmujących organizacją czasu wolne-
go osób starszych oraz  zorganizowaniem pomocy w nauce 
dzieciom. 57% uważa, że należałoby zająć się organizacją 
czasu dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
Ponad 70% widzi potrzebę organizacji regularnych spotkań 
Burmistrza z mieszkańcami. Ponad połowa chętnie korzy-
stać będzie z oficjalnego forum internetowego, jedna trzecia 
ankietowanych widzi potrzebę wydawania  biuletynu infor-
macyjnego i wydłużenia czasu pracy Urzędu Miasta. 
Mieszkańcy głownie zwracają uwagę na zbyt rzadkie sprzą-
tanie na terenie miejscowości, konieczność oczyszczenia 
pobocza ul. Edukacyjnej i brak pełnego oświetlenia tej drogi. 
Natomiast głównym problemem mieszkańców Giebła Kolo-
nii jest brak  placu zabaw, skweru -  miejsca rekreacyjnego.

KIEŁKOWICE, RYCZÓW KOLONIA, MOKRUS
Z terenu tych miejscowości  wpłynęło po 11 ankiet. Znacz-
na większość mieszkańców jest zadowolona z miejsca, 
gdzie mieszka i ze swojego sąsiedztwa. Tylko mieszkańcy 
Mokrusa  uważają, że przestrzeń  publiczna   w ich miejsco-
wości jest zaniedbana  i brzydka. Jako zaniedbane budynki, 
które wymagają remontu na terenie Mokrusa mieszkańcy 
w większości wskazali: budynek dawnej szkoły, GS, starą 
remizę, przystanek i staw. Mieszkańcy Kiełkowic: stary bu-
dynek szkoły i remizę OSP. Zupełnie podzielone są zdania 
mieszkańców Ryczowa Kolonii w tej kwestii 40% uważa, 
że występują zaniedbane budynki i tyle samo twierdzi, że 
nie. Większość mieszkańców trzech miejscowości czuje 
się bezpiecznie , nie boi się napadu i włamania do swo-
jego domu. Jako uczestnicy ruchu drogowego nie czują 
się bezpiecznie mieszkańcy Kiełkowic. Jako niebezpieczny 
odcinek wskazują skrzyżowanie ul. Turystycznej i Pielgrzy-
mów – brak przejścia dla pieszych oraz skrzyżowanie ulicy 
Turystycznej i Karlińskiej. Podobne odczucia mają  miesz-
kańcy Mokrusa. Ich zdaniem brak chodnika przy ul. Leśnej 
zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa na drodze. W spra-
wie bezpieczeństwa na drodze podzieleni są mieszkań-
cy Ryczowa Kolonii. Jednak jako niebezpieczny odcinek 
wskazują  ul. 3-go Maja. Większość mieszkańców uważa, 
że na terenie ich miejscowości nie działają subkultury.  W 
Kiełkowicach zwraca się uwagę na osoby nadużywające 
alkoholu. Zdecydowanie wszyscy dobrze oceniają jakość 
powietrza atmosferycznego w swoich miejscowościach. 
Połowa z ankietowanych uważa, że na terenie ich miej-
scowości nie występuje zbyt duży hałas komunikacyjny. W 
sprawie jakości systemu wodociągowego ankietowani nie 
mają zdania lub uważają, że jest zły. Zapewne podyktowa-
ne jest to faktem, iż na ich terenie nie ma sieci kanalizacyj-
nej.  Większość udzielających odpowiedzi dobrze ocenia  
system wodociągowy  i jakość oświetlenia  dróg i chodni-
ków. Jedynie w kwestii jakości systemu wodociągowego 

podzieleni są  mieszkańcy Kiełkowic: prawie 40% ocenia 
dobrze, a z drugiej strony tyle samo źle.  Zła jakość wodo-
ciągu wskazywana jest na bocznych drogach,  w tym ul. 
Więcki i ul. Łąki. Większość mieszkańców ankietowanych  
miejscowości nie ma zdania w sprawie tego, że inwestycje 
realizowane w ich miejscowości tworzone są z myślą o po-
trzebach mieszkańców. Podobna grupa nie ma zdania w 
kwestii oceny działalności samorządu i władz gminy.  Jedy-
nie w Kiełkowicach samorząd i władze zostały dobrze oce-
nione. Dobrze obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta i 
Gminy oceniają ankietowani mieszkańcy Kiełkowic i Mo-
krusa. Natomiast źle 55% udzielających odpowiedzi z Ry-
czowa Kolonii. Zwracają oni uwagę na zbytnią opieszałość 
pracowników, brak kompetencji, nieżyczliwość oraz brak 
pracownika na stanowisku pracy. Zdaniem mieszkańców 
Kiełkowic w UMiG są zbyt długie terminy załatwiania spraw 
i obsługa jest opieszała . Podobna grupa mieszkańców 
Ryczowa Kolonii źle ocenia obsługę w Przychodni Zdro-
wia.  Natomiast w dwóch pozostałych miejscowościach 
większość nie ma zdania w tej sprawie.  Negatywne opinie 
dotyczą braku specjalistów, dużych kolejek, braku możli-
wości rejestracji w godzinach popołudniowych i niespraw-
nej obsługi w rejestracji mimo zbyt dużej ilości pielęgniarek. 
Zdecydowana większość udzielających odpowiedzi nie ma 
zdania w ocenie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Jed-
nak wskazują na brak zainteresowania w terenie osobami 
starszymi i samotnymi oraz potrzebującymi pomocy. Pra-
wie 60% udzielających odpowiedzi z  Ryczowa Kolonii i 
Mokrusa uważa, że ilość realizowanych inwestycji w ich 
miejscowościach jest zbyt mała.  Zdaniem połowy ankie-
towanych w Kiełkowicach jest wystarczająca, natomiast 
38% jest przeciwnego zdania. Podobnie oceniono jakość 
realizowanych inwestycji. Większość ankietowanych nie 
ma zdania w sprawie podejmowania przez Gminę działań 
zachęcających do rozwoju przedsiębiorczości. Większość 
mieszkańców Ryczowa Kolonii  uważa, że w sytuacji utra-
ty pracy znalezienie nowej na terenie gminy byłoby dużym 
problemem oraz, że działania władz gminy nie wspomaga-
ją mieszkańców w znalezieniu pracy.  Zdania mieszkańców 
pozostałych dwóch miejscowości w tym temacie są po-
dzielone. Wszyscy Ankietowani w większości uważają, że 
w gminie oprócz Policji nie powinna funkcjonować  Straż 
Gminna. Działalność Policji  dobrze oceniło średnio 40% 
ankietowanych. Blisko 90% zaufaniem cieszą się jednostki 
OSP w trzech badanych miejscowościach.  Ankietowani 
Mieszkańcy Ryczowa Kolonii stwierdzili, że za dużo inwe-
stycji do tej pory realizowanych było w Ogrodzieńcu i Pod-
zamczu. Natomiast za mało w ich miejscowości.  Zdaniem 
mieszkańców Kiełkowic  za dużo inwestycji wykonuje się w 
Ryczowie, a za mało u nich. Natomiast Mieszkańcy Mokru-
sa uważają, że za dużo inwestuje się w Ogrodzieńcu i Kieł-
kowicach, a za mało w Mokrusie. Do systemu odbierania 
odpadów głownie zgłaszano uwagi dotyczące zwiększenia 
częstotliwości odbioru segregacji, zmniejszenia opłat za 
śmieci.  Ankietowani mieszkańcy w większości zaintereso-
wani są uzyskaniem dotacji z zakresu ochrony środowiska 
i OZE. Największym zainteresowaniem cieszy się budową 
instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz dotacja na docie-
plenie  budynku wraz z wymianą kotła c.o. Ankietowani 
mieszkańcy Kiełkowic głównie oczekują od gminy  budo-
wy chodnika (ul. Pielgrzymów, Turystyczna), budowy drogi 
(ul. Łąki, Adwokacka, Karlińska), urządzeń sportowych na 
placu rekreacyjnym lub przy remizie, budowy kanalizacji, 
utworzenia klubu dziecięcego i przedszkola oraz budowy 
dodatkowego oświetlenia (ul. Adwokacka, Łąki, Więcki) i 
budowy kanalizacji. Oczekują również uprzątnięcia terenu 
kamieniołomu, szkoły, placu zabaw i lasów oraz urządze-
nia zieleni publicznej w okolicy remizy OSP, dawnej szkoły 
i placu zabaw. Z kolei dla mieszkańców Ryczowa Kolonii  
równie najpilniejszą potrzebą jest  budowa drogi (ul. Tury-
styczna , ul. Pilecka, Ryczów-Pilica) , budowa chodnika 
(ul. 3-go Maja, Wolności, Południowa), budowa urządzeń 
sportowych (przy remizie, przy ul. Turystycznej), organiza-
cja klubu dziecięcego, żłobka, budowa mieszkań komu-
nalnych i kanalizacji. Podobne potrzeby mają mieszkańcy 
Mokrusa: oczekują na budowę drogi (Mokrus-Gulzów, ul. 
Sosnowa, Akacjowa, Dębowa), budowę chodnika przy ul. 
Leśnej, odwodnienia ul. Leśnej i Sosnowej, budowę do-
datkowego oświetlenia (przy ul. Dębowej ok. remizy oraz 

przy ul. Sosnowej), budowy sieci gazowej, wymiany rur 
wodociągowych, utworzenia placu zabaw i boiska sporto-
wego. Zdaniem tej grupy  gmina powinna uporządkować 
teren przy remizie, wokół stawu i w pobliżu dawnej szkoły 
oraz urządzić zieleń publiczną przy przystanku, placu za-
baw i przy stawie. Większość ankietowanych mieszkań-
ców  Kiełkowic i Ryczowa Kolonii  uważa, że gmina powin-
na zająć się poprawą dostępności do świetlicy wiejskiej, 
organizacją zabaw i zawodów sportowych i uruchomie-
niem kina letniego. Największym zainteresowaniem orga-
nizacją  różnych szkoleń i kursów wykazali się mieszkańcy 
Kiełkowic. Znacząca większość mieszkańców tych miej-
scowości uważa, że gmina powinna zając się  organizacją 
czasu dla starszych, samotnych, zorganizowaniem  grupy 
wolontariuszy, powołać asystentów  osób starszych, zor-
ganizować pomoc w nauce dla dzieci i wykonać udogod-
nienia dla niepełnosprawnych. Ankietowani w większości 
wypowiedzieli się za wydłużeniem pracy Urzędu Miasta, 
organizacją regularnych spotkań Burmistrza z mieszkań-
cami, uruchomieniem oficjalnego forum internetowego i 
wydawaniem biuletynu informacyjnego.
Największym  zgłaszanym problemem mieszkańców Kieł-
kowic jest brak zajęć  kulturalnych i rozrywkowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym celu ich zdaniem ko-
nieczne byłoby wyremontowanie budynku  starej szkoły i 
przeznaczenia jej właśnie na taki cel. 
Głównym problemem w Ryczowie Kolonii jest zły stan 
dróg, chodników, niewystarczające oświetlenie ulic: Wol-
ności, Turystycznej, Pileckiej i Zachodniej oraz brak dofi-
nansowania do budowy boiska. 
Z kolei mieszkańcy Mokrusa  uważają, że nie dba się o 
mniejsze miejscowości. Oczekują  kompleksowego re-
montu studni, poprawy oświetlenia  na ul. Akacjowej i Dę-
bowej, remontu placu zabaw, budowy chodnika i remontu 
dróg. 

GULZÓW
Najmniejsza ilość opinii  w postaci ankiet, bo tylko 6 szt.,  
wpłynęła od mieszkańców Gulzowa. Ankietowani zadowo-
leni są z miejsca zamieszkania i swoje otoczenie uważają 
za przyjazne i nieuciążliwe. W kwestii oceny jakości prze-
strzeni publicznej są podzieleni. Uważają, że na terenie 
Gulzowa występują zaniedbane budynki i tutaj wskazu-
ją remizę. Czują się bezpiecznie  i nie boją się włamania. 
Jednak jako uczestnicy ruchu drogowego  już nie czują 
się bezpiecznie z uwagi na brak chodnika. Uważają, że na 
terenie Gulzowa nie działają subkultury . Dobrze oceniają 
jakość powietrza atmosferycznego i twierdzą, że nie wy-
stępuje tutaj   zbyt duży hałas komunikacyjny. Źle oceniają 
jakość  systemu kanalizacyjnego i oświetlenia dróg i chod-
ników, szczególnie przy ul. Młodzieży. Natomiast pozytyw-
nie system wodociągowy. Kategorycznie nie zgadzają się 
ze stwierdzeniem, że inwestycje na terenie Gulzowa reali-
zowane są z myślą o potrzebach mieszkańców. Uważają, 
ze samorząd i władze gminy nie działają sprawnie. Zupeł-
nie podzielone są opinie na temat obsługi mieszkańców 
w Urzędzie MiG oraz w Przychodni Zdrowia. Pozytywnie 
oceniają obsługę w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zda-
niem ankietowanych ilość i jakość  inwestycji w Gulzowie 
jest zła. Gmina nie podejmuje działań zachęcających do 
rozwoju przedsiębiorczości  i działania władz gminy nie 
wspomagają w znalezieniu pracy. Nie chcą utworzenia 
Straży Gminnej. Pozytywnie oceniają działalność OSP. Na-
tomiast w kwestii oceny działalności Policji opinie  są  po-
dzielone.  Za dużo inwestycji zdaniem ankietowanych re-
alizowanych jest w Ogrodzieńcu, Podzamczu i Ryczowie. 
Natomiast za mało w Gulzowie i Mokrusie. Zainteresowani 
są pozyskaniem dotacji na inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska i OZE. Oczekują od gminy głównie: budowy 
drogi (Gulzów-Mokrus), budowy odwodnienia i chodnika 
przy ul. Młodzieży, budowy sieci gazowej. Zainteresowani 
są  udziałem w spotkaniach doradczych  w zakresie pro-
wadzenia agroturystyki, organizacją czasu dla osób star-
szych, samotnych i niepełnosprawnych oraz zorganizowa-
niem pomocy w nauce dla dzieci.  Uważają, że konieczne 
są spotkania Burmistrza z mieszkańcami i chętnie korzy-
staliby  z oficjalnego forum internetowego gminy.  Zdaniem 
ankietowanych Gulzów jest zapomniany przez władze i nie 
są tutaj realizowane żadne inwestycje.
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A skąd o tym wiem, skoro nie dysponu-
jemy żadnymi materiałami źródłowymi. 
Otóż kilka lat temu, udało mi się kupić 
na aukcji na allegro mapę i plan roz-
mieszczenie instalacji fabrykacji gazo-
betonu przy Cementowni w Ogrodzień-
cu. Mapa jest w bardzo dobrym stanie, 
podklejona płótnem, ale niestety nie ma 
na niej żadnej daty. Na pewno powsta-
ła po 1902 roku, bo jest już na niej na-
niesiona bocznica kolejowa, ale chyba 
przed 1905, bo jest tylko jeden blok dla 
robotników z komórkami.

Przyglądając się mapie, widzimy na niej 
budynki, które przetrwały do dzisiaj. 
W prawym dolnym rogu budynek tzw. 
„pałacyk” z powozownią. Na środku 
mapy jest zbiornik wodny, który jeszcze 
w latach 60. służył jako basen. Fabryka 
gazobetonu przypuszczalnie nie po-
wstała, a szkoda, bo byłaby pierwszą 
na terenach Polski, a możliwe, że nawet 
pierwszą w Europie. Produkcję betonu 
komórkowego rozpoczęto w Polsce do-
piero po 1954 roku w zakładach w Solcu 
Kujawskim. Ale, ale… Znacie ten wielki 
dom przy ul. Wodnej w Ogrodzieńcu, 
dom Malewskich. Teraz już otynkowany, 
ale wcześniej widać było szare, prawie 
czarne pustaki. Był wybudowany w la-
tach 40 XX wieku i z opowiadań mojego 
ojca zapamiętałam, że „Malewski kupił 
plac od Siedleckiej, a dom wybudował z 
zakupionego materiału po cementowni 
Firleja”. Przypuszczać więc można, że 
były próby produkcji gazobetonu. Mu-
szę jeszcze zweryfikować tą informację.
Produkcja w cementowni „Ogrodzie-
niec” trwała do 1924 roku. Ogólny kry-
zys jaki dotknął nasz kraj po odzyskaniu 
niepodległości nie ominął i cementow-
ni. Ograniczony zbyt cementu, pełne 
zbiorniki produktu zmusiły właścicieli 
do zaprzestania produkcji. Do 1927 

roku cementowania pracowała tylko 
kilka tygodni w roku. Szalejąca inflacja 
sprawowała ogromny wzrost kosztów 
produkcji. 
Dodatek drożyźniany ustalany przez 
Komisję Cen wynosił 30,40% wzrostu 
miesięcznie. Cementowania nie moder-
nizowana od 1902 roku nie nadążyła za 
postępem jaki występował w przemyśle 
cementowym na świecie. Nie mogła 
wytrzymać konkurencji z innymi bardziej 
nowoczesnymi zakładami pracującymi 
już metodą mokrą przy zastosowaniu 
pieców obrotowych do wyrobu klinkieru 
– takimi jak powstała po drugiej stronie 
ulicy – cementownia „Wiek”.
Jakość cementu wytworzonego w 
nowoczesnych cementowniach była 
znacznie wyższa, a koszt produkcji niż-
szy, jako że metoda sucha jest bardziej 
ekonomiczna od produkcji mokrej. Od 
1910 roku na czoło przodujących w 
nowoczesności zakładów wysunęły się 
„Zjednoczone Fabryki Portland Cemen-
tu Firlej i Spółka Akcyjna” z siedzibą w 
Warszawie. Firlejowskie cementownie 
pochłaniały i zmuszały do bankructwa 
stare zakłady, jeden po drugim. Konku-
rencji nie wytrzymała również cemen-
townia „Ogrodzieniec”. 
27.11.1927 roku Zjednoczone Zakłady 
Portland Cement Firlej i S-ka wykupiły 
od właścicieli London i S – ka Cemen-
townię „Ogrodzieniec” po to, by w za-
kładzie tym nigdy już cementu nie pro-
dukować. 
Istniejące maszyny i urządzenia mogące 
mieć zastosowanie w innych cemen-
towniach zdemontowano i sprzedano, a 
resztę zniszczono i sprzedano na złom. 
Budynki fabryczne nie zabezpieczone i 
nie konserwowane ulegały stopniowej 
dewastacji i rozbiórce. 
Ostatni komin wysadzono dynamitem 
w czerwcu 1950 roku. Zakład działał od 

1877 do 1927 roku, czyli równo 50 lat.
Powstała w 1912 roku Cementownia 
„Wiek” przejęła produkcję i działała do 
1998 roku, kiedy to została wykupiona 
przez cementownię „Górażdże”, po to 
by w zakładzie tym nigdy już cemen-
tu nie produkować. Historia zatoczyła 
koło. Ale to temat na inne opowiadanie, 
które wkrótce nastąpi. 
Na tym zdjęciu zrobionym w 1938 
roku lub 1939 roku stoją jeszcze hale 
fabryczne, a wśród kawalerów siedzą-
cych na murku … (fot. 1)
Co pozostało po 50 latach działalności 
cementowni? Pałacyk (fot. 2)– obecnie 
pięknie odrestaurowany przez państwa 
Kusiorów (po wojnie mieściła się w nim 
szkoła, później przedszkole). Budynek 
dozoru (fot. 3), w którym po wojnie był 
ośrodek zdrowia, biblioteka, świetlica, 
szatnia klubu sportowego, mieszkania i 
sklep meblowy, a także po drugiej stro-
nie ulicy dom mieszkalny długi, partero-
wy. (fot. 4)
Taki jest bilans działalności drugiej ce-
mentowni na terenie Ogrodzieńca. 
Za wszystkie materiały i fotografie dzię-
kuję panu Wiesławowi Barczykowi, jego 
siostrze Bożenie oraz pani Jadwidze 
Pomykale, córce Jana Żaka, którego 
fragmenty wspomnień cytowałam w 
poprzednim numerze GO.
W ubiegłym tygodniu spotkałam się z 
panią Zofią Klekot, wnuczką Jana Pan-
ka, dzięki której uzyskałam wiele cieka-
wych informacji o jego życiu, a także 
jego fotografie. Napiszę o nim więcej 
wkrótce – „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie”. Nadal proszę o fotografie i do-
kumenty, bo tylko dzięki waszej pomocy 
możemy przywrócić pamięć o tym co 
minęło.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka-Stępniewska

Była sobie cementownia ...
Właściciele Cementowni „Ogrodzieniec” próbowali rozszerzyć asortyment  
oferowanych produktów o produkcję gazobetonu. 

W dniu 12.11.2015r. w sali 
widowiskowej MOK w Za-
wierciu odbył się XIII Prze-
gląd Kulturalny Świetlic Śro-
dowiskowych.
W tym roku motywem prze-
wodnim Przeglądu było 
hasło „Chodź pomaluj mój 
świat – kolorowe piosenki”.
Wychowankowie ŚŚ z sie-
dzibą w ZSP w Ogrodzieńcu 
zaprezentowali się w pio-
sence zespołu 2+1 „Chodź 
pomaluj mój świat”, którą 
uroczyście otworzyli spotka-
nie oraz „Zielone ufoludki” 
Fasolek. 
Wychowankowie ŚŚ z sie-
dzibą w Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu swój występ rozpo-
częli przebojem Kaena „Zbyt 
wiele”, następnie najmłodsi 

podopieczni zaśpiewali „Zie-
lonego ogórka”. Występ za-
kończyli układem tanecznym 
do muzycznego mixu  „Czer-
wone korale / Ruda tańczy 
jak szalona”.
Popis talentu naszych Wy-

chowanków spotkał się z 
gromkimi brawami.
Wróciliśmy z dyplomami 
oraz nagrodami. 
  

Anna Jurczak
Justyna Żak

Z życia świetlic środowiskowych
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Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu składa serdeczne podzię-
kowania Spółdzielni Socjalnej „IMPULS” za wspieranie pla-
cówki, doposażenie w brakujące materiały plastyczne oraz 
opiekę podczas okolicznościowych wyjazdów. 

Wychowawca ŚŚ z siedzibą 
w ZSP w Ogrodzieńcu 

Żak Justyna

W dniach 17-18 października br. w Koziegłowach odbył się XII Jurajski Przegląd Zespołów 
Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje” w ramach programu Ochrony Gwary Północnej 
Jury. Gminę Ogrodzieniec reprezentował, działający pod patronatem MGOK w Ogrodzień-
cu, zespół „Ryczowianki” z Ryczowa w przedstawieniu pt. „Andrzejki”. Zespół otrzymał 
wyróżnienie: pamiątkowy dyplom i statuetkę.

Beata Stypa-Rus

Żywnościowa pomoc
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu prowadzi 
akcję wydawania artykułów żywnościowych dla osób i 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czy-
li spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o po-
mocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej (do 951 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie 
skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Punkt wydawania żywności zorganizowany został 
w pomieszczeniu na parterze w budynku biurowym GS 
w Ogrodzieńcu. Z pomocy korzysta ok. 330 osób, wśród 
których są m.in. rodziny dotknięte problemem bezrobocia 
lub osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Jestem na rencie rodzinnej, a mój mąż szuka pracy, w 
chwili obecnej stara się o odbycie stażu. Pomoc żywno-
ściowa jest dużym wsparciem dla naszej rodziny – mówi 
mieszkanka z Ogrodzieńca Cementowni.
Jestem wdzięczna Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Ogrodzieńcu za to, że pomagają ludziom potrzebującym. 
Ja mam bardzo trudną sytuację życiową, wychowuję nie-
pełnosprawne dziecko, a mój mąż jest po operacji. Żyje-
my tylko ze świadczeń przyznawanych przez OPS – mówi 
mieszkanka z Giebła Kolonii.
Akcja przeprowadzona jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 i potrwa do 
końca lutego 2016r. Kolejne terminy wydawania żywności 
to: 20.12.2015, 12.01 i 19.02.2016r.

Joanna Piwowarczyk

Warsztaty ekonomiczne
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 19 paź-
dziernika 2015r. w Sali Narad Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej. Tematem 
działania był budżet domowy i ekonomiczne prowadzenie 
gospodarstwa domowego.  Celem szkolenia było wzmoc-
nienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego w tym szczególnie gospodaro-
wania budżetem domowym u osób objętych Programem. 
Ważnym elementem działań POPŻ jest włączanie uczest-
ników w funkcjonowanie społeczności lokalnej i wymiana 
doświadczeń. Trenera oraz poczęstunek zapewnił Bank 
Żywności w Częstochowie.
Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

OPS Ogrodzieniec

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana 
Stanisława Domagały, wieloletniego współpracownika 
Gazety Ogrodzienieckiej, autora wierszy i aforyzmów za-
mieszczanych na jej łamach. Pan Stanisław urodził się w 
Ogrodzieńcu i tu spędził dzieciństwo i młodość. Po wojnie 
zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował w resorcie łącz-
ności – był dyrektorem największego w Polsce Obwodu 
Poczty i Telekomunikacji Warszawa I. Za zasługi dla Ojczy-
zny i działalność kombatancką odznaczony został Krzy-
żem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim. 
Pan Stanisław chociaż większość życia spędził w Warsza-
wie, cały czas był emocjonalnie związany z Ogrodzieńcem 
– miejscowością gdzie spędził dzieciństwo, uczęszczał do 
szkoły, miał swoich bliskich, przyjaciół, znajomych...
O więziach z rodzinną miejscowością świadczy Jego twór-
czość, w której często wraca do młodzieńczych wspo-
mnień, ludzi, miejsc, zdarzeń. 

Poniżej prezentujemy wiersz pt. ”Pożegnanie z Ogrodzień-
cem” autorstwa Stanisława Domagały

Płacz mi pozostał jedynie,
Nie cieszą poranne zorze,
Dom mój rodzinny ginie,
Żalu rozlewa się morze.

Zegar godziny bije,
Żal ściska moje serce.
Z wiatrem umyka życie,
Żegnajcie kwiatów kobierce.

Żegnaj zamku warowny,
Słowiańska Włodków stanico.
My wiemy co to wojny,
Żegnaj Anielko – dziewico.

Żegnaj Jurajski Szlaku,
Kraino zamków – ostańców.
Jutrzyno czerwonych maków,
Szczęśliwych losu wybrańców.

Może duchem powrócę,
Gdzie przodków są cmentarze.
Tęsknotę serca uleczę
W kościółku przed cmentarzem.

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej składa wyrazy  
współczucia i żalu Rodzinie i Bliskim 

śp. Stanisława „Toniego” Domagały.

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu dla 
Kazimiery Nocoń z powodu śmierci męża Stanisława.

Życzymy Ci Kaziu wiele sił, aby znieść ten ból. Niełatwo 
znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach. 

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Jolanta Sprężak-Wawrzyk 
wraz z Zespołem Folklorystycznym 

„Wrzos”- Ryczów-Kolonia

Pozostanie w naszych myślach i sercach  
Weronika Milejska nasza koleżanka z KGW, którą żegnaliśmy  

z wielkim żalem na jej ostatniej drodze.
Ślemy słowa współczucia  

dla męża Stanisława i całej Rodziny.
Zespół Folklorystyczny 

„Wrzos”- Ryczów-Kolonia

Pożegnanie

Zespół Ryczowianki 
w Koziegłowach

Podium dla drużyny z Ryczowa Kolonii
W dniu 5 września 2015r. na Stadionie 1000- lecia Państwa 
Polskiego w Zawierciu odbyły się IX Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze Strażaków OSP Powiatu Zawier-
ciańskiego. W tym samym dniu odbyły się również Po-
wiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Ogółem w zawodach powiatowych 
wzięło udział: 11 drużyn męskich reprezentujących wszyst-
kie gminy powiatu zawierciańskiego, 7 drużyn kobiecych, 
4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP. W końcowej 
klasyfikacji w kategorii mężczyźni bieg sztafetowy/ ćwicze-
nia bojowe trzecie miejsce zajęła drużyna OSP z Ryczowa 
Kolonii. Gratulujemy.

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

NA LATA 2014-2020
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁA JURY”

CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ 
W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY , 

POK. 33 W GODZ. 8.00-15.00

Od lipca bieżącego roku w świetlicy w Podzamczu od-
bywały się cykliczne warsztaty manualne realizowane w 
ramach projektu „Familijny Folwark w Podzamczu, czyli 
jak dorosłych i dzieci oderwać od sieci”. W Zajęciach ak-
tywizujących chętnie wzięli udział mieszkańcy Podzam-
cza i Ogrodzieńca najmłodsi uczestniczyli w warsztatach 
kreatywnych „roboty i robótki:”, starsi swoje zdolności 
manualne mogli rozwijać podczas warsztatów „nienudne 
popołudnie”. W ramach projektu odbył się także m.in.: wy-
jazd edukacyjny do Smolenia (lipiec), spektakl teatralny dla 
dzieci (wrzesień), rajd i spacery historyczne z przewodni-
kiem. Projekt realizowany jest do grudnia przez Fundacje 
„Stara Szkoła”, finansowany jest z konkursu grantowego 
„Działaj lokalnie 2015” przy wsparciu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności,  Akademii Rozwoju Filantropi w 
Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Fundacja „Stara Szkoła”
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Inauguracje, inauguracje…
Miesiąc październik w środowiskach studenckich to początek nowego roku akademickie-
go, nie inaczej było w przypadku naszych dwóch gminnych uniwersytetów.
W dniu 15 października br. o godz. 16.30 tradycyjny hymn studencki „Gaudeamus igi-
tur...” zainaugurował czwarty rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Dziekan Wydziału Zamiejscowe-
go Wyższej Szkoły Biznesu w Olkuszu Pani dr inż. Agnieszka Kurc - Lisiecka, Pani Poseł 
na Sejm RP i Wiceminister Gospodarki - Anna Nemś, przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Ogrodzieniec, przedstawiciele Rady Programowej UTW, prowadzący po-
szczególne sekcje, przedstawiciele zawierciańskiego UTW, słuchacze oraz gospodarze 
spotkania - dyrektor wraz z  pracownikami MGOK, którzy wspólnie z WSB zorganizowali 
działalność uniwersytetu i dbają o jego rozwój. Po uroczystym ślubowaniu nasi nowi stu-
denci odebrali indeksy. Aktu immatrykulacji  i oficjalnego przyjęcia w poczet nowych stu-
dentów UTW w Ogrodzieńcu dokonała Dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły 
Biznesu w Olkuszu pani dr inż. Agnieszka Kurc - Lisiecka oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Mikulski. Po części oficjalnej studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. 
„Między pasją, a presją. Kształcenie jako inwestycja”, który przygotował prof. dr hab. Jan 
Czempas. Na zakończenie dla naszych studentów i zaproszonych gości przygotowaliśmy 
literacko – muzyczną ucztę w wykonaniu pań z sekcji literackiej działającej przy UTW w 
Ogrodzieńcu pod kierunkiem Marianny Guzik oraz Zespołu „Marzenie” pod okiem instruk-
tora Marka Woźniaka.

W sobotę 17 października halę sportową przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu wypełnili młodzi 
adepci nauki, którzy wraz z rodzicami i opiekunami wzięli udział w uroczystości inaugu-
racji II roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. W tym 
roku najmłodsi studenci wezmą udział w dziesięciu niezwykłych spotkaniach ze światem 
chemii, fizyki, geografii, historii, czy techniki. Po uroczystym ślubowaniu, nowi studenci 
odebrali indeksy z rąk Prodziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecz-
nych WSB pani dr Pauliny Głowackiej, Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec pana 
Dariusza Ptasia oraz Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu i 
jednocześnie gospodarza spotkań pani Doroty Cygan. Wykład inauguracyjny pt. „Lodo-
we eksperymenty” poprowadzili popularyzatorzy nauki Sonia Myczkowska i Krzysztof 
Sołtysik. Godzinne spotkanie wypełnione było mnóstwem doświadczeń, z suchym lodem 
w roli głównej. W trakcie wykładu uczestnicy dowiedzieli się m.in. do czego może służyć 
suchy lód w kuchni, co to jest sublimacja oraz czym można ugasić pożar w pracowni 
komputerowej. 

Marta Bejgier

O działaniach wojsk biorą-
cych udział w I wojnie świa-
towej w latach 1914-18 
świadczą pozostałości po 
okopach na Susinie, które 
przebiegały koło obecnego 
cmentarza i Czubatki  - cią-
gnęły się przez Ryczów. 
Zachowało się ok. 200 
metrów widocznych do 
dziś pozostałości po oko-
pach, w których przebywali 
żołnierze. Na tym terenie 
widoczne są także pozo-
stałości po stanowiskach 
pod CKM. W tym miejscu 
wówczas domów nie było, 
był to teren pól i łąk. Woj-
ska rosyjskie miały okopy 
po drugiej stronie Czubatki 
– niedaleko tzw. Studnisk, 
czyli miejsca, gdzie miesz-
kańcy nabierali wodę do 

picia i do pojenia bydła i 
zwierząt gospodarskich. Za  
„Studniskami” ustawione 
były działa, które strzelały w 
stronę Księdza Góry, gdzie 
zlokalizowane były wojska 
austriackie i pruskie. Pod 
Kamienną Górą ustawio-
ny był ołtarz polowy, przy 
którym pop odprawiał na-
bożeństwo dla wyruszają-
cych do boju żołnierzy ro-
syjskich. 
Natomiast pod Łysą Górą 
stał ołtarz polowy, gdzie 
odprawiano mszę dla wojsk 
austriackich, które zawsze 
modliły się przed wyrusze-
niem do boju. Następnie 
żołnierze szli na tzw. górkę 
wypłacalną, gdzie dosta-
wali żołd i szli dalej obok 
Sołtysiej Góry do okopów 

i tam czekali na rozkaz do 
boju. Największy bój był na 
tzw. piki (bagnety) na po-
lach po lewej stronie w kie-
runku Ryczowa. Był to bój 
krwawy -  jeden na drugie-
go szedł z bagnetem. Nie 
wiadomo ile żołnierzy obu 
stron zginęło.
Austriacy mieli na Sołtysiej 
Górze zwiadowcę, który 
obserwował działania prze-
ciwnika. Natomiast Rosja-
nie na Straszykowej Górze 
mieli patrol,  obserwujący 
przeciwnika przez lornetki 
wystawiane od góry, tzw. 
zajęcze uszy.
Od wystrzelonego pocisku 
artyleryjskiego odniósł po-
ważną ranę młody miesz-
kaniec Ryczowa – Mateusz 
Barczyk, który stracił nogę. 

Wojska rosyjskie ostrzelały 
dom, w którym mieszkał 
Mateusz, gdyż prawdopo-
dobnie myśleli, że to au-
striacka kuchnia polowa, 
gdy ujrzeli dym z komina. 
Dom się zapalił i w płomie-
niach zginęła matka Mate-
usza. Zginęło tam jeszcze 
dwóch Austriaków. Miesz-
kańcy Ryczowa zapamię-
tali Mateusza znanego 
pod przezwiskiem Matus, 
który nosił drewnianą pro-
tezę, tzw. szczudło. Matus 
urodził się w roku 1905, a 
zmarł w 1985r. Do niedaw-
na pod Skałą w Ryczowie, 
w pobliżu remizy, znajdo-
wano łuski po pociskach, 
ołowiane kulki, moździerze 
z okresu I wojny światowej. 
Podczas działań wojen-

nych zginęła mieszkanka 
Ryczowa Antonina Szeląg, 
która została zastrzelona 
wraz ze swoim czteroletnim 
dzieckiem przez żołnierzy 
rosyjskich. Pochowano ją 
wraz z dzieckiem w miej-
scu, gdzie obecnie stoi 
krzyż przy ulicy Kościelnej. 
Nie ma tam żadnej tabliczki 
z nazwiskiem, ale fakt ten 
potwierdziła jej wnuczka, 
Zenona Miszczyk, miesz-
kająca w Ryczowie.
Wojska w Ryczowie stacjo-
nowały przez cztery lata. W 
roku 1918 wycofały się woj-
ska austriackie -opowiada 
Leszek Janus, mieszkaniec 
Ryczowa, pasjonat lokalnej 
historii, społecznik,  który 
zapamiętał historie opo-
wiadane przez babkę Ma-

rię Kazek z d. Nocoń (ur. 
w 1896r, zm. 1978r.) i jej 
siostrę Walerię Kuźniak (ur. 
w 1905r.) i jej męża Piotra 
Kuźniaka, który urodził się 
w 1896r. a zmarł w 1978, 
czyli w czasie wojny miał 18 
lat. W Ryczowie mieszka 
córka Walerii i Piotra Kuź-
ników – Zofia Kuźniak (od 
Maślorza), która potwier-
dziła to, co opowiadali jej 
rodzice.
W planach jest ufundowa-
nie tablicy upamiętniającej 
ofiary I wojny światowej 
–poległych żołnierzy Pola-
ków walczących w szere-
gach po obu stronach róż-
nych wojsk.

Spisała
J. Piwowarczyk

I wojna światowa i jej ślady na terenie Ryczowa

Tablica pamiątkowa postawiona w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej przez Sekcję Oświaty 
i Ochrony Zabytków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej upamiętniająca żołnierzy pole-
głych w czasie działań wojennych. Podobne tablice ustawiono w Chlinie, Parkoszowicach, Strze-
gowej i Smoleniu.


