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Ogrodzieniecka
Orkiestra

Dalsze losy ogrodzie-
nieckiej orkiestry dętej 
opisane przez M. Lipkę-
Stępniewską. W artykule 
zdjęcia z lat 30, 50  
i 80 XX wieku oraz wiele 
ciekawostek z historii 
zespołu. 

Inwestycje
Gminne
Rubryka UMiG poświę-
cona najważniejszym 
inwestycjom w całej 
gminie, ich kosztom, 
realizacji i planom oraz 
różnym przedsięwzięciom  
popularyzującym gminę 
Ogrodzieniec.

W strażackim
gronie

Druhowie z ogrodzieniec-
kiej OSP podsumowali rok 
2011 oraz przedstawili pla-
ny na rok 2012. Na walnym 
zebraniu zarząd otrzymał 
absolutorium.

Przekaż 1%

Informacja o możliwości 
wsparcia organizacji poza-
rządowych działających na 
terenie Gminy Ogrodzieniec.

str. 4

Rocznica
pacyfikacji

W niedzielę, 19 lutego w 
Ryczowie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 68 
Rocznicę Pacyfikacji.
Relacja z uroczystości  
w szkole i kościele.

Coś dla ducha

Prezentujemy poezję 
lokalnych poetek: Alicji Kmi-
ty-Żak, Łucji Golby, Zenobii 
Fiutak oraz Stanisława Do-
magały, który wywodzi się 
z Ogrodzieńca, ale od wielu 
lat mieszka w Warszawie.

Można jednak zaspokoić część swoich 
marzeń poprzez uczestnictwo w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Termin ten 
pojawił się w drugiej połowie ubiegłego 
wieku (pierwszy UTW na świecie powstał 
we Francji w 1973 roku, ale już dwa lata 
później w Warszawie). Obecnie działa w 
naszym kraju ponad 110 Uniwersytetów, 
które zrzeszają ponad 25 tys. słuchaczy. 
Celem ich działalności jest aktywizacja 
ludzi starszych oraz wykorzystanie ich 
potencjału, wiedzy i doświadczenia życio-
wego dla rozwoju lokalnych społeczności. 
W ramach prowadzonych zajęć słuchacze 
mogą realizować własne potrzeby samo-
rozwoju oraz zdobywać nowe umiejętno-
ści. Uczelnia (bo tak się oficjalnie nazywa) 
jest także miejscem spotkań z podobnymi 

do nich osobami, z którymi mogą wymienić 
się poglądami oraz wspólnie stawiać czo-
ła wielu problemom ich pokolenia. Często 
bywa, że po latach wychowywania dzieci 
i wnuków osoby starsze czują się niedo-
ceniane i niepotrzebne. Bywa też, że po 
utracie współmałżonka czują się bardzo 
samotnie. Wówczas nowe zajęcie i rozwija-
nie własnych pasji jest nieocenionym lekar-
stwem i balsamem dla psychiki, pozwala 
ponownie być aktywnym i zaakceptować 
świat takim jakim jest. Wielu seniorów jest 
bardzo sprawnych, nie znoszą bezczynne-
go siedzenia w domu. 
W ramach UTW zajęcia prowadzone są jako:
- wykłady zapraszanych specjalistów z róż-

nych dyscyplin wiedzy, 
- lektoraty języków obcych dla seniorów,

- sekcje, kluby i zespoły tematyczne po-
zwalające na rozwój własnych pasji i za-
interesowań,

- warsztaty artystyczne, w ramach których 
można rozwijać i prezentować własne 
talenty,

- zajęcia ruchowe, rekreacyjne oraz reha-
bilitacyjne ukierunkowane na zachowanie 
zdrowia i długoletniej sprawności fizycz-
nej,

- imprezy kulturalne, turystyczne i okolicz-
nościowe integrujące studentów i środo-
wisko lokalne,

- kursy, szkolenia, poradnictwo.
Uniwersytety Trzeciego Wieku finansowa-
ne są ze składek członkowskich studentów 
ustalanych dla danej uczelni, z budżetu miast 
lub regionu, wspierane przez różne formy 

sponsoringu, grantów oraz wypracowa-
nych przez uczelnię środków. Obecnie oso-
by starsze stanowią prawie 13% polskiego 
społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą 
już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. 
Również w naszej gminie zauważalne jest, że 
ta grupa mieszkańców staje się coraz licz-
niejsza. Konieczne jest zatem stworzenie dla 
nich oferty spędzania czasu. 
W ostatnich miesiącach wspólnie z Panią 
Marią Lipką-Stępniewską rozpoczęliśmy 
starania o powołanie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w naszej gminie. W lutym br. w tej 
sprawie spotkaliśmy się z przedstawicielami 
Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie - organizacji, która wspiera działal-
ność UTW. Przed nami jeszcze sporo pracy, 
ale jesteśmy dość zaawansowani w swoich 
działaniach. W ciągu najbliższych miesięcy 
Uniwersytet formalnie zacznie działać przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogro-
dzieńcu. Mamy nadzieję, że 1 października 
2012 roku zabrzmi pierwszy Gaudeamus 
Igitur na naszym ogrodzienieckim Uniwersy-
tecie.
Więcej o celach, idei oraz o tym, jak funkcjo-
nują UTW w innych gminach można przeczy-
tać na: www.utw.pl

Andrzej Mikulski 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku – co to jest?

Mój przyjaciel kot...

Wiele osób w wieku średnim i starszym czuje potrzebę dokształcenia się i uzupełnienia 
wiedzy na różne tematy. Szczególnie dotyczy to własnych zainteresowań i pasji, bo prawie 
zawsze jest tak, że w młodości musimy uczyć się tego, co „daje nam fach”, a nie tego czego 
chcielibyśmy się uczyć. Często nasza kariera zawodowa wytyczana jest przez przypadki lub 
zbieg okoliczności, a my ciągle tęsknimy do innej rzeczywistości i niezrealizowanych pla-
nów. 

Zakończył się nabór prac do konkursu plastycznego „Mój przyjaciel kot”. To już druga edycja „kociego” konkursu 
zorganizowanego przez Fundację „Stara Szkoła” w Ryczowie (przy okazji Światowego Dnia Kota – 17 luty co roku). 
W konkursie wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z naszej gminy. Tuż przed rozstrzygnięciem prezentujemy 
Naszym Czytelnikom kilka ciekawych prac. Wyniki konkursu 28 lutego na stronie internetowej MGOK: 
www.mgok.ogrodzieniec.pl

DOROTA SUPKOWSKA

Dagmara Mikoda 11 lat Dawid Soliński 9 lat Kamil Kaziród 6 lat
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Małgorzata Janoska 
- będąc wyrazicielem  
głównie dzieci i młodzie-
ży  i działając w ich imieniu 
zwracam się z prośbą o 
przemyślenie utworzenia 
lodowiska na terenie Ogro-
dzieńca. Taka inicjatywa na 
pewno wymaga współpra-
cy z naszą strażą pożarną, 
ale może warto spróbować 
i pokusić się o to w nieda-
lekiej przyszłości. 
Odpowiedź Burmistrza: 
Nie widzę uzasadnienia 
dla budowy lodowiska w 
Ogrodzieńcu. Utrzymanie 
takiego obiektu wraz z  sys-
temem schładzającym taflę 
lodu przez całą zimę jest 
bardzo kosztowne. Myślę, 
że nie stać nas na takie 
lodowisko, lepiej pieniądze 
przeznaczyć na inne obiek-
ty sportowe np. boiska, 
których jeszcze brak w na-
szej gminie. Ale w tej spra-
wie mam inną propozycję. 
W czasach, gdy chodziłem 
do szkoły podstawowej, 
pracownicy szkoły w cza-
sie ferii wspólnie z uczniami 
urządzali lodowisko na pla-
cu szkolnym. Co roku urzą-
dzał je nasz Nauczyciel pan 
Kazimierz Figiel – wieloletni 
wuefista SP nr 1 w Ogro-
dzieńcu. Do tego potrzeb-
ne były trzy rzeczy: woda (z 
sieci szkolnej), mróz (w tym 
roku go nie brakuje w cza-
sie ferii) i chętni do pracy 
(takich jest bardzo wielu). 
Może warto wrócić do tego 
pomysłu? 
Grażyna  Gołuchowska 
– osoby samotne  starsze 
i chore proszą, aby pomóc 
im w sprzątaniu, odśnie-
żaniu chodnika przed ich 
posesjami, gdyż same  ze 
względu na zły stan zdro-
wia nie mogą tego wyko-
nać. 
Mieszkańcu Podzamcza 
pytają, kto ma sprzątać, 
odśnieżać niewielki odci-
nek parkingu naprzeciw 
Sanktuarium Matki Bożej 
Skałkowej.
Mieszkańcy proszą o od-
śnieżenie Placu Jurajskiego 
w Podzamczu i wywiezienie 
zalegającego tam śniegu. 
Odpowiedź Burmistrza: 
Za odśnieżanie chodnika 
wzdłuż drogi, jeżeli chodnik 
przylega do posesji, odpo-
wiada właściciel posesji. 
Gmina mogłaby przejąć 
obowiązki odśnieżania, ale 
musielibyśmy kogoś do 

tego wynająć, zapłacić za 
pracę a kosztami obciążyć 
właścicieli nieruchomości. 
Własnymi siłami (ZGK) od-
śnieżamy chodniki w cen-
trum Ogrodzieńca i wzdłuż 
ulic najczęściej uczęsz-
czanych np. Kościuszki, 1 
Maja, lecz w całej gminie 
nie jesteśmy w stanie od-
śnieżyć wszystkich chod-
ników. Każdy musi się 
włączyć w odśnieżanie lub 
zlecić wykonanie tej pracy 
wzdłuż swojej posesji.
Plac Jurajski odśnieży-
my tak, żeby można było 
swobodnie przejść. Jest 
tam ciasno i nie chcemy 
uszkodzić ławek i rzeczy, 
które tam się znajdują, dla-
tego nie będziemy używać 
sprzętu mechanicznego do 
usuwania śniegu.
Zbigniew Fabiańczyk 
-  mieszkańcy Giebła in-
formują o uszkodzonych 
drzewach przy dworku. 
Połamane gałęzie stwa-
rzają zagrożenie dla prze-
chodniów, dlatego proszę 
o interwencję w tej spra-
wie. 
Odpowiedź Burmistrza: 
Pełne prace pielęgnacyj-
ne drzew przewidujemy 
przy okazji remontu dachu 
dworku w Gieble. Teraz wy-
ślę tam służby komunalne i 
jeśli uznają one, że konary 
zagrażają bezpieczeństwu, 
to je przytniemy.
Krzysztof Apel  - proszę 
o zabezpieczenie środków 
na wykonanie nakładki as-
faltowej na ul. Sobieskiego. 
Sprawa remontu  tej uliczki 
poruszana jest już od kilku 
lat.
Po remoncie ul. Olkuskiej 
nie powróciły na miejsce 
znaki informujące o skręcie 
i dojeździe do Urzędu MiG, 
Policji, Ośrodka Zdrowia. 
Nie ma czytelnej informa-
cji dla przyjezdnych o tym, 
gdzie takie instytucje się 
znajdują. Proszę, aby  w 
miarę możliwości  znaki te 
powróciły.
Odpowiedź Burmistrza: 
W roku bieżącym chciałbym 
wykonać naprawę kilku 
ulic, na których wykonana 
jest już kanalizacja. Wśród 
nich jest również ul.Sobie-
skiego. Myślę, że uda się 
prace na niej wykonać do 
uroczystości Bożego Ciała, 
aby procesja mogła przejść 
wyremontowaną drogą.
Słupki kierunkowe zostały 

zdemontowane przez wy-
konawcę w czasie remontu 
ul Olkuskiej. Zdeponował je 
w magazynie przy ul.Miesz-
ka, gdzie przechowywał 
materiały z budowy. Nieste-
ty  ktoś ukradł te słupki oraz 
kilka pokryw na studzienki 
kanalizacyjne. Przygoto-
wujemy się do wymiany 
wszystkich zniszczonych i 
skorodowanych tabliczek 
z nazwami ulic w całej gmi-
nie, więc mam nadzieję, że 
zostaną uzupełnione rów-
nież braki w oznakowaniu 
tablic informacyjnych.
Zofia Adamusińska zło-
żyła interpelacje w imieniu 
swoim i radnego Janusza 
Grzesiaka.
W imieniu mieszkańców 
Ryczowa, Żelazka, Śru-
barni i Ryczowa Kolonii 
prosimy Pana Burmistrza o 
załatwienie  następujących 
spraw: 
Jeśli kiedyś Pan Burmistrz 
będzie opracowywał do-
kumentację na oświetlenie 
niektórych ulic na terenie 
Gminy, prosimy wziąć pod 
uwagę ulicę Basztową  w 
odcinku od ulicy Kościelnej 
do Strażnicy. Jest to od-
cinek ważny nie tylko dla 
mieszkańców Ryczowa, 
ale także dla turystów od-
wiedzających to miejsce. 
W obecnej chwili odcinek 
ten jest zupełnie ciemny. 
Doświetlenia wymaga tak-
że ulica Leśna w kierunku 
Ryczowa Kolonii. 
Druga sprawa dotyczy 
wycięcia modrzewi na 
cmentarzu komunalnym 
w Ryczowie. Mieszkańcy 
prośbę motywują tym, że 
spadające igliwie zaśmieca 
pomniki. Igliwie jest lepkie 
trudno się zmywa, a na 
czarnych płytach pozostają 
plamy.
Kiedyś była moda utwar-
dzania dróg  szczególnie 
wiejskich odpadami azbe-
stowymi. W Ryczowie w 
ten sposób  utwardzono 
cztery ulice: Kręta, Pa-
górkowa, Końcowa  i 
Sadowa. Problem tego 
typu istnieje też w innych 
miejscowościach. Jest 
prośba, aby przemyśleć 
w jaki sposób rozwiązać 
ten problem. Mieszkańcy 
rozumieją, że są to inwe-
stycje  kosztowne, jednak 
oczekują, aby co jakiś 
czas jedna  z tych ulic była 
modernizowana. Mamy  
prośbę do Pana Burmi-
strza i do Radnych  Rady 
Miejskiej, aby z tegorocz-
nego  funduszu, który jest 
przeznaczony na  remont 
dróg zmodernizować ulice 
Krętą lub Pagórkową. Uli-
ce te są krótkie i wąskie, 

więc koszty  nie będą  wy-
górowane. 
W sprawie rozbiórki opu-
stoszałego, walącego się 
domu stojącego przy ul. A. 
Krajowej 62 w Ryczowie 
były składane interpelacje, 
jednak do chwili obecnej  
nic się nie zmieniło. Dom 
ten może stanowić zagro-
żenie pożarowe dla sąsied-
nich domów. Prosimy o 
powiadomienie  właścicieli 
o uporządkowanie tej ruiny. 
Jest również prośba o upo-
rządkowanie placu wokół  
budynku po byłej zlewni 
mleka. Chodzi o usunięcie 
połamanych drzew, roze-
branie stojącej w lesie sto-
doły, która również stanowi 
zagrożenie pożarowe.
Odnośnie sołectwa  Żelaz-
ko zwracamy się  z nastę-
pującymi sprawami: 
-  Prawdopodobnie jest 
opracowywana nowa do-
kumentacja na budowę 
transformatora z powodu 
zmiany lokalizacji. Miesz-
kańcy proszą, aby w tej 
dokumentacji uwzględnić 
doświetlenie drogi od Ry-
czowa  do Żelazka, droga 
ta jest zupełnie ciemna, a 
znajdują się przy niej działki 
budowlane i kiedyś będzie 
problem z doświetleniem, a 
nawet z doprowadzeniem 
energii.
- Sprawa  ulicy Grabowej. 
Mieszkańcy pytają, czy 
pomiary i uzgodnienia z 
właścicielami działek są za-
kończone i jakie szanse są, 
że ta ulica będzie zabudo-
wana.
- Prośba o doświetlenie uli-
cy Ogrodowej.
Mieszkańcy Śrubarni pro-
szą o zagospodarowanie 
centrum wsi. Pytają, czy 
ich miejscowość kwalifiku-
je się do Programu Lidera 
tak jak inne miejscowości. 
Mieszkańcy zwracają uwa-
gę na fakt, iż do tej pory w 
ich miejscowości brak jest 
inwestycji.
Mieszkańcy Ryczowa Ko-
lonii zwracają uwagę na zły 
stan dróg - chodzi o ulice: 
Pilecką  i Turystyczną bie-
gnąca w stronę  posesji 
Pana Gajdy. Proszę o re-
mont i modernizacje tych 
dróg.
Odpowiedź Burmistrza: 
Zgadzam się, że dokumen-
tacja oświetlenia w gminie 
powinna być wykonana, 
ale w chwili obecnej nie 
posiadamy środków finan-
sowych w budżecie. Gdy 
pojawi się taka możliwość 
zlecimy wykonanie odpo-
wiednich projektów. 
Modrzewie na cmentarzu 
w Ryczowie  –  spadają-
ce liście lub igliwie nie są 

powodem do wycinania 
drzew. Wyślę tam służby 
komunalne, aby sprawdziły 
i ewentualnie zwrócimy się 
do Starostwa Powiatowe-
go o pozwolenie na wycin-
kę lub pielęgnację.
W sprawie dróg utwardza-
nych w przeszłości azbe-
stem zorientuję się, czy by-
łaby możliwość pozyskania 
na ten cel środków z pro-
gramu na walkę z azbe-
stem. Na pewno należy za-
jąć się tym problemem jak 
najszybciej.
Doświetlenie drogi Ryczów 
- Żelazko - tam nie ma linii 
energetycznej i  jest to za-
danie na przyszłość.
Ulica Grabowa w Żelazku 
– Stan faktyczny działek 
w terenie nie pokrywa się 
z tym, co widnieje w ma-
pach. Gdyby nam przyszło 
wytyczać drogę od nowa, 
to koszty byłyby ogromne. 
Niestety w tej miejscowo-
ści jest duży bałagan, jeśli 
chodzi o sprawy geode-
zyjne. Po wizji w terenie i 
konsultacjach z geodetą 
ustaliliśmy, że zaprosimy 
właścicieli gruntów na roz-
mowę do Urzędu i spróbu-
ję przekonać ich do tego, 
aby zalegalizować stan 
obecny.
W najbliższym czasie będą 
ogłoszone konkursy na 
małe granty i postaramy się 
złożyć wniosek do Leade-
ra+ w sprawie Śrubarni. Do 
tej pory nie były składane 
wnioski dla tej miejscowo-
ści.
Transformator w Żelazku 
mam nadzieję, że w tym 
roku będzie wykonany.
W sprawie ul.Turystycznej 
w Ryczowie Kolonii w przy-
szłości postaramy się o do-
konanie remontu.
Jerzy Janoska - informuje 
Pana Burmistrza o niedo-
statecznym  odśnieżaniu 
chodnika – ścieżki rowero-
wej na terenie Fugasówki. 
Proszę o informacje, jakie 
działania są przewidziane 
w tej sprawie, aby chod-
niki i ścieżki rowerowe na 
trasie Fugasówka – Ogro-
dzieniec  były  częściej i 
skuteczniej odśnieżane, a 
zwłaszcza w czasie inten-
sywnych opadów śniegu. 
Czy w razie intensywnych 
opadów śniegu służby po-
rządkowe  Zakładu Komu-
nalnego  pracują w soboty 
i niedziele.
Proszę o wycięcie krzaków 
od posesji P. Saczyńskich 
w stronę Wydry Zielonej  
wzdłuż ścieżki rowerowej.
Odpowiedź Burmistrza: 
Na Fugasówce przez 
ostatnie lata ścieżkę pie-
szo-rowerową odśnieżali-

śmy własnym ciągnikiem. 
Firma „Urbit” z Lgoty Muro-
wanej, z którą mamy pod-
pisaną umowę na odśnie-
żanie, dysponuje dużymi 
maszynami i ich ciągnik nie 
nadaje się do odśnieżania 
ścieżki pieszo-rowerowej. 
Niestety nasz ciągnik się 
zepsuł i obecnie czekamy 
na sprowadzenie części i 
naprawę. W najbliższym 
czasie czeka nas prawdo-
podobnie zakup nowego 
ciągnika, gdyż mamy coraz 
więcej pracy, a stary ciągnik 
jest już wyeksploatowany.
W sprawie wycięcia krza-
ków na ścieżce pieszo-ro-
werowej przekażę problem 
do ZGK.

W części sesji dotyczą-
cej wolnych wniosków i 
oświadczeń radny Patryk 
Szczygieł złożył następu-
jące oświadczenie:
W miesiącu listopadzie i 
grudniu 2011r. ZUS, Pro-
kuratura oraz Policja ba-
dały możliwość rzekomego 
naruszenia przeze mnie 
prawa, polegającego na 
uczestniczeniu w posie-
dzeniach Rady Miejskiej i jej 
Komisji w okresie przeby-
wania na zwolnieniu lekar-
skim z powodu złamanej 
nogi. Powodem do podję-
cia działań kontrolnych były 
anonimowe donosy. Wcze-
śniej, w Internecie pojawiły 
się anonimowe pogróżki, 
którymi próbowano znie-
chęcić mnie do obecności 
na obradach dotyczących 
kwestii kursowania „czer-
wonych autobusów”. Z 
uzyskanych dwóch nieza-
leżnych opinii prawnych 
oraz opinii lekarza prowa-
dzącego jednoznacznie 
wynika, iż mogłem uczest-
niczyć w wymienionych 
wydarzeniach. Podobne 
stanowisko po wnikliwym 
zbadaniu sprawy przyjęły 
organy ścigania uznając, że 
nie naruszyłem prawa.
Pragnę poinformować, iż 
będąc Radnym – pomi-
mo złego stanu zdrowia 
- miałem nie tylko prawo, 
ale także moralny i spo-
łeczny obowiązek być na 
posiedzeniach, na których 
podejmowano tak ważne 
decyzje.
Sołtys Ryczowa Kolonii 
Beata Jakacz oświadczyła, 
że brak jest oświetlenia na 
ul. Zachodniej w Ryczowie 
Kolonii. Są tam m.in. działki 
gminne, których zakupem 
zainteresowane są osoby 
prywatne.

Treść uchwał na stronie 
BIP Ogrodzieniec

Radni pytają
Na sesji w dniu 24 stycznia br. wpłynę-
ły następujące zapytania radnych:
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Jerzy Kołodziej Miesz-
kańcy Ogrodzieńca pytają, 
od kiedy w Ogrodzieńcu 
zaczną kursować „czer-
wone autobusy”. 
Odpowiedź Burmistrza: 
Na chwilę obecną nie 
wiem od kiedy autobusy 
będą kursować. Przewoź-
nik, czyli Zakład Komuni-
kacji Miejskiej w Zawierciu 
chyba jeszcze nie rozpo-
czął starań o uruchomienie 
linii, gdyż powinien wystą-
pić do gminy o zgodę na 
korzystanie z przystanków, 
a tego jeszcze nie uczynił. 
Autobusy miały zacząć 
kursować od 1 listopada 
ubiegłego roku. Z prasy 
wiemy, że Gmina Zawier-
cie ogłosiła przetarg na 

zakup nowych autobusów, 
który zakończył się wybo-
rem dostawcy pojazdów. 
Zgodnie z podpisanym po-
rozumieniem strony, czyli 
Gmina Zawiercie i Gmina 
Ogrodzieniec zobowiązały 
się do dnia 20 października 
ustalić plan jazdy autobu-
sów na rok następny. Gmi-
na Ogrodzieniec wywiązała 
się z tego zobowiązania: po 
przeprowadzonych konsul-
tacjach społecznych poda-
liśmy propozycję kursów 
finansowanych z naszego 
budżetu. We wrześniowym 
numerze GO oraz na stro-
nach internetowych gmin-
ny zamieściliśmy prośbę o 
zgłaszanie propozycji do 
przyszłego rozkładu jazdy. 

Otrzymaliśmy ok. dwu-
dziestu telefonów, e-maili 
lub bezpośrednich rozmów 
w tej sprawie. Np. pasa-
żerowie sygnalizowali, że 
nie ma czym dojechać do 
Zawiercia ok.19.00, wrócić 
z Zawiercia po przyjeździe 
wieczornych pociągów z 
kierunku Częstochowy, 
Katowic, Warszawy  itd.  
Dużym problemem jest do-
jazd do Zawiercia i powrót 
w niedziele i święta, gdyż 
w te dni prywatni przewoź-
nicy nie kursują. Właśnie w 
tych porach chcemy zlecić 
ZKM Zawiercie urucho-
mienie nowych kursów. 
Stanowisko naszej gminy 
jest takie, że będziemy 
dopłacać do kursów defi-
cytowych, tzn. do kursów 
w godzinach, w których 
nie ma czym dojechać z 
Ogrodzieńca do Zawiercia 
lub powrócić z Zawiercia. 
Bez sensu byłoby płacić za 
kursy w godzinach szczy-
tu, bo są one rentowne. Do 

kursów prywatnych prze-
woźników nie dopłacamy.
Patryk Szczygieł: Miesz-
kańcy pytają: jak radzić so-
bie z bezdomnymi psami. 
Co roku w okresie zimowym 
ten problem się nasila. Pro-
szę także o informacje, co 
dzieje się ze zwierzętami po 
interwencji mieszkańców. 
Odpowiedź Burmistrza: 
Gmina ma podpisaną umo-
wę z firmą, która zajmuje 
się wyłapywaniem bez-
domnych, wałęsających się 
psów. Należy taki fakt zgło-
sić telefonicznie lub oso-
biście do Urzędu Miasta 
i Gminy. Należy przy tym 
podać swoje dane i poin-

formować, gdzie zwierzę 
się znajduje i wskazać je. 
Firma, która wyłapuje takie 
zwierzęta przewozi je do 
swojego przytuliska, gdzie 
psy czekają jakiś czas na 
swojego właściciela. Po 
tym czasie, gdy nikt się nie 
zgłosi, psy przekazywane 
są do schronisk. 
Jerzy Janoska Informu-
ję, że Pan Grajdek Feliks, 
który w ubiegłym roku 
wyraził wolę bezpłatnego 
oddania nieruchomości 
w  Fugasówce na rzecz 
Gminy Ogrodzieniec z 
przeznaczeniem na plac 
zabaw, wycofał wcześniej-
szą wolę, uzasadniając to 

przedłużającymi się de-
cyzjami ze strony Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. Czy 
Pan Burmistrz podtrzymuję 
wolę wydzierżawienia innej 
nieruchomości z przezna-
czeniem na plac zabaw?
Proszę w imieniu podatni-
ków o naprawę, wyrówna-
nie drogi lokalnej od ulicy 
Kolejowej do „lasu” (wzdłuż 
płotu przy zakładzie pracy).
Odpowiedź Burmistrza: 
Znajdziemy inne miejsce 
odpowiednie na plac za-
baw na Fugasówce.

Treść uchwał na stronie 
BIP Ogrodzieniec

z notatnika burmistrza...

Radni pytają

4 stycznia w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Śląskiego zostały podpisa-
ne umowy o dofinansowa-
nie kolejnych inwestycji w 
Gminie Ogrodzieniec finan-
sowanych z Programu Le-
ader+ w ramach PROW. Z 
tych środków w bieżącym 
roku zostaną wyremonto-
wane budynki świetlic wiej-
skich w Mokrusie i Ryczo-
wie Kolonii oraz zostanie 
zagospodarowany plac w 
Kiełkowicach na skrzyżo-
waniu ulic Wiejskiej i Tury-
stycznej.
10 stycznia w Regionalnym 
Ośrodku EFS w Częstocho-
wie odbyło się spotkanie na 
temat perspektywy finan-
sowej na lata 2014-2020 
dotyczących projektów z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Obecnie 
trwają konsultacje społecz-
ne, które będą miały wpływ 
na podział środków na po-
szczególne priorytety dzia-

łań. W przyszłości gmina 
Ogrodzieniec będzie starać 
się o środki na projekty  o 
dofinansowanie organiza-
cji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, rozwijania zain-
teresowań osób starszych 
i aktywizacji mieszkańców 
w wieku średnim i starszym 
oraz wdrożenia szerokie-
go programu świadczenia 
usług przez gminę na rzecz 
osób w wieku średnim i 
starszym.
11 stycznia odbyło się po-
siedzenie Sądu Rejonowe-
go w Zawierciu w sprawie 
nieprawidłowości w JPW. 
W czasie rozprawy przesłu-
chiwany był rzeczoznawca, 
który opracował opinię na 
temat budowy i dokumen-
tacji tej inwestycji.
12 stycznia w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ogrodzień-
cu odbyło się spotkanie, 
na którym  podsumowano 
wizytację przeprowadzoną 
przez Śląskie Kuratorium 

Oświaty w Katowicach.
14 stycznia w Domu Mu-
zyki i Tańca w Zabrzu odby-
ło się coroczne spotkanie 
organizowane przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą, na 
którym wręczono wyróżnie-
nia i nagrody dla wybitnych 
osób przyczyniających się 
do rozwoju regionu - XX 
Gala Laurów Umiejętności 
i Kompetencji. Najwyższe 
wyróżnienie – Diamentowy 
Laur Umiejętności i Kom-
petencji – został przyznany 
José Manuelowi Barroso – 
Przewodniczącemu Komisji 
Europejskiej oraz Donal-
dowi Tuskowi – Prezesowi 
Rady Ministrów. Podczas 
gali wręczania nagród pro-
mowana była nasza gmina 
poprzez film specjalnie zre-
alizowany na to spotkanie. 
18 stycznia w sali narad 
RM w Ogrodzieńcu odbyło 
się spotkanie z okazji jubile-
uszu 50 lecia pożycia mał-
żeńskiego. Na spotkaniu 
Burmistrz wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej wrę-
czyli w imieniu Prezydenta 
RP medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie ośmiu 
parom z naszej gminy.
W dniach 18-19 stycznia 
w naszej gminie przebywa-
ła komisja z NFOŚiGW, któ-
ra kontrolowała wykonanie 
kanalizacji w Ogrodzieńcu, 
dofinansowanej przez Nor-
weski Mechanizm Finan-
sowy. Kontrola wypadła 

pozytywnie, a tym samym 
inwestycja została osta-
tecznie zakończona.
19 stycznia zostało pod-
pisane wstępne porozu-
mienie pomiędzy Gminą 
Ogrodzieniec i Powiato-
wym Zarządem Dróg w Za-
wierciu w sprawie wspólnej 
realizacji remontu chodnika 
ul. Bzowskiej na Fugasów-
ce.
19 stycznia w Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu 
odbyła się odprawa roczna 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Zawierciu z udziałem 
zastępcy komendanta Wo-
jewódzkiej Komendy Policji 
w Katowicach.
19 stycznia w 67. rocznicę 
wyzwolenia Ogrodzieńca 
spod okupacji hitlerow-
skiej uczniowie z SP nr1 
w Ogrodzieńcu wspólnie z 
władzami samorządowymi 
Ogrodzieńca oddali hołd 
poległym mieszkańcom 
gminy w czasie II wojny 
światowej. Na Cmentarzu 
Komunalnym złożono wień-
ce i zapalono znicze. 
26 stycznia podpisano 
umowę na wykonanie re-
montu dachu dworku w 
Gieble wraz z adaptacją 
poddasza. Po przepro-
wadzonym przetargu wy-
konawcą zostało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej z Porę-
by. Wartość zadania ok. 
400.000zł.

28 stycznia odbyło się 
zebranie sprawozdaw-
cze OSP Ogrodzieniec, na 
którym podsumowano rok 
2011 oraz udzielono zarzą-
dowi absolutorium.
30 stycznia w Kancela-
rii Notarialnej w Zawierciu 
zostały podpisane kolej-
ne umowy na przekazanie 
gminie przez osoby prywat-
ne gruntów pod chodnik w 
Gieble Kolonii.
1 lutego w Olkuszu odbyło 
się spotkanie zorganizo-
wane prze Nadleśnictwo 
Olkusz w sprawie planów 
urządzeniowych lasu. W 
naszej gminie Nadleśnic-
two Olkusz zarządza lasami 
w Gieble oraz częściowo w 
Ryczowie.
4 lutego odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze OSP 
Kiełkowice, na którym pod-
sumowano rok 2011 oraz 
udzielono zarządowi abso-
lutorium.
9 lutego odbyło się walne 
zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Rekre-
acyjno-Wędkarskiego, na 
którym podsumowano rok 
ubiegły i omówiono plany 
na rok bieżący. Obecny na 
spotkaniu Burmistrz popro-
sił członków stowarzysze-
nia o włączenie się do prac 
przy zagospodarowaniu 
zbiornika na Krępie.
11 lutego odbyło się ze-
branie sprawozdawcze 
OSP Giebło, na którym 

podsumowano rok 2011 
oraz udzielono zarządowi 
absolutorium.
11 lutego Dziecięco-
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta wystąpiła z koncer-
tem w Miejskim Domu 
Kultury w Brzeszczach.
15 lutego w Krakowie 
odbyło się spotkanie w 
sprawie powołania w 
naszej gminie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. W 
spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Fundacji 
dla Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej i 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Uniwer-
sytet to propozycja dla 
osób w średnim i star-
szym wieku. Jeśli uda 
się pozałatwiać sprawy 
formalne, to może on 
zacząć działać w naszej 
gminie już od semestru 
zimowego tj. od 1 paź-
dziernika br. Planuje się 
organizacje zajęć w róż-
nych grupach w zależ-
ności od zainteresowań 
przyszłych studentów. 
Jedną z form będą spo-
tkania z pracownikami 
naukowymi wyższych 
uczelni, którzy w przy-
stępny sposób opo-
wiadać będą o współ-
czesnych problemach 
medycyny, techniki, poli-
tyki, spraw społecznych 
i innych w zależności od 
potrzeb. Dla wszystkich 
studentów przewidziane 
są  zajęcia z aktywnych 
form spędzania czasu.

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 14 lutego wpłynęły następujące 
zapytania radnych

Dnia 8 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Ogrodzieńcu odbędzie się spotkanie kreatywne  

pt. „Ładne Kwiatki” zorganizowane przez Fundację Stara 
Szkoła. Zainteresowanych warsztatami artystycznymi – nauką 

wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny zapraszamy  
o godz. 16.00 do czytelni.
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Ogrodzieniecka Orkiestra cd.
Dzisiaj dalsze losy naszej orkiestry. Pierw-
sze zdjęcie, zrobione na Zamku około 
1936r.
1. Molenda Władysław (z ul. Cmentarnej)
2. Piątek
3. ?
4. ?
7. Wójcik (Rupek)
9.Mieszczanek Ignacy
II rząd 
1. Wacław Tysz
2.Wójcik Stefan – przy OSP
3. ?
4. ?
5. Wacław Matysek
6. Wacowski(ojciec Mundka)
przy bębnie Antoni Biedak (Iskra)
Dolny
1. Molenda (brat Władysława)
2. ?
3. Stefan Krawczyk
4.. Wójcik Franciszek
5. ?
6.Rybiński Ignacy
7. Karol Wójcik zza kościoła

Pozwoliłam sobie użyć tu również zwycza-
jowych przydomków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie. Nie wszyscy zostali rozpo-
znani, więc może ktoś z czytelników nam 
pomoże.

A teraz przechodzimy do czasów powo-
jennych. Orkiestra bardzo szybko została 
odtworzona i działała przy Cementow-
ni „Wiek”. Muzycy zostali wyposażeni w 
nowe instrumenty i nowe mundury. Zdjęcie 
zrobione przed Ośrodkiem Zdrowia w Ce-
mentowni w latach pięćdziesiątych przed-
stawia muzyków w galowych strojach z 
błyszczącymi instrumentami.
Wielu z nich pamiętamy z licznych wy-
stępów, zwłaszcza z okazji pochodów 
pierwszomajowych, procesji do Skałki, czy 
innych uroczystości kościelnych. Począt-
kowo Orkiestra podczas tych uroczystości 
występowała w mundurach, ale później, co 
można zobaczyć na zdjęciach zrobionych 
na przykład na procesjach z okazji Bożego 
Ciała, występują w prywatnych ubraniach, 
bo wydano zakaz uczestnictwa w mundu-
rach podczas świat kościelnych.
Od lewej strony: 
Górny rzad:
1. Władysław Szlachta 
2. Piotr Czerw 
3. Stanisław Wójcik
4. Mieczysław Czerw
5. Wacław Wójcik
6. Stefan Lipka
7. Stanisław Molenda
 

Rząd środkowy
1.?
2. Eugeniusz Kwiecień – Kiełkowice
3. Józef Lipczyński
4. Wacław Matysek 
5. Jerzy Panek
6. Bolesław Mikulski lub Błażej Mikulski
7. ? Szwej

Dolny rząd
1. Franciszek Łasicki
2. Stanisław Chrapka
3. Stanisław Uliniarz
4. Lucjan Przybyła
5. dyrygent Jampich
6. Tadeusz Ciołczyński
7. Stefan Wójcik
8. ?
9. ?

I ostatnie zdjęcie zrobione z okazji otwarcia 
remizy OSP w Ryczowie – Kolonii w roku 
1981. W orkiestrze pozostali najbardziej 
wytrwali, widać już niedostatki i brak środ-
ków na umundurowanie i na instrumenty. 
Mamy tu tylko 15 muzyków i wymienię ich 
tu po kolei (od lewej):
1. ? z Zawiercia
2. Mieczysław Czerw 
3. Jan Piątek
4. Wacław Wójcik
5. Wacław Matysek
6. Stefan Kubat
7. Lucjan Przybyła
8. Stanisław Przybyła
9. Bolesław Mikulski
10. Eugeniusz Kwiecień
11. Józef Lipczyński
12. Franciszek Łasicki
13.Franciszek Wróblewski z Zawiercia
Klęczą
1. Jan Kwiecień
2. Leszek Pieszczyk
To zdjęcie i zdjęcie z 1911 roku łączy jed-
na osoba – to Wacław Matysek. Najdłużej 
grający muzyk – ponad 70 lat. Zaczynał 
jako młody chłopak z kręconymi włosami i 
wówczas trzyma w ręku trąbkę, a na ostat-
nim zdjęciu – prawie dziewięćdziesięciolet-
ni  nadal z bujną , ale już z siwą czupryną, 
z altem w ręku. Piękna postać człowieka z 
pasją i wielkim umiłowaniem muzyki. 
Nasza orkiestra od ponad 100 lat uświet-
nia swoimi występami ważne wydarzenia  
Ogrodzieńca. Cieszyć się należy, że znowu 
mamy wspaniały zespół, a następne po-
kolenia czerpią radość z grania w grupie i 
poznają cudowny świat muzyki. Jak zwykle 
proszę o zdjęcia i ciekawe opowieści. 

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka – Stępniewska

Wacław Matysek w roku 1911 i w 1981.

22 marca 2012r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rusza pierwsza edycja 
Poland Trophy Dragon Winch Extreme. W tym roku rajd będzie trwał trzy dni, 
ponieważ rozpocznie się widowiskowym prologiem. Na stronie internetowej 
rajdu (www.polandtrophy.pl ) pojawił się już oficjalny harmonogram. W minio-
nym roku PDWE miało bardzo dobrą frekwencję i było jednym z najcięższych 
wyzwań przeprawowych dla off-roadowców. Sezon 2012 zapowiada się dla 
PTDWE bardzo dobrze. Na prawie dwa miesiące przed imprezą listy rajdu są 
już w 70% pełne. Wszyscy, którzy zastanawiają się nad uczestnictwem w raj-
dzie mają jeszcze szanse się zgłosić. Wystarczy wejść na stronę PTDWE i 
wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wpisowe to 750 PLN za samochód (załoga 
dwuosobowa) oraz 500 PLN za quada.
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Z pamiętnika Ogrodzienieckiej Starówki

Zimowa tęsknota

Zatrzymuję ciszę

muśniętą myśli powrotnej

śpiesznym rozweseleniem

aż dobędę obraz dziecięcych uniesień

na Pańskich Łąkach aż po Strużkę i Poniki

na ścieżkach Prątków zielonokwietnych,

słonecznie wodnocienistych rozlewisk Zatoki i Rzeki

w zakolach zadumanego lasu 

i pobliskiej wysepki Lasku.

W kopiastych ułożeniach

świeżych pokosów

dojrzewała woń traw

liryką lata na zimowe wieczory

w obórkach przyległych do domostw

obłożonych troskliwie ściółką.

Do izb wabią dziergane drutami długie biesiady, 

ściegiem makatkowym wyszywane kucharki,

puchem dartego pierza przyprószone,

wonią karpieli prosto z blachy ujęte. 

Rozmiłowana w epice zima cedzi

i cedzi w ramionach miasteczka

swój dostatni podój.

Grudzień 2010r.

Alicja Kmita-Żak

POST

Po skończonym karnawale,
w poście odchudzamy się wytrwale!
Gdyż post sprzyja odchudzaniu,
po karnawałowym objadaniu.
Aby zrzucić niezbędne kilogramy,
więc zasady się trzymamy,
by jeść w poście nieco mniej 
i powrócić do wagi swej.
Post to czas umartwienia
Według ciała i sumienia,
więc się w poście umartwiamy 
i obietnice składamy.
By stać się człowiekiem wzoru
nie trać nigdy honoru.
Więc powiedzmy sobie szczerze,
być prawdomównym również w wierze.
Gdyż to okres nawrócenia,
według własnego sumienia

Zenobia Fiutak

Dzień Kobiet

Panowie dziś kwiaty od rana kupują 
Róże, frezje, tulipanki dla mamy 
siostry, żoneczki i dla koleżanki.
Najpiękniejsze słowa wszelkiej pomyślności
Bez Was by nie było na świecie radości.
A więc miłe Panie ukłon Wam składamy 
oraz się poprawić szczerze przyrzekamy,
że będziemy wierni zawsze Was kochali 
i do innych kobiet nigdy nie wzdychali.
Niech każdy dzień będzie radosny i miły
By się Wam życzenia, marzenia spełniły.
Sto lat miłe Panie 
Moc życzeń składamy
I piękny kosz kwiatów,
Wszystkim przesyłamy.

Łucja Golba  

Dla Ciebie

Najpiękniejszą pieśń,
Napiszę dla Ciebie.
Najpiękniejszą z gwiazd
Wybiorę na niebie.

Najpiękniejszą pieśń,
Zaśpiewam Ci czule.
Twoje ciepłe dłonie
Do serca przytulę.

Ta pieśń się zrodziła 
W sercu z Ogrodzieńca
Żeby Cię cieszyła 
Jak promienie słońca.

Jesteś moją różą
Uroczą jak wiosna.
Cudowną jak diadem
Wspaniała, radosna.

Te pieśń śpiewam Tobie,
Życzę pomyślności.
Melpomenę proszę 
O szczęście w miłości.

Niech ta pieśń zostanie
Spełnionym marzeniem.
Niech będzie dla Ciebie
Najmilszym wspomnieniem.

Smutne przeznaczenie,
Bez słów pożegnania.
Niech ta pieśń zostanie
W twym sercu kochana.

Stanisław Domagała
 

Coś dla ducha

W związku z trwającym remontem Domu Kultury
 zajęcia przez nas przygotowane 

będą odbywać się poza naszą siedzibą:

w Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 
Zajęcia plastyczne :
wtorek – 14:30 - 18:00
środa –   I tura 14:30 - 16:00/ II tura 16:00- 17:30
piątek – 14:30 – 18:00

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67
Zajęcia plastyczne :
czwartek (bibułkarstwo) – 14:00 - 17:00

Zajęcia muzyczne: 
wtorek –   13:45  - 17:45
środa -      13:00  - 15:45
czwartek -14:30  -  18:30 
piątek -     14:15 – 18:30 próby zespołu poezji śpiewanej Marzenie – 18:30 – 20:30

Trening  zespołu mażoretek FANTAZJA
wtorek –  15:00 –  18:00  (grupa kadetek)
piątek –   15:30 – 18:30   (grupa juniorek)
sobota -     9:30-  12:30      (grupa juniorek)
sobota -   11:30 – 14:30    (grupa kadetek)

Więcej informacji  w biurze MGOK w Ogrodzieńcu w godzinach 
od 8.30 do 15.30 lub pod numerem tel. 32 6732044

Największa w archipelagu 
Balearów wyspa hiszpańska 
na Morzu Śródziemnym. Na 
powierzchni około 3600 km2 
zamieszkuje około 600 000 
mieszkańców. Wyspa poło-
żona jest   w odległości 80 
kilometrów od Hiszpanii, a jej 
głównym miastem jest Palm 
de Mallorca. Nazywana jest 
drugą stolicą Hiszpanii, a 
turystów zachwyca zarówno 
wyglądem jak i swym poło-
żeniem.
W Palm de Mallorca znajdują 
się liczne muzea oraz gale-
rie z bogatymi zbiorami ar-
cheologicznymi i malarstwa 
europejskiego. W śródmie-
ściu mieści się sporo barów, 
restauracji, miejsc rozrywki 
oraz sporo centrów handlo-
wych.
Jedną z najpiękniejszych 
miejscowości w południowo 
- wschodniej część Majorki 
jest Cala D’or, która słynie z 
wielu drobnopiaszczystych, 
malowniczych, małych zatok 

wciśniętych między urwiska. 
Wszystkie z krystalicznie 
czystą wodą oraz bogatą 
infrastrukturą sportowo – re-
kreacyjną.
Alcudia to piękne zabytko-
we miasto z uroczą starów-
ką, hiszpańską atmosferą 
oraz pamiątkami z czasów 
Rzymian. Położona jest w 
pobliżu najdłuższej (po. 10 
km) piaszczystej plaży na 
wyspie. Miłośnicy aktywne-
go wypoczynku znajdą tutaj 
szeroka ofertę sportów wod-
nych, natomiast amatorzy 
wieczornych rozrywek dys-
koteki, kluby i bary. 
Równie ciekawymi miejsca-
mi, które można zobaczyć 
będąc na Majorce są rów-
nież: piękna wyspa Vuelta 
Isla ze swoimi atrakcjami, 
Jaskinia Smoka – będąca 
jedną z ponad 200 najpięk-
niejszych jaskiń Majorki. 
Niezapomniany będzie ka-
meralny koncert muzyki kla-
sycznej, który odbywa się 
na największym podziem-
nym jeziorze, gdzie muzycy 

wpływają w podświetlonych 
łódkach. Kolejnymi miejsca-
mi godnymi uwagi turysty są 
Palma i Valldemossa – nie-
wielka hiszpańska miejsco-
wość położona w odległości 
około 17 km od stolicy wy-
spy, która słynie z pięknej 
romantycznej zabudowy, 
wąskich uliczek oraz domów 
zdobionych kwiatami i cera-
miką. 
Moc wrażeń i zajęcie na cały 
dzień zapewni turystom wi-
zyta w parku wodnym Ma-
rineland.
Dokumentem, który upraw-
nia turystów z Polski do bez-
wizowego wjazdu i pobytu 
na terytorium Hiszpanii jest 
paszport lub dowód osobi-
sty. Na Majorce obowiązuje 
czas środkowoeuropejski – 
taki sam jak w Polsce. Będąc 
w Hiszpanii można się poro-
zumieć w języku niemieckim, 
angielskim oraz hiszpańskim 
i katalońskim. Walutą, która 
należy ze sobą zabrać na 
wakacje jest Euro.
Majorka jest znana szcze-

MAJORKA

Podróże dalekie i bliskie gólnie z możliwości spędza-
nia wakacji w sezonie letnim, 
jednak prawda jest taka, że 
pogoda pozwala na wypo-
czynek przez cały rok. 
Turyści oczekujący na wie-
czorną rozrywkę na pewno 
nie będą zawiedzeni brakiem 
nocnych atrakcji. Po leniwie 
spędzonym dniu na rozkosz-
nych plażach Majorki można 
się wybrać na jedną     z licz-
nych dyskotek, lub do jakie-
goś baru czy klubu karaoke, 
które oferują zabawę do 
białego rana. Ryzykantom, 
niezapomnianych atrakcji 
może dostarczyć wizyta w 
kasynie.
Niezliczone ilości atrakcji 
jakie zapewnia Majorka po-
woduje, że wielu turystów 
odwiedza wyspę jedynie 
w celu spędzenia wolnego 
czasu na nieustającej nocnej 
zabawie.

Zapraszamy do biura!!
Biuro & Informacja 

Turystyczna
„New Standard”

42-440 Ogrodzieniec
ul. T. Kościuszki 11

tel./fax 32 67 32 914
www.newstandard.com.pl

Ukazała się debiutancka 
płyta Zespołu „Marzenie”, 
działającego przy MGOK 
w Ogrodzieńcu z własną 
autorską muzyką do poezji 
Bolesława Leśmiana. Au-
torem muzyki jest Dariusz 
Kosiński.

Muzyczna 
premiera
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Gminne inwestycje PROGRAM REGIONALNY

Mimo siarczystych 
mrozów i dokuczliwych 
opadów gminne inwe-
stycje nie zostały za-
mrożone. 

Kontynuowane są ro-
boty w zakresie  projek-
tu dofinansowanego ze 
środków europejskich w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla województwa ślą-
skiego   „Poprawa jako-
ści powietrza w gminie 
Ogrodzieniec poprzez 
ograniczenie niskiej emisji 
i kompleksową termomo-
dernizację obiektów uży-
teczności publicznej”:
w budynku Samodzielne-
go Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Ogrodzieńcu  
trwają prace instalacyjne. 
Z uwagi na duże zaawan-
sowanie robót wykonawca 
– P.P.U. „PROBUDREM” 
wystąpił o skrócenie ter-
minu realizacji o cztery i 
pół miesiąca tj. do połowy 
czerwca br.
Analogiczna sytuacja jest 
w Szkole Podstawowej w 
Podzamczu - inwestycja 

jest tak dalece zaawan-
sowana, że wykonawca 
P.P.U. „PROBUDREM” 
również wystąpił o skró-
cenie terminu  realizacji o 
dwa i pół  miesiąca propo-
nując  zakończenie  robót 
do połowy sierpnia br. W 
Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury zgodnie z har-
monogramem rozpoczęto 
wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz prace in-
stalacyjne.
W Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec ogło-
szono przetarg nieogra-
niczony na udzielenie za-
mówienia publicznego w 
zakresie remontu budynku 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Ogrodzieńcu. 
W dniu 26 stycznia b.r. 
Gmina Ogrodzieniec pod-
pisała umowę z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Porębie na dokoń-
czenie remontu dworku 
Gieble (Etap III). Zakres 
robót obejmuje wymianę 
dachu oraz  zagospoda-

rowanie poddasza. Zgod-
nie z umową prace mają 
zakończyć się do końca 
czerwca br. Jednocześnie 
zawarto umowę na spra-
wowanie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją 
tej inwestycji. 
Trwa postępowanie o 
udzielenie zamówienia pu-
blicznego w celu wyboru 
wykonawcy projektu „Za-
gospodarowanie centrum 
wsi Ryczów na potrzeby 
kulturalno-rekreacyjne - 
budowa boiska sporto-
wego i placu zabaw oraz 
odbudowa ryczowskich 
studni w jurajskim stylu”.
Zakwalifikowano wnio-
sek gminy Ogrodzieniec 
o dofinansowanie kosztów 
osobowych Animatora na 
kompleksie „Moje Boisko-
Orlik 2012”.  Dzięki dofi-
nansowaniu ze środków  
Państwowego Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
będących w dyspozycji 
Ministra Sportu i Turystyki  
możliwe będzie od 1 mar-
ca b.r.  prowadzenie zajęć 
sportowych na naszym 
„Orliku”.

Uroczystość w przedszkolu z okazji Dnia Babci i Dziadka
Babcia i dziadek to dla wielu z nas najważniejsze po rodzicach osoby w życiu, dlatego nie 
dziwi fakt, że 21 i 22 stycznia w naszym kraju są obsypywani życzeniami i prezentami. Nie 
inaczej było też w naszym przedszkolu, gdzie dzieci przygotowały dla swoich dziadków 
przedstawienia  pełne wierszyków, układów choreograficznych i piosenek. Nie zabrakło 
również laurek i prezentów, którymi zostali obdarowani goście. Po części artystycznej 
zaczęły się wspólne z dziadkami zabawy kołowe, które pozwoliły przypomnieć im sobie 
lata dzieciństwa. Jednym słowem spotkania przebiegły w bardzo miłej i sympatycznej 
atmosferze.

Dzień marchewki
9 stycznia zaczęła się w naszym przedszkolu fajna zabawa, ponieważ świętowaliśmy 
„Dzień marchewki”. Zrobiło się pomarańczowo a raczej marchewkowo, bo dzieci były 
ubrane pod ten właśnie kolor. Nauczyliśmy się śpiewać i inscenizować ruchem piosenkę 
„Na marchewki urodziny”, którą cała brać przedszkolna odśpiewała. Później każda grupa 
posiała w doniczkach nasiona marchewki. Oczekujemy na obfite plony. Nie obyło się rów-
nież bez degustacji tego pysznego i zdrowego warzywa. Dzień z marchewką w temacie 
był bardzo udany.

Jolanta Bukowska

Dla babci i dziadka
W czwartkowy wieczór na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
odbyła się wesoła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niezwykle ciekawy program 
zaprezentowali młodzi artyści, w których role wcielili się uczniowie klas drugich pod kie-
runkiem swoich wychowawców: p. M. Zamory i p. E. Błażkiewicz.
W wypełnionej po brzegi sali widownia mogła podziwiać barwne stroje i dekoracje oraz 
śmiać się z humorystycznych scenek. Mali aktorzy wcielali się w role polskich rodzin, 
polityków, dziennikarzy, fotoreporterów i postaci z bajek. Etiudy okraszone były śpiewem, 
muzyką i tańcem. Dzieci swym występem wprowadziły wszystkich w radosny nastrój. Na 
koniec były życzenia dla kochanych babć i dziadziusiów, za co widownia odwdzięczyła 
się gromkimi brawami.

Joanna Piwowarczyk

Przedszkolaki i uczniaki

Remont Szkoły Podstawowej w Podzamczu

Remont MGOK w Ogrodzieńcu
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Dom Pogrzebowy

Trumny, urny - gwarantujemy •	
najniższe ceny, 
obsługa uroczystości - profesjonalnie, •	
godnie i z powagą, 
własna sala pożegnań, •	
autokarawan mercedes, •	
bezpłatna chłodnia, •	
bezpłatne klepsydry, tabliczka, •	
modlitewnik oraz różaniec, 
wieńce i wiązanki pogrzebowe, •	
wypłata zasiłku pogrzebowego na 
miejscu, 
groby ziemne i murowane•	

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 
(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

W niedzielę, 19 lutego w Ry-
czowie odbyły się uroczystości 
upamiętniające 68 Rocznicę 
Pacyfikacji. O godzinie 15.00 
w Kościele Parafialnym od-
prawiona została msza święta 
w intencji pomordowanych 
mieszkańców wsi. 
Przybyliśmy tu, aby odrobić 
lekcję historii, która wydarzyła 
się w tej miejscowości przed 
wieloma laty. Wróćmy dzisiaj 
do tych dni i do tych ludzi, któ-
rzy ginęli za wolność i podzię-
kujmy im za tę wolność – tymi 
słowami rozpoczął kazanie ks. 
prob. Marek Łabuda, który 
nawiązał do tragicznych wy-
darzeń sprzed sześćdziesięciu 
ośmiu lat. Po nabożeństwie 
przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz mieszkańcy 
udali się pod pomnik Ofiar Pa-
cyfikacji, gdzie złożono wieńce 
i kwiaty, zapalono znicze. Dru-
ga część uroczystości odbyła 
się w miejscowej Szkole Pod-
stawowej, gdzie uczniowie za-

prezentowali program słowno-
muzyczny, w którym znalazły 
się wspomnienia świadków 
tych tragicznych chwil. 
W uroczystościach uczest-
niczył Stefan Kajdan, jedyny 
żyjący uczestnik tamtych 
wydarzeń, który co roku 
przyjeżdża do Ryczowa, 
aby złożyć kwiaty na mogile 
i uczcić pamięć swych kole-
gów – ofiar Pacyfikacji. Pan 
Stefan wygłosił przemówie-
nie, wspominając tragiczne 
wydarzenia z dnia 21 lutego 
1944 roku.
Wczesnym rankiem tyraliera 
żandarmów i „własowców” 
okrążyła całą wieś. Spędzili 
młodych mężczyzn i kobiety 
na skrzyżowanie dróg, koło 
studni. Przeprowadzili selek-
cję i wybrali czterdziestu mło-
dych mężczyzn. Następnie 
poprowadzili nas na rozstrze-
lanie, pod skałę. Kiedy do 
miejsca egzekucji mieliśmy 
ok. 50 metrów, jeden z nas 

krzyknął - uciekamy! Więk-
szość błyskawicznie ruszyła 
do ucieczki. Natychmiast 
odezwały się karabiny ma-
szynowe. Byli zabici i ranni. 
Udało się zbiec tylko  pięciu 
mężczyznom. Pozostałych 
siedemnastu, wśród których 
byłem ja, niespełna 16-letni 
chłopak, wywieźli do obozu 
koncentracyjnego w Pła-
szowie –  wspomina Stefan 
Kajdan.
W uroczystościach uczest-
niczyli również: Maria Lip-
ka-Stępniewska przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Andrzej Mi-
kulski  Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Zofia 
Adamusińska, Janusz Grze-
siak, Jerzy Kołodziej - radni 
Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu, Jarosław Górecki, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie, sołtys Ryczowa 
Stefan Biedak, Piotr Smę-
tek - syn Wiktora Smętka, 
założyciela i działacza Spo-
łecznego Komitetu Pamię-
ci i Czynu Ryczowian oraz 
licznie zgromadzeni miesz-
kańcy.

Rocznica Pacyfikacji
JOANNA  PIWOWARCZYK

USŁUGI SZEWSKIEUSŁUGI SZEWSKIE
FLEKI   ZELÓWKI   OBCASY   KLEJENIE   ROZCIĄGANIE  

NAPRAWY TOREBEK PLECAKÓW

PUNKT PRZYJĘĆ ODZIEŻY DO PRALNI CHEMICZNEJ
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA - PIĄTEK 10-17

OGRODZIENIEC
WEJŚCIE Z BOKU DOMU KULTURY

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom, 

serdeczne życzenia składa 
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Ogrodzieńcu

Z okazji tego święta zapraszamy na 
koncert w wykonaniu  

Chóru Seniora i Zespołu Echo,  
który odbędzie się w dniu 7 marca 

2012r. o godz. 17.00
w sali budynku 

Biblioteki Publicznej.
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W ubiegłym roku druho-
wie z OSP Ogrodzieniec 
oprócz udziału w akcjach 
gaśniczych i ratunkowych 
wykonali wiele prac po-
rządkowo-remontowych na 
terenie swojej remizy. W ra-
mach prac odnowiono klat-
kę schodową i wieżę wraz 
z wymianą okien i drzwi, 
wymalowano wraz z docie-
pleniem ściany na zewnątrz 
budynku, wyłożono kostką 
brukową chodnik, zamon-
towano szafki ubraniowe w 
garażu, dokonano napraw 
samochodów. Druhowie, 
aby wykonać te prace w 
czynie społecznym spo-
tykali się na 92 zbiórkach 
gospodarczych, w czasie 
których przepracowali 1900 
roboczo-godzin. Jednost-
ka ze środków uzyskanych 
z dotacji oraz wpłat z 1 
procenta zakupiła sprzęt i 
umundurowanie.
W dniu 28 stycznia odbyło 
się zebranie sprawozdaw-
cze ogrodzienieckiej jed-

nostki, na którym podsumo-
wano rok 2011. Druhowie 
zapoznali się ze sprawoz-
daniami prezesa, skarbnika 
i naczelnika. Komisja rewi-
zyjna pozytywnie zaopinio-
wała działalność jednostki, 
w czasie dyskusji także nie 
zgłoszono zastrzeżeń, dla-
tego podsumowując ubiegły 
rok strażacy udzielił zarzą-
dowi absolutorium. Obecni 
na spotkaniu: Marek Fiutak 
- komendant PSP w Za-
wierciu, Marian Gajda - rad-
ny Sejmiku Śląskiego, Maria 
Lipka-Stępniewska, Jolanta 
Ciołczyńska, Małgorzata 
Janoska, Jerzy Kołodziej, 
Krzysztof Apel - radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Hubert Berlik – przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Powiatowego 
OSP w Zawierciu oraz An-
drzej Mikulski – Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, pełniący jednocześnie 
funkcję prezesa M-G Związ-
ku OSP w Ogrodzieńcu po-

dziękowali strażakom za ich 
trud i poświęcenie i złożyli 
życzenia na Nowy Rok.
Wasze poświęcenie w nie-
sieniu pomocy w każdej 
chwili zasługuje na najwyż-
sze uznanie. Bierzecie udział 
w szkoleniach, ćwiczeniach 
bojowych, działaniach mają-
cych na celu propagowanie 
bezpieczeństwa, pokazach, 
pogadankach dla uczniów, 
akcji WOŚP – zwrócił się do 
druhów M. Fiutak, komen-
dant PSP w Zawierciu. 
Podczas spotkania udeko-
rowano najlepszych stra-
żaków za zasługi dla po-
żarnictwa oraz wysługę lat. 
Uzupełniono także skład 
zarządu jednostki. Na miej-
sce Michała Mędrka, który 
złożył rezygnację, w drodze 
głosowania wybrano Łuka-
sza Marczyka.

Ogrodzieniecka jednostka 
w swych szeregach ma 
wykwalifikowanych straża-
ków, wśród których jest 9 
ratowników wysokościo-
wych. 

Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru 
szkoły dającej konkretny zawód. Oczekiwania pracodawców i wymagania stawiane ab-
solwentom coraz bardziej wzrastają. Rzutuje to na proces kształcenia zawodowego re-
alizowany przez szkoły zawodowe.  Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu 
posiada blisko trzydziestoletnią tradycję w zakresie kształcenia zawodowego. Przygoto-
wuje młodzież do podjęcia pracy lub kontynuowania nauki w różnych zawodach. Jako 
jedyna szkoła w Powiecie Zawierciańskim kształci od lat w zawodzie technik mechanik. 
Do niedawna młodzież mogła wybrać specjalizację – naprawa i eksploatacja pojazdów 
samochodowych. Z chwilą, gdy zostały opracowane standardy do zawodu technik po-
jazdów samochodowych,  w szkole natychmiast pojawiła się ta nowa oferta kształcenia, 
ale zawód technik mechanik nadal pozostał, lecz wprowadzono w nim nowoczesną spe-
cjalizację dotyczącą komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Wycho-
dząc naprzeciw dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku pracy, w szkole otwarte 
zostały nowe kierunki, kształcące w zawodzie technik informatyk i technik spedytor. Wielu 
absolwentów gimnazjum nie jest w stanie sprostać dalszemu kształceniu się w technikum 
czy liceum ogólnokształcącym, dlatego też szkoła, spełniając ich oczekiwania, oferuje 
możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zasadniczej szkole zawodowej w zawo-
dach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik, które od lat cieszą się 
dużą popularnością.
O wysokiej jakości kształcenia w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu świadczą wyniki eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które w zawodzie technik mechanik  
i technik informatyk niezmiennie utrzymują się powyżej średniej wojewódzkiej, np. w roku 
szkolnym 2009/10 dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik 
uzyskało 73% zdających (woj. śląskie 42,2%), a w roku 2010/11 – 61,5% ( woj. śląskie 
59,5%). W zawodzie technik informatyk w roku szkolnym 2010/2011  dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe  odebrało  100% zdających. Uczniowie zasadniczej szkoły 
zawodowej przystępujący do egzaminów zdają je pomyślnie i również odbierają dyplomy 
zawodowe. W przyszłości analiza wyników egzaminów uwzględni również zawody tech-
nik pojazdów samochodowych i technik spedytor, gdyż absolwenci tych kierunków także 
będą musieli zmierzyć się z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Równolegle z podstawową działalnością edukacyjną szkoła oferuje pozalekcyjne 
i pozaszkolne formy pracy takie jak: 

Szkolna Liga Kartingowa, która umożliwia uczniom, którzy lubią bardzo szybką, ale • 
także bezpieczna jazdę, rywalizację na zamkniętym torze kartingowym Autodrom w 
Sosnowcu,
koła zainteresowań, np: Koło Młodego Technika, obsługa komputerowego programu • 
wspomagającego projektowanie Solid Edge, zajęcia przygotowujące do egzaminów 
zawodowych,
wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy na terenie miasta i województwa ślą-• 
skiego, np.: CMC „Zawiercie”, Fiat Auto Poland w Tychach, Opel Polska w Gliwicach, 
Tooling Sandvik w Katowicach, targi tematyczne np.: Auto Moto Show,  informatycz-
ne i grafiki komputerowej, obrabiarek i narządzi, automatyki i robotyki 
i inne.• 

Niewątpliwym atutem Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, jest  możliwość od-
bycia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej pod opieką wyspecjalizowanej kadry w 
najlepiej rozwijającym się zakładzie CMC Zawiercie oraz u pracodawców zrzeszonych  w 
Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców  w Zawierciu.
Dużym sukcesem jest fakt, że najlepsi absolwenci „Bema” w roku szkolnym 2010/11 po-
zostali na stażu w CMC Zawiercie, w którym odbywali praktykę i obecnie zakład podpisał 
z nimi umowy o pracę.
Zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne, jakie zachodzą w otaczającej nas rze-
czywistości, prowadzą do wykreowania nowej roli szkoły zawodowej. Ma to być szkoła 
gruntownie kształtująca motywację, wiedzę i umiejętności uczniów tak, aby opuszczały 
ją osoby przygotowane do podjęcia pracy w kraju lub za granicą albo umożliwiała dalsze 
kształcenie. Nauczyciele w Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema już opracowują niezbęd-
ną dokumentację, która  w roku szkolnym 2012/13 pozwoli prowadzić kształcenie zawo-
dowe  zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2012 roku nowymi rozporządzeniami MEN 
w tym zakresie.

Mieszkańcy Kiełkowic i Mokrusa ul. Sarniej dziękują Ochotniczej
Straży Pożarnej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu oraz Radnej, 

Pani Elżbiecie Stanek, za zorganizowanie i pomoc przy dostarczaniu wody do naszych posesji.
Rolnicy posiadają zwierzęta w swoich gospodarstwach i dlatego zapotrzebowanie 
na wodę jest większe. Wiadomo, że woda  to bezcenny dar. Tak jest bezcenna jak 
pomoc życzliwych ludzi, na których zawsze można liczyć w  trudnych sytuacjach. 

Pamiętajmy: Tym, czym dzielimy się z innymi, sami zostajemy w końcu obdarowani.
                                          

Wdzięczni Mieszkańcy

W strażackim gronie
Jednostka OSP w Ogrodzieńcu liczy 42 członków  
w tym: 30 czynnych, 5 honorowych, 4 kobiety,  
3 młodzieżowych. W roku 2011 jednostka uczestniczyła  
w 95 akcjach ratowniczo-gaśniczych i 19 innych zagroże-
niach. Poza teren gminy strażacy wyjeżdżali 14 razy.

PODZIĘKOWANIE

JOANNA PIWOWARCZYK

Kształcenie zawodowe

Materiał nadesłany przez Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu
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1% dla organizacji działających na terenie gminy
Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ogrodzieniec.
W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu podatkowym za 2011 rok numer KRS i cel szczegółowy.
Klub Sportowy Giebło – Nr KRS 0000136686
Centrum Inicjatyw Lokalnych – Nr KRS 0000215720
Cel szczegółowy 1% – Wrzos – dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” w Ryczowie Kolonii
Cel szczegółowy 1% – Mój Ogrodzieniec – dla Stowarzyszenia Mój Ogrodzieniec
Cel szczegółowy 1% – Karate – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogrodzieniec
Cel szczegółowy 1% – Polska Lokalna – dla Stowarzyszenia Polska Lokalna w Kiełkowicach
Cel szczegółowy 1% - Dom Kultury - dla MGOK w Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% - Stara Szkoła - dla Fundacji Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie
Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212
Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii
Dla Nikoli Matczuk Regionalna Fundacji Osób Niewidomych – Nr KRS 0000018926
 Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK
Dla Emilki Krzykawskiej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
 Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja

Przypominamy właścicie-
lom nieruchomości, że ich 
obowiązkiem jest postę-
powanie zgodnie z prze-
pisami również w zakre-
sie gospodarki ściekami. 
W przypadku budynków 
podłączonych do sieci ka-
nalizacyjnej w Ogrodzień-
cu obowiązek ten jest 
spełniony poprzez podpi-
sanie umowy z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej 
na podłączenie budynku 
do sieci kanalizacyjnej i 
odbiór ścieków. Nato-
miast wszystkie budynki w 
Ogrodzieńcu, które nie są 
podłączone do sieci oraz 
budynki w sołectwach 
powinny być podłączone 
do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 
lub powinny być podłą-
czone do przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Artykuł  6. ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. 1996 Nr 
132 poz. 622)  określa, że: 
„ 1. Właściciele nierucho-
mości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych (…) 
są obowiązani do udo-
kumentowania w formie 
umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez 
gminną jednostkę organi-
zacyjną lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalno-

ści w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nie-
czystości ciekłych przez 
okazanie takich umów i 
dowodów uiszczania opłat 
za te usługi”. Ustawa nie 
precyzuje jak taka umo-
wa z przedsiębiorcą ma 
wyglądać - może być ona 
w prostej formie, nie mniej 
jednak zgodnie z ustawą 
umowa powinna być.  
W związku z powyższym 
Urząd Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec zwraca się 
do mieszkańców o udo-
kumentowanie korzystania 
z usług  wywozu nieczy-
stości płynnych - ścieków  
w 2011 r. przez okazanie 
umów i dowodów płacenia 
za takie usługi (rachunków) 
oraz podanie ilości zużytej 
wody. Informacje w posta-
ci kserokopii dokumentów, 
należy dostarczyć osobi-
ście lub listownie  do Urzę-
du Miasta Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 25, pokój 
35, do dnia 31.03.2012 r. 
Umowa i rachunki na wy-
wóz nieczystości ciekłych 
powinny być wystawione 
przez  firmę posiadającą 
stosowne zezwolenia tj.: 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. ul. Krzywa 
3, Zawiercie,  
tel. 32 67 234 84
Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kana-
lizacji, ul. 11-go Listopada 

2, Zawiercie,  
tel. 32 67 222 75
Usługi Komunalne Tomasz 
Sołtysiak, ul. Żarnowiecka 
51, 42-436  Pilica, 
tel. 602 852 295
Leszek Pieszczyk, ul. Armii 
Krajowej 37, Ryczów  
tel. 32 67 333 92
Jan Krzuś, ul. Paderew-
skiego 1, Ogrodzieniec, 
Zakład Produkcyjno - Usłu-
gowo - Handlowy „JAN-
MAR” , tel.  32 67 32 987, 
503 150 856
Usługi Asenizacyjne „DU-
DEX”, ul. Myśliwska 10, 
Zawiercie tel. 600 135 343
Michał Szlachta ul. Eduka-
cyjna 5, Giebło, 
tel. 501 325 408.
FHU KAZIMIERZ MADERA, 
Ryczów, ul. Ogrodzieniec-
ka 7, tel. 500 709 342
Wywóz Nieczystości Płyn-
nych „RED-WOJ” USŁUGI 
Smoleń 17  
tel. 32 67 35 884
Nieruchomości, których 
właściciele nie dostarczą 
wymaganych dokumentów 
zostaną poddane kontro-
li. Brak zawartej umowy 
na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych zagrożo-
ny jest karą grzywny, którą 
będzie nakładała Policja. 

Referat Przedsięwzięć 
Publicznych, Architektury, 
Planowania Przestrzenne-
go i Ochrony Środowiska

W listopadzie 2011 r. w 
Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec została prze-
prowadzona kontrola NIK 
w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku w gminie. 
Najwyższa Izba Kontroli 
oceniła pozytywnie realiza-
cję działań w zakresie obję-
tym kontrolą, jednak wnio-
sła o podjęcie działań w 
celu zapewnienia posiada-
nia przez wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości wy-
maganych umów na odbiór 
odpadów komunalnych. Z 
posiadanych danych wyni-
ka, że 72 właścicieli nieru-
chomości z terenu naszej 
gminy nie posiada podpisa-
nej umowy na tzw. „kosz”. 
Zgodnie z art. 6 Ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w  gminach (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 
z późniejszymi zmianami) 
wszyscy właściciele nieru-
chomości są obowiązani 
do posiadania umowy z 
przedsiębiorstwem prowa-

dzącym na terenie Gmi-
ny działalność w zakresie 
odbierania odpadów ko-
munalnych. Brak zawartej 
umowy na odbieranie od-
padów komunalnych za-
grożony jest karą grzywny. 
Informujemy, że zgodnie 
z zaleceniami Najwyższej 
Izby Kontroli będziemy 
przeprowadzać kontrole z 
udziałem Policji i nakładać 
mandaty na osoby nie po-
siadające ww. umów. 
Ponadto w trakcie kontroli 
zwrócono uwagę na małą 
ilość odpadów zebranych 
selektywnie. 
Firmy odbierające odpady 
komunalne od mieszkań-
ców prowadzą selektywną 
zbiórkę odpadów tworzyw 
sztucznych i odpadów 
szkła  u źródła. Mieszkań-
cy otrzymują worki foliowe 
na odpady segregowane: 
tworzywa i szkło. Odpady 
selektywnie zbierane przez 
właścicieli nieruchomo-
ści są odbierane razem z 
odpadami komunalnymi 

co 3 miesiące (w środko-
wych miesiącach każdego 
kwartału). Jeżeli właściciel 
nieruchomości zgromadzi 
w tym czasie więcej niż 1 
worek odpadów selektyw-
nie zbieranych – wysta-
wia w terminie zgodnym z 
harmonogramem odbioru 
odpadów selektywnie gro-
madzonych pozostałe se-
lektywnie zebrane odpady 
w swoich workach, które 
będą również zabierane 
przez pracowników firmy 
wywozowej, za każdy wo-
rek oddanych odpadów 
dostajemy nowy worek na 
odpady gromadzone w na-
stępnych miesiącach. Za-
chęcamy  do segregowania 
odpadów, bo dzięki temu 
wszyscy będziemy mogli 
żyć w mniej zanieczyszczo-
nym środowisku.

Referat Przedsięwzięć 
Publicznych, Architektury, 
Planowania Przestrzenne-
go i Ochrony Środowiska

Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych

Odpady komunalne
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Stowarzyszenie Ekop-
sychologia w okresie od 
września 2011 roku do 
końca listopada 2011 roku 
zrealizowało projekt „Uwa-
żaj na azbest – program 
edukacyjny dla Powiatu 
Zawierciańskiego”. Projekt 
dofinansowany został ze 
środków publicznych w ra-
mach
Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Jego celem było
zwiększenie świadomo-
ści i poszerzenie wiedzy 
mieszkańców Powiatu Za-
wierciańskiego w zakresie 
postępowania z wyrobami 
azbestowymi i w obszarze 
identyfikacji zagrożeń
zdrowotnych, jakie stwarza 
azbest.
Projekt zrealizowany został 
poprzez działania edukacyj-
ne w postaci cyklu szkoleń
skierowanych do czterech 
grup odbiorców: uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjów
Powiatu Zawierciańskiego, 
nauczycieli, przedstawicieli 

samorządów lokalnych, a 
także
przedstawicieli lokalnych 
organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w dzia-
łania związane z ochroną 
środowiska.
W pierwszej fazie projektu, 
przed rozpoczęciem części 
szkoleniowej, opracowane 
i
wykonane zostały materiały 
edukacyjne i informacyjne 
w postaci:
1) 120 stronicowej publi-
kacji „Uważaj na azbest ! 
Zestaw edukacyjny” - 800 
sztuk publikacji
2) 800 sztuk wielkoformato-
wych plansz edukacyjnych 
4) makiet budynków ilustru-
jących użycie materiałów 
zawierających azbest w 
budownictwie.
5) strony internetowej www.
azbest.ekopsychologia.pl. 
Drugą i zasadniczą fazą 
zrealizowanego projek-
tu była część edukacyjna 
obejmująca
szkolenia skierowane do 
czterech grup adresatów: 

uczniów IV, V i VI klas szkół
podstawowych oraz I, II i III 
klas gimnazjów ze wszyst-
kich szkół podstawowych 
i gimnazjów Powiatu Za-
wierciańskiego; nauczycieli,  
przedstawicieli samorzą-
dów
lokalnych oraz przedstawi-
cieli lokalnych organizacji 
pozarządowych. 
Inauguracja części szko-
leniowej projektu odbyła 
się w formie warsztatów 
dla przedstawicieli Samo-
rządów Powiatu Zawier-
ciańskiego. W ramach 
warsztatów przeszkolono 
10 przedstawicieli samo-
rządów, w warsztatach 
skierowanych do nauczy-
cieli wzięły udział łącznie 23 
osoby – zajęcia przeprowa-
dzono w Ogrodzieńcu.
Ponadto przeszkolono 3 
574 uczniów z 214 klas w 
50 szkołach na terenie Po-
wiatu Zawierciańskiego. 

Referat Przedsięwzięć 
Publicznych, Architektury, 
Planowania Przestrzenne-
go i Ochrony Środowiska

Podczas zorganizowanego 
w gminie spotkania rekru-
tacyjno-promocyjnego po-
jawiło się wielu chętnych do 
wzięcia udziału w szkole-
niach przewidzianych pro-
gramem. Szczęśliwych 20 
uczestników wyłonił proces 
rekrutacji przeprowadzony 
31 stycznia br. w sali na-
rad Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu przez koordynatora 
projektu – Krzysztofa Pero-
nia przy pomocy doradcy 
zawodowego.
Ostatecznie do projektu 
zostało zakwalifikowanych 
16 kobiet i 4 mężczyzn za-
mieszkujących teren gminy 
Ogrodzieniec, dla których 

zdobywanie nowych umie-
jętności zawodowych oraz 
podjęcie pracy stanowi 
ważny czynnik osobistego 
sukcesu. 3 lutego, z po-
czątkiem miesiąca prze-
prowadzono już pierwsze 
spotkania szkoleniowe z 
trenerem – Bartłomiejem 
Pytlarz, w których grupa ak-
tywnie uczestniczyła w celu 
zdobycia nowej wiedzy. 
W najbliższych dniach roz-
pocznie się również indy-
widulane doradztwo za-
wodowe, dzięki któremu 
uczestnicy będą mieli szan-
sę na otrzymanie fachowe-
go wsparcia zawodowego. 
Przeprowadzone spotkania 

posłużą organizatorom do 
wytyczenia ścieżki rozwoju 
zawodowego uczestników 
szkoleń. 
Wszystkie spotkania 
uczestników projektu odby-
wają się w sali narad Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Więcej informacji dotyczą-
cych realizowanych dzia-
łań można zasięgnąć w 
siedzibie organizatora (ul. 
Wierzbowa 16h, 42-400 
Zawiercie), na stronie in-
ternetowej www.arkjobs.eu 
oraz pod numerem telefonu 
326703520.

ARK Agencja Pracy 
w Zawierciu

W dniu 17 lutego w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec odbyła się narada, 
w której uczestniczyli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy A. 
Mikulski, Sekretarz Miasta 
i Gminy D. Ptaś, kierownik 
ZGK G. Gaweł, komendant 
M-G OSP H. Karcz, radna 
E. Stanek, prezes Przed-
siębiorstwa Komunalnego 
„Ogrodzieniec” A. Dzienniak 
oraz sołtysi: B. Jakacz, J. 
Stefańska J. Łypaczewski, 
S. Szlachta, S. Selejdak, E. 
Szlachta, S. Biedak. Spo-
tkanie poświęcone było ak-
tualnej sytuacji pogodowej i 
związanymi z nią problema-
mi panującymi na drogach 
oraz trudnościami bytowy-
mi mieszkańców. Obfite 
opady w nocy 15/16 lutego 
sparaliżowały w godzinach 
porannych ruch drogowy. 
Zanim służby uporały się ze 
zwałami śniegu na ulicach, 
chodnikach i placach mija-
ły długie godziny. Sytuację 
pogarszał ciągle padający 
śnieg przez kolejne dni. Na 
spotkaniu sołtysi zgłaszali 
gdzie występują największe 
problemy, np. sołtys Fuga-
sówki apelował o szybsze i 
dokładniejsze odśnieżanie 
ścieżki pieszo-rowerowej, 
biegnącej wzdłuż miejsco-
wości. Sołtys Podzamcza 
zwracała uwagę na sła-
bo i wąsko odśnieżaną ul. 
Krakowską. Były uwagi, 
aby służby odśnieżające 
obniżały bardziej pługi i w 
ten sposób lepiej zbierały 
śnieg. Sołtysi przekonywali 
także, że należy najpierw 

odśnieżać zasypane wio-
ski, a potem miasto Ogro-
dzieniec.
Grażyna Gaweł, kierownik 
ZGK poinformowała ze-
branych, że firma odśnieża 
według ustalonego har-
monogramu i pracownicy 
zwracają uwagę, aby od-
śnieżać w miarę szeroko i 
dokładnie. Są także ulice, 
np. Krakowska w Podzam-
czu, którą powinien od-
śnieżać Powiatowy Zarząd 
Dróg.
Burmistrz zwrócił uwagę na 
ogólny problem z odśnie-
żaniem chodników i wywo-
zem zalegającego śniegu. 
Nasilone, kilkudniowe opa-
dy sparaliżowały życie w 
gminie, ale jest to utrud-
nienie chwilowe i trzeba 
to jakoś przetrzymać. Na-
tomiast znacznie większy 
problem mamy obecnie z 
zamarzającą wodą w go-
spodarstwach domowych. 
Każdego dnia napływają 
nowe zgłoszenia. Odnoto-
wanych mamy 127 (stan 
z dnia 17.02), natomiast o 
wielu nie wiemy, gdyż są 
właściciele, którzy we wła-
snym zakresie odmrażają 
wodę i nie zgłaszają tego do 
urzędu – mówi Burmistrz A. 
Mikulski, który zaapelował 
do sołtysów o zgłaszanie 
przypadków osób, które 
potrzebują pomocy – osób 
samotnie mieszkających, 
starszych, niepełnospraw-
nych, matek z małymi 
dziećmi itp. Do tych osób 
zostanie skierowana na-
tychmiastowa pomoc.

Problem z zamarzniętą 
wodą jest bardzo poważ-
ny, gdyż służby komunal-
ne nie zawsze są w stanie 
rozmrozić wodociąg. Samo 
rozmrażanie trwa kilka go-
dzin i nie zawsze przynosi 
oczekiwany efekt. Zależy 
to od długości rury i stop-
nia zamrożenia. Nie da się 
także rozmrozić wody w 
rurach wykonanych z two-
rzywa sztucznego.
Na potrzeby gospodarstw, 
gdzie nie ma bieżącej wody 
Gmina uruchomiła hydranty 
i zdroje.
G. Gaweł poprosiła komen-
danta straży pożarnej, aby 
obowiązki uruchamiania 
każdego dnia hydrantów 
powierzyć strażakom.
Nie mamy problemu z Kieł-
kowicami, gdzie na naszą 
prośbę zareagowała radna 
p. Elżbieta Stanek i mamy 
tam stałą obsługę, za co 
serdecznie dziękuję. Chcie-
libyśmy jeszcze mieć ze 
strony straży taką obsługę 
w Podzamczu, Ogrodzień-
cu i na Markowiźnie – mówi 
G. Gaweł, kierownik ZGK.
Burmistrz, podsumowując 
spotkanie zwrócił uwagę na 
problem, który może poja-
wić się niebawem. W cza-
sie odwilży i wiosennych 
roztopów mogą zacząć się 
awarie sieci wodociągowej 
i podtopienia, gdyż śniegu 
jest bardzo dużo, a ziemia 
zmarznięta. Pocieszeniem 
jest to, że obecnie Gmina 
dysponuje lepszym sprzę-
tem do wypompowywania 
wody niż 9 lat temu, kiedy 
nastąpiły spore zalania do-
mów.

Joanna Piwowarczyk

„Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powia-
tu Zawierciańskiego” - podsumowanie projektu

Uważaj na azbest

Projekt ruszył pełną parą
Projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a realizowany przez zawierciańską Agencję 
Pracy ARK na terenie gminy Ogrodzieniec  „Promo-
cja mobilności zawodowej w gminie Ogrodzieniec” 
ruszył pełną parą. Partnerem projektu jest Gmina 
Ogrodzieniec.

Akcja zima

W związku ze stworzeniem nowego portalu oraz aktualizacją i uzupełnianiem treści Urząd 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec proponuje możliwość zamieszczenia na portalu gminy ga-
lerii zdjęć, które będą promowały ciekawe atrakcje turystyczne, miejsca, obiekty, imprezy 
i wydarzenia w naszej gminie, mieszczące się w kanonie dobrych obyczajów i pozytyw-
nych skojarzeń. 
Galeria będzie nosiła nazwę „Wypromuj się sam”. Partnerami przedsięwzięcia promujące-
go gminę będą wszyscy, których zdjęcia zostaną zmieszczone w nowo powstałej galerii.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Kontakt: 
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolności 25, p. nr 18 lub 39

42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 / 67 09 703 lub 32 / 67 09 719

e-mail: admin@ogrodzieniec.pl lub gci@ogrodzieniec.pl
W ostatnich dwóch miesiącach zaktualizowane zostały dane informacyjne i kontaktowe 
do organizacji oraz stowarzyszeń, a także baza noclegowa gminy na podstawie przepro-
wadzonych przez Urząd ankiet. 

W przypadku organizacji i stowarzyszeń oraz osób, do których nie udało się dotrzeć, 
albo ankieta nie dotarła prosimy o kontakt e-mailowy: gci@ogrodzieniec.pl 

lub telefoniczny: 32 / 67 09 703.

Wypromuj się sam! 
zostań partnerem promocyjnym gminy, 
wyślij lub przynieś nam swoje zdjęcia
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BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni 
  oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd, 
  Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe 
  żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

JAROSŁAW LIBERSKI
ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec

GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną  
oraz kremacyjne z urną.

Dojeżdżamy do domu Klienta na telefon, aby dokonać 
niezdbędnych formalności przed pogrzebem.

DODATKOWO!
10% ZNIŻKI W FIRMIE „SZWEDEX” NA NAGROBKI 

I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE

TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451

BIBLIOTEKA  POLECA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu informuje, iż
w sobotę 10 marca, 28 kwietnia 2012r,  Urząd Skarbowy będzie czynny w godzinach od 
9.00 do 13.00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 11.00,
w dniu 27 kwietnia 2012r.  Urząd Skarbowy będzie czynny w godzinach  od  7.00 do 
16.00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 13.30,
w dniu 30 kwietnia 2012r. Urząd  Skarbowy będzie czynny w godzinach od 7.00 do 
18.00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 13.30.

Zaproszenie dla udziału w turnieju europejskim
Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu zaprasza uczniów szkół z terenu Gminy Ogro-
dzieniec do udziału w IX edycji Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej 2012 pt. „Polska Pre-
zydencja w Radzie w Unii Europejskiej”.
Tegoroczny konkurs będzie polegał na zaprezentowaniu wiedzy na temat Unii Europej-
skiej poprzez napisanie testu pytań otwartych i zamkniętych na podstawie materiału infor-
macyjno-edukacyjnego przekazanego przez GCI. 
Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej to tradycyjny element obchodów Dni Europejskich, a 
jego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród 
młodych mieszkańców gminy. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum.
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu planujemy w dniu 10 maja 2012 roku (czwar-
tek) z okazji Dnia Unii Europejskiej, który przypada na dzień 9 maja. 
Więcej informacji w szkołach. Zapraszamy.

Pierwszą z nich jest biogra-
fia „Villas. Nic przecież nie 
mam do ukrycia…” 
Izy Michalewicz i Jerzego 
Danilewicza .
To książka o życiu i karie-
rze wielkiej gwiazdy pol-
skiej sceny. Violetta Villas 
była jak malowany ptak, 
nie pasowała do szarzyzny 
czasów PRL-u. W latach 
60.-80. stała się jedną 
z muzycznych ikon, towa-
rem eksportowym. Często 
krytykowana w Polsce za 
styl i ekstrawagancję, za 
granicą przyjmowana była 
entuzjastycznie zarówno 
przez publiczność, jak i 
recenzentów. Zachwycano 
się jej głosem. Pisano, że 
jest białym krukiem woka-
listyki. Śpiewała, grała w fil-
mach i musicalach. Wystę-
powała w paryskiej Olimpii i 
nowojorskim Carnegie Hall, 
przez kilka sezonów była 
gwiazdą rewii Casino de 

Paris w Las Vegas. Auto-
rzy mówią o swej książce, 
że to biografia reporterska. 
Szukają w niej odpowiedzi 
na pytanie, jak to możliwe, 
aby Villas, artystka jedyna 
w swoim rodzaju, wokalny 
geniusz w skali światowej, 
obdarzony absolutnym 
słuchem i sopranem ko-
loraturowym o czterech 
oktawach, wielka, choć 
kontrowersyjna osobo-
wość, nie tylko nie zrobiła 
kariery na miarę swoich 
możliwości, ale spędzała 
starość niemal w ubóstwie, 
wyobcowana, w atmosfe-
rze skandalu i niezdrowej 
sensacji. 

Druga propozycją jest 
książka dla młodzieży „Nie-
bieskie nitki” Małgorzaty 
Gutowskiej – Adamczyk. 
Pasjonująca opowieść o 
miłości, trudnych wybo-
rach, odrzuceniu i potrzebie 

przyjaźni. Bezpieczny świat 
szesnastoletniej Linki roz-
pada się z chwilą rozwodu 
rodziców. Zdradzona przez 
ojca dziewczyna z trudem 
znajduje wspólny język z 
matką. Izoluje się nawet 
od najbliższych przyjaciół, 
uciekając w świat sztuki. 
Dodatkowym stresem jest 
dla Linki emocjonalne roz-
darcie i skrywana miłość 
do chłopaka przyjaciółki. 
Nieoczekiwanym wspar-
ciem okaże się mailowa 
korespondencja z autorem 
kultowej książki, lekarzem, 
będącym zarazem powier-
nikiem jej matki, z którą 
prowadzi wirtualny flirt. 
Czy Linka zdradzi przyja-
ciółkę? Czy jej matka po-
zna swojego wielbiciela w 
realu? 

Aby się przekonać, warto 
przeczytać tę ekscytującą 
powieść.

Najszczersze wyrazy współczucia 
MARIUSZOWI MALINOWSKIEMU 

z powodu śmierci 

MAMY
składają koleżanki i koledzy 

z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu.

Do końca ubiegłego roku 
zimowa aura nas „rozpiesz-
czała”. Temperatura w cią-
gu dnia dochodziły nawet 
do 10 kreski powyżej zera, 
a w nocy nieznacznie spa-
dały poniżej zera. Zachmu-
rzenie również było niewiel-
kie, a czasem nawet słońce 
gościło na niebie. Synopty-
cy i mieszkańcy całej Polski 
zgodnie powtarzali: „piękną 
wiosnę mamy tej zimy”. 
Jednak już na początku 
nowego roku aura zmie-
niała się z dnia na dzień. 
Najpierw biało zrobiło się 
we wszystkich regionach 
kraju, a na przełomie stycz-
nia i lutego przywędrowały 
siarczyste mrozy. Najniższe 
temperatury odnotowano 
na południu i na wschodzie 
kraju. Przez okres dwuty-
godniowych mrozów z wy-
ziębienia zmarło ponad 100 
osób. 
Również mieszkańcy Gminy 

Ogrodzieniec zmagają się z 
dramatyczną sytuacją. Zbyt 
niskie temperatury, które 
przy gruncie w niektórych 
miejscach spadły nawet 
do -35 st. Celsjusza, unie-
możliwiły dostawę wody do 
wielu mieszkań i domostw.
- „To prawdziwa tragedia, 
środek zimy, a ja nie mam 
wody nawet nie ma się 
jak umyć!” – mówi jeden z 
mieszkańców gminy. 
Z pomocą przychodzą 
gminne wodociągi. Dzięki 
odpowiedniemu sprzętowi 
rozmrażają rury, w których 
zamarzła woda. Niemniej 
jednak wszystkie te czyn-
ności wymagają czasu, a 
padający intensywnie śnieg 
utrudnia pracę. Te wszyst-
kie czynniki powodują sta-
le wydłużającą się kolejkę 
mieszkańców czekających 
na pomoc. 
Jednak niektórzy, czas 
oczekiwania na pomoc wy-

korzystują na samodzielną 
walkę z zamarzniętą wodą. 
Na terenie gminy uru-
chomiono punkty poboru 
wody. Niemniej jednak hy-
dranty oddalone są o kilka, 
a nawet kilkaset metrów od 
miejsca zamieszkania, co 
utrudnia dostarczenie wody 
do posesji.
Czy nie czas by władze 
gminy pomyślały o beczko-
wozach?
Dzięki nim można by było 
dostarczyć wodę bezpo-
średnio do potrzebujących.
W tych trudnych warun-
kach bardzo pomocna jest 
życzliwość sąsiedzka. Po-
magajmy!! Ciepła herbata, 
kubeł wody, czy kilka słów 
wsparcia wiele nie kosztują, 
a mogą podnieść na duchu 
tych, którzy tą surową zimę 
zapamiętają na bardzo dłu-
go.

Marta Bejgier

Surowe oblicze 
tegorocznej zimy
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Program tegorocznych ferii 
zimowych obfitował w wiele 
ciekawych propozycji. Na-
wet remont Domu Kultury 
nie przeszkodził na realizo-
wanie wcześniej zaplano-
wanych zajęć.
Organizatorzy tj: MGOK, 
MGBP i Zespół Szkolno -  
Przedszkolny w Ogrodzien-
cu połączyli siły i wspólnie 
zorganizowali czas dwuty-
godniowej, mroźnej zimy.
Dzięki gościnności Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego 
w każdy poniedziałek od-
bywały się projekcje filmów 
dla dzieci młodszych i star-
szych.
Jak co roku  nie zabrakło 
również Zimowej Kawiaren-
ki. Mimo trudności i z tym 
poradzili sobie instruktorzy 
MGOK. W kawiarni „ U Gie-
na” dzieci uczyły się robić 
pizzę, dobierając według 
własnych upodobań i sma-
ków składniki.
Natomiast w „Campari 
Pub” – pod okiem instruk-
torów, mali kucharze przy-
gotowali zapiekanki, które 
później zjadali ze smakiem. 
Zimowa Kawiarenka cie-
szyła się dużym zaintere-
sowaniem dzieci - tych z 
naszej Gminy, jak również 
przyjeżdżających na okres 
ferii do rodzin mieszkają-
cych w Ogrodzieńcu.

Kto chciał, mógł także  sko-
rzystać z treningu aktor-
skiego, pod czujnym okiem 
pani Moniki Ziętek – aktorki 
z Rybnika, która zaprezen-
towała próbki  kunsztu ak-
torskiego. 
Zajęcia plastyczne odbywa-
ły się w Bibliotece Publicz-
nej w Ogrodziencu. Cykl 
zajęć obejmował warsztaty 
bibułkarskie oraz wykony-
wanie biżuterii. Podczas 
zajęć z bibułkarstwa moż-
na było poznać podstawy 
tradycyjnych sposobów 
wykonywania dekoracyj-
nych form z krepiny i bibuły 
tj: kwiatów, liści, pąków i 
prostych kompozycji z tych 
elementów. Na warsztatach 
biżuterii artystycznej dzieci 
wykonywały bransoletki – 
wymyślały kompozycje z 
koralików i układały je na 
specjalne uformowanej spi-
ralce do biżuterii. Także w 
Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym odbywały się za-
jęcia plastyczne o charakte-
rze warsztatów malarskich. 
Tematem przewodnim ćwi-
czeń kolorystycznych były 
zwierzęta, malowaliśmy far-
bami wodnymi i tuszami na 
profesjonalnym papierze do 
technik malarskich.     
Uwieńczeniem pierwszego 
tygodnia zimowego wy-
poczynku był spektakl te-

atralny dla dzieci pt. ”Lech, 
Czech i Rus” w wykonaniu 
Teatru Art – Re z Krakowa.
Drugi tydzień ferii obfitował  
w zajęcia umuzykalniające. 
Były to warsztaty gitarowe
 i wokalne. Uczestniczące 
w nich dzieci i młodzież 
poznały różnorakie akordy 
i rytmy gitarowe, piosenki 
z zakresu muzyki rozryw-
kowej oraz rozmaite cie-
kawostki dotyczące gitary. 
Na warsztatach wokalnych 
dzieci śpiewały piosenki z 
akompaniamentem gita-
ry oraz pianina, poznając 
jednocześnie tajniki profe-
sjonalnych zachowań sce-
nicznych.    
W trakcie ferii odbywały się 
również  cotygodniowe tre-
ningi mażoretek oraz zaję-
cia Dziecięco – Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej.
Zimowy wypoczynek za-
kończył pobyt dzieci i mło-
dzieży (także ze świetlicy 
środowiskowej) w kręgiel-
ni ”Jura” w Cementowni, 
gdzie przez dwie godzinny 
korzystaliśmy z gościnności 
państwa Kazirodów. Ferie 
już się skończyły. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli 
udział w przygotowanych 
przez nas zajęciach i za-
praszamy do korzystania z 
oferty MGOK.

 Instruktorzy MGOK

Ferie z Domem Kultury


