
LUTY 2017   NR 2/2017 (244) U K A Z U J E  S I Ę  N A  T E R E N I E  M I A S TA  I  G M I N Y  O G R O D Z I E N I E C  O D  1 9 9 0  R O K UNakład 2000 egz.

o g r o d z ien ie cka
Uczcili pamięć 

Aby uczcić rocznicę, młodzież szkolna wystąpiła w programie słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem na-
uczycieli: Bożeny Feliszewskiej, Barbary Rymarowicz, Katarzyny Apel i Małgorzaty Woźniak-Stefańskiej. Na korytarzu 
szkolnym  wyeksponowano wystawę okolicznościową, składającą się z prac plastycznych uczniów, upamiętniające te 
tragiczne wydarzenia. Po uroczystej akademii złożono kwiaty i zapalono znicze pod Mogiłą na Skale. W sobotę, 18 lute-
go za poległych mieszkańców została odprawiona msza św. w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Ryczowie.

Jednym z ocalałych z pacyfikacji, który przeżył gehennę obozu i wrócił do rodzinnego domu jest pan Stefan Kajdan. Pan 
Stefan każdego roku przyjeżdża wraz ze swoimi bliskimi, by złożyć kwiaty na mogile i uczcić pamięć pomordowanych 
współtowarzyszy. Nie zabrakło go również na 73. rocznicy pacyfikacji. Towarzyszyła mu córka.  
W swym wystąpieniu pan Stefan nawiązał do wspomnień sprzed laty, czyli do tragicznych wydarzeń z dnia pacyfikacji i 
obozowych przeżyć. 
Przeżyłem wraz z moimi kolegami, bo bardzo wierzyliśmy, że kiedyś nastąpi chwila wyzwolenia i powrotu do domu. I tak 
się stało. Gdy zbliżał się front, Niemcy wyprowadzili nas z obozu i zagonili do kościoła w Sobolewie pod Krakowem, skąd 
odbili nas partyzanci. Odzyskaliśmy wolność. Przed nami była jeszcze droga do domu, ale i to się spełniło. Gdy stanąłem 
w progu rodzinnego domu wszyscy moi bliscy oniemieli, bo przekonani byli, że z obozu żywym się nie wraca. Ja wróciłem 
i kiedy to do wszystkich dotarło, radość była ogromna – mówił pan Stefan Kajdan, który do obozu  trafił jako niespełna 
15-letni chłopiec. 

Joanna Piwowarczyk

We wtorek, 21 lutego br. w Szkole Podstawowej w Ryczowie odbyła się uroczysta akademia 
poświęcona 73. rocznicy pacyfikacji wsi z udziałem przedstawicieli władz samorządowych – 
Burmistrza Miasta i Gminy A. Mikulskiego, Sekretarza Miasta i Gminy Dariusza Ptasia oraz  
sołtysa Ryczowa Stefana Biedaka. Przypomnijmy, że te tragiczne wydarzenia, miały miejsce 
w czasie II wojny światowej w dniu 21 lutego 1944 roku. Dwanaście osób zginęło wtedy z rąk 
hitlerowców, a dziewiętnastu mężczyzn zabrano na posterunek żandarmerii w Pilicy, gdzie 
trzy osoby zmarły na skutek odniesionych ran. Pozostałych zatrzymanych Niemcy wywieźli 
do obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie. 

Złożenie wieńców pod mogiłą na skale

Szkolna akademia z okazji 73. rocznicy pacyfikacji

Wydarzenie transmitowane było przez telewizję internetową

Stefan Kajdan - ocalały z pacyfikacji
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Spotkanie z rodzicami
Z dniem 1 września 2017 roku w całym kraju nastąpią zmiany w 
systemie edukacji. 7 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Andrzej Mikulski spotkał się w budynku Gimnazjum z rodzicami 
i pracownikami szkół w celu omówienia reformy w naszej gminie. 
Szkoły podstawowe pozostaną na swoim miejscu i jedyna zmiana 
jaka nastąpi to wydłużenie edukacji z sześciu lat do ośmiu. Nie-
pewne są natomiast losy budynku gimnazjum z halą sportową. Z 
kilku scenariuszy najbardziej właściwym wydaje się przekształcenie 
budynku obecnego gimnazjum w szkołę ponadpodstawową np.li-
ceum ogólnokształcące. Na to potrzebna jest jednak zgoda Rady 
Powiatu Zawierciańskiego, a ta zgody wydać nie chce. Jeśli do koń-
ca marca br. zgody takiej nie otrzymamy – za dwa lata budynek 
będzie stał pusty, a pracownicy stracą pracę.
W spotkaniu z rodzicami uczestniczyły przedstawicielki powiatu za-
wierciańskiego: Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Maria 
Milejska i Radna Katarzyna Romańska-Bujak. Obecni byli również 
radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, zainteresowani mieszkańcy 
gminy.

W wywiadzie dla iTV Ogrodzieniec Burmistrz Andrzej Mikulski po-
wiedział:
„Niezbędnym elementem wdrożenia reformy oświaty są konsulta-
cje z mieszkańcami, konsultacje społeczne. Dzisiaj chcieliśmy się 
właśnie spotkać z rodzicami, żeby ich poinformować o stanie wdro-
żenia reformy w gminie Ogrodzieniec i rozpytać jakie są ich oba-
wy, jakie są ich ewentualnie odczucia, czy są jakieś sprawy, które 
powinniśmy wyjaśnić. Na wszystkie te pytania będziemy się starali 
odpowiedzieć wyczerpująco, żeby nie było wątpliwości po stronie 
rodziców, a jednocześnie chcemy się przekonać, czy rodzice wy-
rażają zainteresowanie utworzeniem szkoły ponadpodstawowej w 
budynku gimnazjum. Jeżeli takie zainteresowanie będzie, zrobimy 
wszystko, aby tego dokonać i przekształcić szkołę obecną gimna-
zjum w szkołę średnią. (…)”

Z analizy losów absolwentów naszego gimnazjum wynika, że więk-
sza część uczniów kontynuuje edukację w liceum ogólnokształcą-
cym. Baza dydaktyczna pozwala na otwarcie szkoły ponadpodsta-
wowej, o czym przekonuje Dyrektor Mirosława Skwarek:
„Budynek dzisiejszego gimnazjum składa się właściwie z trzech 
części. Pierwsza to budynek zaadaptowanej szkoły podstawowej, 
który przez ostatnie lata został kompleksowo wyremontowany. Dru-
gą jest wybudowana w 2006 roku pełnowymiarowa hala sportowa 
ze ścianką wspinaczkową i zapleczem sportowym. Trzecia to do-
budowana w 2008 roku nowoczesna część dydaktyczna, w której 
znajdują się cztery klasopracownie z zapleczami do nauki: biologii, 
geografii, fizyki i chemii. Wszystkie klasopracownie są wyremonto-
wane i wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne 
takie jak: tablice multimedialne, monitory skomputeryzowane z do-
stępem do szerokopasmowego Internetu.. Każdy uczeń ma swo-
ją szafkę, ponieważ mamy szatnię wyposażoną w szafki osobiste, 
więc może tam zostawiać ubrania, może tam zostawiać również 
podręczniki. (…)”

21 lutego 2017 roku Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu podejmą 
uchwałę o sieci szkół w Gminie Ogrodzieniec.
Materiał iTV Ogrodzieniec: Tak dla Liceum w Ogrodzieńcu?
http://itvregion.pl/2017/02/09/ogrodzieniec-tak-dla-liceum-w-
-ogrodziencu/

I.Rajca

Prestiżowe technikum hotelarskie w Ogrodzieńcu/Cementowni?

Każda akcja rodzi reakcję, a każda decyzja ma swoje konsekwencje. Nie inaczej jest w przypadku 
reformy systemu oświaty, z którą przyjdzie się zmierzyć samorządom w całym kraju w najbliższych 
miesiącach. Chociaż gimnazja całkowicie odejdą do historii z dniem 31 sierpnia 2019 roku, już dziś musimy 
podejmować ważne decyzje m.in. w kwestii dalszego kształcenia dzieci, utrzymania etatów nauczycieli 
gimnazjalnych, a także na temat tego co zrobimy z infrastrukturą (budynki, sprzęty), w którą przez ostatnie 
lata pompowaliśmy unijne i krajowe pieniądze. 
 Naturalnie rodzi się pytanie, o to co się stanie z naszym gimnazjum w Cementowni. Trudno sobie 
wyobrazić, aby odnowiony budynek, ze świetnie wyposażonym zapleczem sportowym stał odłogiem. Co 
do tej kwestii nie ma większych wątpliwości. Wątpliwość pojawia się w innym miejscu. Otóż w ostatnich 
tygodniach podejmowane są dyskusje na temat utworzenia w miejscu gimnazjum ogólniaka o profilu 
informatyczno-językowym. Nie ma wątpliwości, że branża teleinformatyczna jest jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się branż na świecie. Nikt nie zaprzeczy także, że dobra znajomość języków 
obcych to „furtka do kariery” młodych. Języków trzeba się uczyć, szczególnie, że jesteśmy gminą turystyczną 
coraz częściej odwiedzaną przez turystów zagranicznych. Być może warto skupić się na tym argumencie 
i decyzję o przyszłości budynku obecnego jeszcze gimnazjum wpleść w szerszą strategię rozwoju gminy i 
zamiast liceum ogólnokształcącego stworzyć profilowane technikum hotelarskie?
 Biorąc pod uwagę poniższe argumenty, wydaje się to całkiem zasadne. Oto one:

1. Baza. Na naszym terenie i w okolicach zlokalizowane są liczne obiekty noclegowe (zarówno 
prestiżowe jak Poziom 511, Hotel Centuria, jak i mniejsze agroturystyki) i gastronomiczne. Jest też 
kilka mniejszych biur podróży oraz firmy eventowe, są liczne parkingi, a w okresach letnich mniejsi 
sprzedawcy itp. Wspomniane zaplecze do doskonała kuźnia talentów, gdzie nasi uczniowie mogą 
odbywać liczne staże, czy dorabiać sobie na zlecenie.

2. Wzmocnienie oferty turystycznej. Warto pracować nad naszym produktem turystycznym. Każdy 
działający w branży przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z sezonowości naszej oferty, ale także 
krótkim czasie trwania pobytów turystów. Wydaje się także, że wciąż mało u nas turystów 
zagranicznych, którzy tak ochoczo odwiedzają pobliski Kraków i Częstochowę. Posiadanie 
własnego technikum hotelarskiegio to w rzeczywistości posiadanie „fabryki” wykwalifikowanych 
pracowników w branży turystycznej i branżach okołoturystycznych. Czyli kelnerów, hotelarzy, 
sprzedawców, przewodników, animatorów czasu wolnego, którzy znajdą tu pracę, jednocześnie 
rozwiną rynek, a także podniosą jakość naszego produktu. Koło się zatoczy, a sprzężenie zwrotne 
zadziała na naszą korzyść.

3. Koszty. Utworzenie technikum hotelarskiego, jest stosunkowo tanie. Nie potrzeba wymyślnego 
sprzętu. Podejrzewam, że po negocjacjach z lokalnymi przedsiębiorcami będą oni zainteresowani 
(może nawet będą chcieli partycypować w kosztach) stworzeniem infrastruktury do nauki 
licealistów.

4. Doskonała lokalizacja. Któż w okolicach ma lepsze tereny do nauki i praktyki turystyki? Istnieje 
oczywiście wspomniane technikum w pobliskim Zawierciu. Jednak z całym szacunkiem dla 
naszego sąsiada Ogrodzieniec wydaje się bardziej atrakcyjny i naturalny do nauki przyszłych 
„hotelarzy”. Piękne tereny, turyści, liczne szanse na nawiązanie współpracy i rozwijanie umiejętności 
zawodowych, ale także wciąż chłonny rynek, czyż to nie wydaje się kuszące?

5. Ostatni argument, ekonomia. Szkoła średnia musi się utrzymywać. Matematyka jest prosta. Więcej 
uczniów = więcej pieniędzy. Co jeśli absolwenci naszych podstawówek zdecydują się na wybór 
zawierciańskich liceów z tradycją tj. „Żerom” czy „Malczak”? Ta sytuacja jest potencjalnie bardzo 
niekorzystna dla nas. Młodzi ludzie mają to do siebie, że chcą eksplorować świat, szukają czegoś 
nowego. Niewykluczone, że tworząc technikum hotelarskie, będziemy „kompensować straty”, bo 
zwyczajnie będą ściągali do nas uczniowie głodni realnej wiedzy i praktyki.

Podsumowując. Trzeba podkreślić, że stoimy przed trudną decyzją. Warto ją rozważyć roztropnie, nie 
ulegając chwilowej euforii. Trafna decyzja może przynieść bardzo dobre rezultaty dla naszej gminy pod 
względem promocyjnym, edukacyjnym, rozwojowym. Dziś nikt nie potrzebuje dyletantów, a specjalistów 
w wąskich dziedzinach rynkowych. Naszym naturalnym rynkiem jest turystyka, czemu więc nie zagrać va 
banque tworząc technikum hotelarskie? Kto wie może za kilka lat okaże się ono strzałem w dziesiątkę i 
będzie świadczyło o wyjątkowości naszej gminy…

Niniejsze wnioski wysnułem na podstawie m.in. 6-letniej praktyki na stanowisku wykładowcy wydziału 
Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie od 2 lat prowadzę badania pt.: 
„Śląski rynek usług turystycznych: gminy, hotele, turyści.”, a także „Śląski rynek usług szkoleniowych w 
branży turystycznej: miejsca noclegowe, biura podróży, obiekty gastronomiczne, przewodnicy i animatorzy 
czasu wolnego”.   
 Patryk Szczygieł

W dniu 21 lutego br. odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu, której głównym punktem była  
uchwała w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gim-
nazjum do nowego ustroju szkol-
nego wprowadzonego ustawą z 
dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe.
Radni podjęli uchwałę stosunkiem 
głosów 8 za przyjęciem uchwały, 
7 radnych się wstrzymało. 

Uchwała zakłada ustalenie planu 
sieci i granice obwodów publicz-
nych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez gminę Ogro-
dzieniec od 1 września 2017r. 
Obecne szkoły podstawowe w 
Ogrodzieńcu, Gieble i Ryczowie 
przekształcają się z dniem 1 wrze-
śnia 2017r. w ośmioletnie szkoły 
podstawowe w dotychczaso-
wych siedzibach.

Sesja Rady Miejskiej
Paragraf 4 podjętej uchwały 
brzmi: Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
z siedzibą w Ogrodzieńcu Osiedle 
E. Orzeszkowej 13 przekształca 
się w liceum ogólnokształcące na 
następujących warunkach:

1) Liceum Ogólnokształcące w 
Ogrodzieńcu z siedzibą w Ogro-
dzieńcu Osiedle E. Orzeszkowej 
13, dla którego organem pro-

wadzącym będzie Gmina Ogro-
dzieniec, rozpocznie działalność  
1 września 2017r.
2) Kształcenie w klasie I liceum 
ogólnokształcącego z siedzibą w 
Ogrodzieńcu Osiedle E. Orzesz-
kowej 13 rozpocznie się w roku 
szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum w Ogrodzieńcu z 
siedzibą w Ogrodzieńcu Osie-
dle E. Orzeszkowej 13 zakończy 

działalność z dniem 31 sierpnia 
2017r.
4)Klasy gimnazjum będą prowa-
dzone w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Ogrodzieńcu.

Podjęta uchwała trafi teraz do 
Kuratorium Oświaty, gdzie w cią-
gu 21 dni zostanie wydana opinia 
kuratora.
Więcej: BIP Ogrodzieniec.
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Z notatnika burmistrza

20 stycznia w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Katowicach 
odbyło się spotkanie bur-
mistrzów Ogrodzieńca i Pi-
licy z p. Mariuszem Trepką 
- Wicewojewodą Śląskim w 
sprawie zmiany granic Gul-
zowa i włączenie do gminy 
Ogrodzieniec kilkunastu 

nieruchomości, położonych 
na terenie sołectwa Bisku-
pice w gminie Pilica. 

21 stycznia w hali sportowej 
w Gimnazjum w Ogrodzień-
cu odbył się IV Koncert 
Noworoczny w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej, Zespołu Mażoretek 
„Fantazja”  oraz dziecięcej 
grupy baletowej. Wyda-
rzenie było transmitowane 
przez telewizję internetową, 
a na widowni obecnych 
było ponad 500 osób.

24 stycznia w delegatu-
rze  Kuratorium Oświaty w 
Katowicach miało miejsce 
spotkanie w sprawie refor-
my oświaty w naszej gmi-
nie.

28 stycznia zebraniem w 
OSP w Ogrodzieńcu roz-
począł się cykl zebrań 
sprawozdawczych w jed-
nostkach OSP w całej 
gminie. Kolejne zebrania 
zaplanowane na dzień: 4 

luty OSP Giebło, 11 luty 
OSP Ryczów, 17 luty OSP 
Podzamcze, 18 luty OSP 
Ryczów Kolonia, 25 luty 
OSP Gulzów, 11 marca 
OSP Mokrus, 18 marca 
OSP Kiełkowice.

30 stycznia Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
spotkał się z komisjami 
Rady Miejskiej w Pilicy oraz 
Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Pilica w sprawie zmiany 
granic sołectwa Gulzów.

1 lutego w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu odbył się 
pogrzeb byłego Naczelnika 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec śp. Edwarda Bezy, 

który sprawował funkcję w 
latach 1975-79. Pochowa-
ny został na cmentarzu pa-
rafialnym.

2 lutego w Zawierciu odbyła 
się odprawa roczna Poli-
cji, podsumowująca pracę 
w 2016 roku. Komisariat 
Policji w Ogrodzieńcu za-
liczony został do najlepiej 
funkcjonujących w powi-
cie zawierciańskim. Stan 
bezpieczeństwa na terenie 
powiatu i gminy Ogrodzie-
niec  został oceniony jako 
dobry. Wskaźniki wykry-
walności odnotowanych 
przestępstw w powiecie 
zawierciańskim w ubiegłym 
roku były wyższe niż w wo-
jewództwie śląskim.

7 lutego w Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu odbyło 
się spotkanie rodziców z 
Burmistrzem w sprawie 
reformy oświaty. Na spo-
tkaniu omówione zostały 
możliwości przekształcenia 
gimnazjum w szkołę po-
nadpodstawową. W wy-
niku przeprowadzonych 
ankiet wśród rodziców ok. 
20 uczniów zadeklarowało 
chęć kontynuowania nauki 
po gimnazjum w nowym 
liceum ogólnokształcącym 
w Ogrodzieńcu.

16 lutego w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ogrodzieńcu od-
było się spotkanie pracow-
ników w sprawie współ-
pracy Gminy Ogrodzieniec 
i Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Zima zadomowiła się u nas  na dobre, ale coraz silniejsze słońce zwiastuje już bliską 
wiosnę wraz z którą ruszą nowe inwestycje i przedsięwzięcia gminne:
I. Trwa procedura oceny ofert złożonych w przetargach na wybór wykonawcy oraz 

wybór inspektorów nadzoru zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy 
Inwestycyjnej” – terenów po byłej cementowni „Wiek” włączonych do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

II. Gmina Ogrodzieniec złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na budowę 91 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach 
prywatnych z miejscowości poza aglomeracją miasta tj. z miejscowości: Giebło, 
Giebło Kolonia, Podzamcze, Ryczów, Gulzów, Mokrus, Kiełkowice, Fugasówka, 
Żelazko, Śrubarnia i Markowizna. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planuje się 
w drugiej połowie br. po pozytywnej ocenie wniosku, wyborze projektu gminy do 
dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

GMINNE INWESTYCJE
LUTY 2017r.

1 lutego br. pożegnaliśmy 
byłego Naczelnika Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, śp. 
Edwarda Bezę. Funkcję tę 
sprawował w latach 1975-
1979 w czasie, kiedy roz-
wiązano wiele ważnych 
problemów w gminie. W 
tamtym czasie wybudowa-
no między innymi: budy-
nek Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Przedszko-
le w Ogrodzieńcu, remi-
zę OSP w Gieble, remizę 
OSP w Ryczowie. Nowe 
Przedszkole przy „blokach” 
na osiedlu Słowackiego 

uważał zawsze za swo-
je największe osiągnięcie. 
Na owe czasy był to bar-
dzo nowoczesny obiekt, 
zapewniający każdemu 
dziecku dostęp do opieki. 
Niestety obiektu już nie ma 
- spłonął w pożarze w 1999 
roku.  
Edward Beza pochodził z 
Irządz. Był absolwentem 
Liceum Pedagogicznego w 
Zawierciu, po ukończeniu 
którego studiował na Uni-

wersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Trafił do na-
szego miasta w 1955 roku 
do pracy w Cementowni 
„Wiek”, najpierw do dzia-
łu finansowego, a później 
jako kierownik magazynu, 
a następnie  jako kierownik 
zaopatrzenia fabryki. Stąd 
w roku 1975 ówczesny wo-
jewoda  katowicki powołał 
Go na stanowisko Naczel-
nika Miasta i Gminy i funk-
cję tę sprawował przez 4 
lata. Po zakończeniu swojej 
kadencji wrócił do pracy 
w Cementowni, gdzie pra-

cował aż do emerytury do 
1992r. jako kierownik trans-
portu.
Mam o Nim osobiste, bar-
dzo dobre wspomnienia. 
Od pierwszych dni mojego 
urzędowania zawsze inte-
resował się sprawami gmi-
ny. Często rozmawialiśmy, 
wypytywał mnie o wszyst-
ko, co dotyczyło spraw 
publicznych. Dzielił się ze 
mną swoimi spostrzeże-
niami, opowiadał o swo-

ich doświadczeniach i za 
każdym razem dopytywał 
o moje plany dla gminy, o 
stan realizacji inwestycji, a 
także, czasami, o drobne 
sprawy. Był moim wielkim 
wsparciem przy budowie 
kanalizacji w Ogrodzieńcu. 

Pomagał mi w tej trud-
nej inwestycji, rozmawiał i 
przekonywał mieszkańców 
o tym jak ważna jest kanali-
zacja w mieście. Być może 
dzięki temu udało nam się 
wykonać tak wiele przyłą-
czy budynków. 
Był aktywnym członkiem 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ogrodzieńcu od 
1975 roku, aż do ostatnich 
swoich dni. Przez wiele lat 
był Prezesem jednostki, a 

Edward Beza

później skarbnikiem, człon-
kiem Komisji Rewizyjnej. Do 
końca czuł się strażakiem. 
Był obecny na każdej uro-
czystości i pomimo dojrza-
łego już wieku nie opuścił 
żadnego zebrania. Posia-
dał bardzo dobre relacje z 
młodymi strażakami. Umiał 
z nimi rozmawiać i odno-
szę wrażenie, że był dla 
nich ważną postacią. Jego 
otwartość na młodych owo-
cowała szacunkiem i powa-
żaniem, jakim Go obdarzali. 
Kilkanaście dni przed śmier-
cią był wraz z Małżonką na 
spotkaniu organizowanym 
przez nasz  Urząd Stanu 
Cywilnego z okazji jubile-
uszy par mających wielolet-
ni staż małżeński. Państwo 
Bezowie obchodzili 60-lecie 
pożycia małżeńskiego i z tej 
okazji wspólnie z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej 
mogliśmy złożyć im ży-
czenia i gratulacje. Było to 
bardzo miłe i sympatyczne 
spotkanie, okazja do wspo-
mnień i wzruszeń. Wraz z 

innymi parami małżeńskimi 
obecnymi na tym spotka-
niu jubilaci opowiadali o 
czasach sprzed pół wieku, 
o tym jak wyglądało kiedyś 
codzienne życie ówcze-
snych nowożeńców, o tym 
co ważne w życiu i o jakich 
wartościach nie wolno ni-

gdy zapominać. Nieste-
ty krótko po tym odszedł 
od nas. Zmarł 28 stycznia 
2017 roku, w wieku 87 lat.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,

Andrzej Mikulski

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy dla Pani Barbary Bezy  

oraz Syna z rodziną z powodu śmierci 

śp. Edwarda Bezy
Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

w latach 1975-79
składają w imieniu własnym 

oraz mieszkańców 
Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Mikulski 
wraz z pracownikami Urzędu Miasta  

i Gminy Ogrodzieniec,

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło 

oraz Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Edward Beza z żoną Barbarą
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Od ponad 35 lat uczestniczy 
w wyprawach jaskiniowych, 
górskich i etnograficznych 
w różne zakątki świata. Po-
mysłodawca i kierownik 
pierwszych w historii polskiej 
speleologii wypraw do Papui 
Nowej Gwinei (2001-2002, 
2010). Wyróżniony dwukrot-
nie w  Podróżniczych Doko-
naniach Roku „KOLOSY” , w 
kategorii eksploracja jaskiń. W 
2002 r. nagrodzony „paszpor-
tem” Klubu Europejczyka w 
dziedzinie kultury przez Panią 
Danutę Hübner – ówczesną 
minister ds. Unii Europejskiej.
Laureat nagrody „Dąbrowia-
nin Roku 2004”. Założyciel 
Działu Etnograficzno - Po-
dróżniczego w Muzeum Miej-
skim Sztygarka w Dąbrowie 
Górniczej. Członek National 
Geographic Society, IPCC  
Indo-Polish Cultural Com-
mittee, Stowarzyszenia Spe-
leologicznego przy Polskim 
Towarzystwie Geograficznym 
i Klubu Europejskiego.
Od 1993r. samodzielnie pro-
wadzi firmę, w której do prac 
wykorzystuje  techniki  alpini-
styczne oraz specjalistyczny 
sprzęt wykorzystywany w 
trudno dostępnych obiek-
tach.

Jest pan mieszkańcem na-
szej gminy, dokładnie Pod-
zamcza. Przeprowadził się 
pan tu z Dąbrowy Górniczej 
niespełna rok temu, proszę 
powiedzieć co tu jest szcze-
gólnego, ciekawego w po-
równaniu z innymi gminami?

Przeniosłem się ze Śląska 
i Zagłębia ze świadomego 
wyboru. W trakcie mojego 
podróżniczego życia odwie-
dziłem wszystkie niemalże 
kontynenty Ziemi, ale najchęt-
niej wracam z tych wypraw 
tutaj, na Jurę i cieszę się tymi 
widokami. Tu szkolę adeptów 
sztuki wspinaczkowej, bo je-
stem instruktorem Polskiego 
Związku Alpinizmu. 
„Zarażam” uczestników szko-
leń i wycieczek  pozytywem 
tej ziemi  i nie przychodzi mi 
to trudno, bowiem  piękno i 
przyroda rejonu Podzamcza 
bronią się same.
Szczególnym dla mnie miej-
scem  jest góra i grodzisko 
Birów. Podoba mi się określe-
nie tego historycznego wzgó-
rza jako „Jurajski Biskupin”, 

w mojej ocenie określenia 
nieprzesadzonego, wręcz w 
pełni zasługującego na jesz-
cze szerszą reklamę.
Wszyscy przyjeżdżają na Za-
mek i to miejsce jest bardziej 
znane wśród turystów. Myślę, 
że należałoby dokonać pró-
by zrównoważenia obu  tych 
obiektów  i zachęcić do od-
wiedzania tzw. lewej części 
Podzamcza od strony ulicy 
Partyzantów, gdzie znajdują 
się: Góra i grodzisko Birów, 
skała Suchy Połeć, bunkry 
wojenne.  W jaskiniach Biro-
wa możemy znaleźć miejsca 
pobytu naszych paleolitycz-
nych przodków, ślady łowców 
mamutów – na wzgórzu stoi 
zrekonstruowane grodzisko, 
a strzeliste skały dopełniają 
widoków. Mało kto wie, że na 
ścianach Birowa i Suchego 
Połcia ćwiczyli wybitni Polsce 
himalaiści - Jerzy Kukuczka, 
Wanda Rutkiewicz, Krzysztof 
Wielicki czy Wojciech Kurty-
ka, którzy poprowadzili tutaj 
wiele nowych, trudnych dróg 
wspinaczkowych.

Słyszałam, że ma pan jakiś 
fajny pomysł na atrakcję w 
naszej gminie. Może zdradzi 
pan rąbek tajemnicy?

Moim skrytym marzeniem 
jest, aby w pobliżu Góry Birów 
powstał zakątek do potrzeb 
edukacyjno-rekreacyjnych, 
rodzaj skansenu, który robo-
czo nazywam  Zagrodą Ju-
rajską. Na jej terenie mogłaby 
stanąć chałupa, czyli dawny, 
mieszkalny budynek drewnia-
ny, który można znaleźć jesz-
cze na terenie gminy Ogro-
dzieniec. Takich obiektów jest 
coraz mniej, gdyż niszczeją z 
czasem lub są rozbierane na 
drewno opałowe. Dziesięć lat 
temu, kiedy robiliśmy archiwi-
zację obiektów drewnianych 
na terenie Dąbrowy Górniczej 
takich chałup było ok. 150, 
a w roku 2015 już tylko ok. 
40. Uważam, że powinniśmy 
chronić to nasze wspólne  
dziedzictwo kulturowo-archi-
tektoniczne, wykorzystując 
energię pasjonatów, szuka-
jąc wsparcia ze strony gminy, 
funduszy marszałkowskich, 
czy nawet ministerialnych. 
Jura jest niepowtarzalna, a 
takie miejsce jak gmina Ogro-
dzieniec w pełni zasługuje 
na kompleksowe wsparcie z 

wszystkich tych kierunków.  
W miastach np. w Dąbrowie 
Górniczej głównie chroni się 
dziedzictwo przemysłowe, 
tworząc tzw. szlaki zabytków 
techniki. Natomiast na tere-
nach zielonych – wiejskich, 
rolniczych – gdzie jest jeszcze 
sporo starych chałup, stodół, 
zagród gospodarczych - po-
winny  powstawać miejsca 
chroniące te kulturowe dobra, 
miejsca,  gdzie turysta mógł-
by zwolnić, zatrzymać się 
na dłużej i poczuć harmonię 
przyrody i ludzi, którzy od wie-

ków zamieszkiwali te ziemie. 
To co możemy tutaj zrobić 
pozostanie na lata, dla wielu 
pokoleń, stanowiąc  wartość 
dodaną do historii regionu. 

Chałupa i co dalej...?

Z czasem do Zagrody Ju-
rajskiej dołożyć można inne 
obiekty z terenów gminy. Na 
bazie  istniejących organizo-
wać wystawy czasowe np. 
starej fotografii, strojów regio-
nalnych, wprowadzić zwie-
rzęta gospodarskie, uprawę 
roślin, warsztaty lepienia garn-
ków z gliny, wyplatanie koszy-
ków z wikliny, itp. Stworzyć 
placówkę, która oddawałby 
charakter dawnego życia i 
kultury na wsi, co jest charak-
terystyczne dla tego regionu. 
Pamiętajmy, że jeżeli teraz nie 
uratujemy tego, co powoli już 
zaczyna zanikać, to potem 
będzie za późno. Licząc na 
wsparcie i współpracę z wła-
dzami gminy Ogrodzieniec i 
Spółki Zamek można by zro-

bić coś, co będzie napędzać 
ruch turystyczny na tym te-
renie. Taki punkt edukacyjny 
byłby dla potencjalnych grup 
alternatywą w zwiedzaniu.

Myśli pan, że tego właśnie w 
naszej gminie potrzeba?

O potrzebach gminy wie-
dzą najlepiej jej mieszkańcy, 
ja mając spojrzenie turysty 
mogę tylko przypuszczać  
czego turysta oczekiwałby w 
tym miejscu. Włączając moje 
dotychczasowe doświad-

czenie zdobyte w Dąbrowie 
Górniczej myślę, że trzeba 
tworzenia i konsekwent-
nej  realizacji projektów na 
poziomie obiektywnego ak-
ceptowania – realizacji  po-
żytecznych, edukacyjnych, 
godzących tradycję tej ziemi 
i nowoczesnego myślenia o 
turystyce. Gmina Ogrodzie-
niec powinna iść w projekty 
jakościowe, edukacyjne, żeby 
powstało coś, co jest cha-
rakterystyczne dla tego miej-
sca. Turysta najpierw szuka 
wartościowych przyrodniczo 
i historycznie miejsc, później 
rozgląda się za miejscem do 
spania i wyszynku…

Prowadzi pan dział etnogra-
ficzno-podróżniczy w Mu-
zeum Miejskim w Sztygarce 
w Dąbrowie Górniczej. Pro-
szę powiedzieć coś bliżej o 
tych działaniach.  A może 
planach?

W Dąbrowie Górniczej, w 
dziale podróżniczym Muzeum 

Miejskim „Sztygarka” zgroma-
dziłem zbiory, który przywozi-
łem przez ostatnie lata z wielu 
wypraw po świecie. Mam tu-
taj również  „pamiątki” poda-
rowane przez Krzysztofa Wie-
lickiego, Marka Kamińskiego 
czy ambasady wielu egzo-
tycznych krajów.  W muzeum 
prowadzę  też spotkania pt. 
Wyprawy na krańce Ziemi, 
które od sześciu lat cieszą się 
niesłabnącą popularnością i 
co miesiąc sala zapełnia się 
po brzegi. Ostatnio przybywa 
sporo młodzieży – wynika to z 
tego, że ludzie są spragnieni 
żywego słowa i myślę, że mo-
głoby to również sprawdzić 
się na Zamku np. jako „Juraj-
skie spotkania podróżnicze”.  
Być może z mojego doświad-
czenie jako kustosza mu-
zeum, człowieka - powiedz-
my „robiącego” w kulturze 
wiele lat skorzysta Spółka 
Zamek lub MGOK i wspólnie 
zorganizujemy blok spotkań, 
na które zaprosilibyśmy np. 

himalaistów, grotołazów, nar-
ciarzy górskich, żeglarzy. Do 
tego dołożyć można filmy 
oraz żywe słowo. Mógłbym 
sprowadzić tu ludzi o znanych 
nazwiskach tj. Krzysztof Wie-
licki (himalaista), Leszek Cichy 
(alpinista), Aleksander Doba 
(podróżnik), Marek Kamiński 
(polarnik), ale także podróż-
ników z powiatu zawierciań-
skiego np. z Ogrodzieńca, 
aby podzielili się swoimi prze-
życiami, pokazali zdjęcia i 
ciekawe miejsca, które od-
wiedzili. 

Odbył pan wiele podróży po 
całym świecie...

W sumie jakieś 50 wypraw…
Część z nich to ekspedycje 
do Indii – spędziłem tam kil-
ka miesięcy. Poznałem wie-
lu Hindusów, również tych 
mieszkających w Polsce. 
Wspólnie w 2004r. stworzyli-
śmy Oddział Śląski Stowarzy-
szenia Indyjsko-Polskiego na 
Rzecz Rozwoju Kultury obu 

krajów. Zrealizowaliśmy  sze-
reg projektów kulturalnych na 
terenie wielu miast w Polsce,  
prezentując taniec, ubiory, 
muzykę i sztukę Indii. Bardzo 
często te projekty wspiera 
Ambasada Republiki Indii w 
Polsce. Wykorzystując te do-
świadczenia można pokusić 
się w sezonie letnim  o „prze-
niesienie” kawałka  Indii do 
gminy Ogrodzieniec. Zaprosić 
grupy, które prezentują od-
mienne tańce, muzykę, kolo-
rowe stroje. Być może udało-
by się  włączyć w te działania 
Ambasadora Indii i pod jego 
patronatem zorganizować 
Dzień Indii na Zamku. 
Byłby to kolejny punkt promu-
jący nie tylko wydarzenie kul-
turalne, ale gminę Ogrodzie-
niec. Robiliśmy to w miastach 
Śląska i Zagłębia i doskonale 
się sprawdzało. I tak każdego 
roku można organizować sys-
tematycznie weekend z kultu-
rą innego kraju.  

Skąd taka troska i pomysły?

Sercem byłem zawsze blisko 
Jury. W wieku 14 lat jeździ-
łem z Dąbrowy Górniczej na 
rowerze wraz z moim profe-
sorem języka polskiego i jego 
synem do Ogrodzieńca. Tu 
stawiałem pierwsze kroki jako 
grotołaz. W wieku niespełna  
16 lat za zgodą rodziców od-
byłem pierwszą zagraniczną 
wyprawę do Rumunii. Jak 
wspomniałem wcześniej, za 
mną wiele wypraw, ale naj-
chętniej wracałem na Jurę. 
Teraz, wychodząc na poranną 
kawę  - widzę skały, słyszę 
ptaki – mam wszystko co mi 
bliskie na wyciągnięcie ręki…
Kiedy spaceruję z przyjaciółmi 
wokół Zamku, często słyszę 
że ci ludzie wiedzą więcej o 
Beskidzie, Szczyrku, kopalni 
Guido, Muzeum Śląskim - a 
Jura jest w ich ocenie trochę 
zapomniana. Moim zdaniem 
Jura jednak przeżywa rene-
sans. Zmieniły się czasy i po-
dejście do turystyki. Ludzie 
cenią sobie miejsca prawdzi-
we i wartościowe. Ci, którzy 
Jurę pokochali pozostaną 
jej wierni, ale ciągle będzie 
przybywać jej miłośników. Dla 
tych nowych pokoleń należy 
kompleksowo podejść do 
promowania walorów przy-
rodniczych i historyczno-kul-
turowych. To miejsce, mimo 
że na obrzeżach Śląska i Za-
głębia, zasługuje  na wsparcie 
i troskę gospodarzy nasze-
go województwa. Przyroda i 
mieszkańcy tej ziemi z resztą 
sobie poradzą…

Dziękuję za rozmowę i trzy-
mam  kciuki.

Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do....
Grzegorza Kuśpiela -  podróżnika, 
grotołaza, instruktora Polskiego 
Związku Alpinizmu, przedsiębiorcy, 
mieszkańca Podzamcza.
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Już po wydaniu książki „Ogrodzieniec por-
tret miasta i mieszkańców” dotarły do mnie 
zdjęcia, jeszcze starsze i równie ciekawe, 
a najważniejsze, że opisane, bądź też, że 
osoby na zdjęciach zachowały się w pa-
mięci osób, które mi te zdjęcia udostępniły. 
Dzięki temu, na przykład, mogłam poznać 
swojego prapradziadka Józefa Lipczyń-
skiego, urodzonego prawie dwieście lat 
temu, bo 18 lutego 1826r. w Bolesławiu. 
Pisałam o  nim już kiedyś, bo to protopla-
sta wielu rodzin w Ogrodzieńcu, jako że był 
ojcem 12 dzieci, w tym 7 córek i 5 synów, 
które przeżyły i założyły swoje rodziny. Naj-
starsza jego córka urodziła się w 1851r., a 
najmłodszy syn równo po pięćdziesięciu la-
tach w 1901r. Oczywiście było to dziecko z 
drugiego małżeństwa ze znacznie młodszą 
kobietą. Józef zmarł w 1916r. mając 90  lat, 
więc tylko dlatego mógł sobie zrobić zdję-
cie, które zachowało się w papierach jego 
syna Edwarda, a które otrzymałam od Mar-
ka Lipczyńskiego, jego prawnuka.
Przyznam szczerze, że nie mogę zrozu-
mieć i wyjść z podziwu dla jego zaradności 
i wielkiej troskliwości z jaką opiekowali się 
wraz z pierwszą i drugą żoną swoimi dzieć-
mi, bo tylko jedna córka zmarła jako nie-
mowlę. I to wszystko bez 500+, zasiłków, 
bez etatowej pracy, bez emerytury. 
Dwójka najmłodszych dzieci urodziła mu 
się już po siedemdziesiątce, a gospodar-
stwem i gruntami w Ogrodzieńcu z mająt-
ku dorobkowego z pierwszą żoną obdzielił 
(zresztą niesprawiedliwie, co było przyczy-
ną konfliktów w rodzinie), dzieci z pierw-
szego małżeństwa. 
Z czego więc żyli? W przekazach rodzin-
nych przetrwało, że prowadził interesy, że 
jeździł do Pilicy na jarmarki, ale po co?
I znowu przypadek, a może celowe zrzą-
dzenie losu sprawiły, że...
Na spotkaniach Zagłębiowskiego Towa-
rzystwa Genealogicznego, które od czasu 
do czasu odwiedzam, poznałam Bożenę 
Westphal. W trakcie rozmowy, kiedy padło 
nazwisko Dominika Lipczyńskiego (ojca 
Józefa) okazało się, że już się z tym nazwi-
skiem spotkała. No i, od miesiąca wiem, że 
rodzona siostra Józefa, starsza o dwa lata, 
również urodzona w Bolesławiu, gdzie Do-
minik był organistą, Antonina Magdalena 
wyszła za mąż za Józefa Kubiczka, kowala 
i zamieszkali w Ząbkowicach. Ich syn Wa-
cław zajmował się handlem trzodą, a wnuk 
Stanisław był już właścicielem kamienic w 
Będzinie i sklepów rzeźniczych. Przypusz-
czam więc, że interesy Dziadka Józefa były 
z tym związane, bo Zagłębie stawało się 
bardzo chłonnym rynkiem i skup zwierząt 
był prowadzony szeroko.
Następne zdjęcie, zrobione przypuszczal-
nie w tym dniu, kiedy do Ogrodzieńca 
zjechał fotograf Ignacy Męcik, aby zrobić 
słynne zdjęcie grupowe przed Kociołem 
tj. 25 czerwca 1911 roku, otrzymałam od 
pani Anny Pilarczyk-Sprychy. Zdjęcie jest 
piękne, ale mocno zniszczone. Na zdjęciu 
bardzo przystojny mężczyzna ze smukłą i 
delikatną kobietą i ich dziecko.

To Franciszek Wójcik ze swoją żoną Wale-
rią z domu Arnold i ich syn Bolesław uro-
dzony w 1910 roku. Waleria pochodziła z 
Kromołowa, to pradziadkowie pani Anny.
Pewnie też mają ciekawą historię, ale jej 
nie znam. Żeby ją opisać potrzebne są 
wspomnienia rodzinne, choćby szczątko-
we informacje, bo wtedy można szukać w 
archiwach. Gorąco zachęcam. 
Zdjęcie trzecie to trzy panienki, eleganc-
kie, wystrojone, odświętne. Pierwsza 
Anna Wójcik, urodzona w 1900r. córka 
Ludwika – kupca, najstarsza z jego pięciu 
córek, później żona Stanisława Chrząsz-
cza. Druga Maria Limańska, urodzona w 
1899r. córka Michała – organisty, później 
żona Franciszka Dulskiego. Trzecia Józefa 
Kleszczyńska, córka Piotra – stolarza, wój-
ta, później Chrapkowa. Sądzę, że to zdję-
cie zostało zrobione już po 1918r. Spódni-
ce są już zdecydowanie krótsze, kapelusze 
mocno fikuśne, jeszcze buty i ciemne poń-
czochy. Awangardowe dziewczyny – tore-
beczki, Anna ma zegarek na ręku.
I jeszcze dwa zdjęcia. Zdjęcie Władysławy 
Pilarskiej, córki Józefa, siostry Tomasza, 
Piotra, Józefa, późniejszej Dynarowiczowej 
z przepiękną dedykacją: „Kochanej Kostu-
si w dowód serdecznej przyjaźni ofiaruję 
tę nieudolną fotografię dobra przyjaciółka 
Władzia.”
A na ostatniej fotografii adresatka tej de-
dykacji Konstancja Lipka ze swoim bratem 
Franciszkiem. Konstancja (Lipka) Podsia-
dłowa to mama pani Barbary Bezowej, od 
której te trzy zdjęcia otrzymałam. Serdecz-
nie wszystkim dziękuję. 
A tak w ogóle, to dzisiejsza gawęda mia-
ła być o modzie i początkowo, pod tym 
kątem wybierałam fotografie ze zbioru. 
Miało być o koronkowych kołnierzykach, 
o riuszkach, o surdutach, o sztywnych koł-
nierzach w męskich koszulach zwanych 
po niemiecku fatermurder, czyli morder-
cach taty, bo tak były niewygodne, o ma-
łomiasteczkowej elegancji. Ale wyszło jak 
zwykle – o ludziach, bo to oni są dla mnie 
najciekawsi i ich losy, ich ogromny wysiłek 
w zdobywaniu środków do życia, walka o 
przetrwanie – to mnie fascynuje.
I tylko czasem żal, że nie starczało środ-
ków na kształcenie dzieci, że tak dużo ta-
lentów przepadło. 
Jak zwykle proszę o fotografie, o ciekawe 
opowieści. 

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka-Stępniewska

Stare
fotografie

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Ogrodzieńcu zaprasza na IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych o PUCHAR BURMISTRZA Miasta i Gminy Ogrodzieniec, który odbędzie 
się w dniu 4 marca 2017 roku (tj. sobota) w hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzień-
cu. Otwarcie turnieju: godz. 9:00.

Zapraszamy do kibicowania!!!

Józef Lipczyński ur. 18.02.1826r. w Bolesławcu
Waleria (z d. Arnold) i Franciszek Wójcikowie, 
syn Bolesław ur. 1910r. Zdjęcie z roku 1911 od 
p. Anny Pilarczyk-Sprychy.

Od lewej: Anna Wójcik-Chrząszcz, Maria Limań-
ska-Dulska, Józefa Kleszczyńska-Chrapka Zdję-
cie od p. B. Bezowej.

Władysława Pilarska-Dynarowicz.
Zdjęcie od p. B. Bezowej.

Zaproszenie 
na turniej

INFORMACJA
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły 
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 
1992r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]). Medal przyznaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza. 
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obchodzących 
jubileusz. W 2017 roku chcielibyśmy sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody naj-
później w maju, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które zawar-
ły małżeństwo w roku 1967 lub wcześniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu  
(pok.23, tel. 326709718) z dowodami osobistymi  w terminie do 18 kwietnia 2017r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP (od momentu przesłania 
wniosków do Wojewody)  wynosi ok. 4 miesiące. 
Pary małżeńskie świętujące 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, prosimy o zgłoszenie 
chęci uczestniczenia w uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w ter-
minie do 31 sierpnia 2017r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

Konstancja Lipka-Podsiadło, Franciszek Lipka. 
Zdjęcie od p. B. Bezowej
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze
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TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

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 i sala pożegnań
 (przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2 
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y

DOM POGRZEBOWY 
ARKADIA

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,  
MSWiA przed pogrzebem
ubrania dla zmarłych

ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna

kwiaty, oprawa muzyczna
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 695 729 499
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

LUTY 2017

Serdeczne podziękowania dla: 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Andrzeja Mikulskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Zygmunta Podsiadło, 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Ogrodzieniec 
oraz dla wszystkich uczestniczących 
w ostatniej drodze śp. Edwarda Bezy 

składa Barbara Beza wraz z Rodziną

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W SZKOLE 
I NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Kolejny raz Dyrekcja Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego (RCKU) 
oraz Dyrekcja MGOK wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i zaprasza 
na zdobycie kwalifikacji w zawodzie Opiekun medyczny. Zajęcia teoretyczne 
organizowane są w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, a zajęcia ćwiczeniowe w 
Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany termin uruchomienia 1.09.2017r.. 
Szczegółowe informacje można uzyskać : Szkoła Medyczna w Zawierciu, ul. 
Żabia 19b, www.rcku.nazwa.pl , nr 32/6724332 lub 
w Domu Kultury. 32 67 32 044
Posiadamy ofertę edukacyjną w różnych zawodach medycznych i 
paramedycznych w szkole dla młodzieży i dla dorosłych :
Technik elektroradiolog – czas nauki 2,5 roku
Technik masażysta – 2 lata
Higienistka stomatologiczna – 2 lata
Technik usług kosmetycznych – 2 lata
Opiekun medyczny – 1 rok

Wicedyrektor RCKU 
Agnieszka Mazur 

Zmiana granic w Gulzowie coraz bliżej

Wojewoda Śląski pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy 
Ogrodzieniec dotyczący zmiany granic i przyłączenia do 
naszej gminy kilkunastu nieruchomości położonych na te-
renie Pilicy.
Problem dotyczy kilkudziesięciu osób, które choć są za-

meldowane w naszej gminie w Gulzowie mają nierucho-
mości, domy położone na terenie Pilicy.
Zawsze byli i nadal są mieszkańcami sołectwa Gulzów. 
Mieszkańcy nie mogą skorzystać z pełni praw ani w jednej, 
ani w drugiej gminie.
Uregulowanie ich statusu pozwoli im korzystać z upraw-
nień mieszkańców naszej gminy.

Wniosek gminy dotyczący zmiany granic został przesła-
ny do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 
przygotuje ostateczny projekt zmiany granic na posiedze-
nie Rady Ministrów.
Zmiany granic po akceptacji ze strony Rady Ministrów 
będą mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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III Jurajskie Kolędowanie Seniorów Seniorzy z Ogrodzieńca w dniu 29 stycznia br. 
uczestniczyli w III Jurajskim Kolędowaniu Seniorów 
w Łazach. Oprócz naszego zespołu na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury wystąpiło pięć grup śpie-
waczych: Chór Klubu Seniora Semafor z Łaz, Chór 
Parafialny Barka, Złota Jesień Bis z Poręby, Zespół 
Śpiewaczy z Żelisławic, Duet Ewan, które zaprezen-
towały przede wszystkim tradycyjne polskie kolędy. 
Muzyczne wydarzenie nie miało formy konkursowej, 
a wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i statuetki. Seniorzy poprzez udział w tego ro-
dzaju przeglądach podtrzymują tradycję śpiewania 
kolęd i pastorałek. Spotkanie w Łazach było także 
okazją do wymiany doświadczeń muzycznych mię-
dzy grupami oraz formą integracji i miłego spędze-
nia czasu. 

W imieniu całego zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca 
pragnę serdecznie podziękować Burmistrzowi Łaz 
p. Maciejowi Kaczyńskiemu, Dyrektorowi MOK Łazy 
p. Dariuszowi Piłce oraz p. Karolowi Hadrychowi za 
zaproszenie nas na muzyczne spotkanie oraz miłe 
przyjęcie i wręczenie statuetek wraz z dyplomami. 
Jest to dla  nas miłe przeżycie i kolejne doświad-
czenie w naszej artystycznej działalności – mówi Ze-
nobia Bednarz, przewodnicząca zespołu Seniorzy z 
Ogrodzieńca.

Joanna Piwowarczyk

Panu Grzegorzowi Wałkowi 
Radnemu Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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W sobotę, 28 stycznia br. w ogrodzienieckiej remizie odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze OSP Ogrodzieniec, na którym podsumowano rok 2016 oraz udzielono absolutorium 
zarządowi jednostki.   Prowadzący zebranie dh Łukasz Marczyk - prezes jednostki, po-
dziękował druhnom i druhom za  całoroczną służbę –udział w akcjach, szkoleniach, ćwi-
czeniach i zabezpieczaniu gminnych uroczystości oraz dbanie o stan techniczny sprzętu, 
remizy. 
 Jednostka liczy 42 członków, druhowie w czasie akcji ubiegłego roku przepracowali 
3891 roboczogodzin, 24 druhów odbyło szkolenia. 
Przy jednostce działa grupa poszukiwawczo-ratownicza, w skład której wchodzi 12 wy-
szkolonych ratowników, wykorzystujących do zadań quada.  Ze względu na szeroki za-
kres działań specjalistycznych, m.in. ratownictwa wysokościowego grupa często współ-
pracuje z PSP Zawiercie. W roku 2016 ratownicy grupy uczestniczyli w 31 zdarzeniach, 
w tym w 21 akcjach poszukiwawczych, 2 z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego.
Ostatnio odnotowujemy wzrastającą liczbę wypadków drogowych i osób w nich po-
szkodowanych, coraz częstsze są wyjazdy grupy w poszukiwaniu osób zaginionych w 
terenie, zwiększa się liczba podtruć tlenkiem węgla. W zadaniach wspieramy się straża-
kami ochotnikami. Jednostka w Ogrodzieńcu należy do  jednej z najlepszych w powie-
cie zawierciańskim – powiedział bryg. Marek Fiutak, komendant Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, życząc sukcesów i realizacji ambitnych celów. 
Przed jednostką kolejny rok i kolejne zadania. Druhowie mają w planach przyjecie no-
wych członków OSP i MDP, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz remonty 
zewnętrzne i wewnętrzne budynku remizy oraz bram garażowych.  W tym roku przypada 
także 100-lecie jednostki.
Prezes OSP Łukasz Marczyk podziękował władzom gminy Ogrodzieniec – Burmistrzowi 
Miasta i Gminy za dofinansowanie i  pomoc w działaniach jednostki  oraz Przewodniczą-
cemu i Rady Miejskiej, radnym, sponsorom  i osobom, które wspierają jednostkę.

OSP Ogrodzieniec

W tym dniu wręczono także Złotą odznakę MDP, którą otrzymali: Karolina Mańko, Kamil 
Biedrowski, Kamil Moś, Daniel Kozłowski . Wysługę 5 lat: Patryk Małek, Rafał Moś, Kamil 
Biedrowski. Wysługę 10 lat: Marcin Stanek. Wysługę 15 lat: Szczepan Plutka, Andrzej 
Dudek, Łukasz Marczyk. Wysługę 40 lat: Władysław Janoska. Wysługę 45 lat: Henryk 
Karcz. Wysługę 50 lat: Zdzisław Straszak.

 Joanna Piwowarczyk

„Chcę Cię usłyszeć” Diane Chamberlain
Dla koneserek literatury kobiecej i miłośniczek klubów czytelniczych. Pełna tajemnic 
historia o ludziach, którzy na skutek niedomówień i kłamstw zapłacili ogromną cenę. 
Zawiła fabuła i wstrząsająca prawda z przeszłości sprawiają, że ta książka na długo 
pozostaje w pamięci. Poza tym to Chamberlain - klasa sama w sobie.

„Serena” Ron Rash
Klimatyczna i niepokojąca z silną główną bohaterką, dla feministek i maniaczek kontroli. 
Zachwycająca głębią i pięknem natury, a przede wszystkim postacią tytułowej bohaterki: 
Sereny Pemberton. Kobiety skomplikowanej, wyrachowanej, bezwzględnej. Świadomej 
swojej wartości i potrafiącej bez wahania sięgnąć po to co sobie zamierzyła. To ona 
tworzy tę historię i to ona nadaje jej rytm. 

„Inna bajka” Kasia Bulicz-Kasprzak
Dla smutnych i poszukujących ideału, czyli coś podnoszącego na duchu. 
O dziewięciu niezwykłych miesiącach, podczas których może wydarzyć się wiele. Ktoś 
może dorosnąć, ktoś coś zrozumieć, a ktoś odnaleźć miłość życia... Wzruszająca, piękna 
opowieść o zakrętach losu, poszukiwaniu szczęścia i miłości z błyskotliwym poczuciem 
humoru w tle.

„Zaginiona dziewczyna” Gillian Flynn
Wielopłaszczyznowy dreszczowiec, dla psycholożek i (nie)stabilnych emocjonalnie.
Precyzyjnie utkana intryga, ale także przenikliwa wiwisekcja toksycznego związku 
z mocnym rysem psychologicznym postaci. Zdecydowanie książka lepsza od filmu!

„Wbrew sobie” Katarzyna Kołczewska
Wielkie coś z literatury obyczajowej dla zgorzkniałej ciotki i innej fanki opasłych tomisk. 
O tym jak błahe decyzje pociągają za sobą ogromne konsekwencje. Książka pokazuje 
siłę kobiet w ich słabości. Prawie 800 stron pięknej treści sygnowanej znakiem Klubu 
”Kobiety to czytają”! 

„Cztery sekundy do stracenia” K.A. Tucker
Nieokiełznana miłość na tle mafijnego tła, dla starej młodej panny i innych pasjonatek New 
Adult. Miłość zaplątana w świecie narkotyków, brudnych interesów i klubów nocnych. 
Pozostawia w stanie książkowego kaca. W dodatku namiętność 
i pożądanie sączą się tutaj niemal z każdej strony, co jeszcze bardziej podkręca klimat 
powieści i potęguje emocje płynące z czytania.

A więc, którą z tych książek chciałybyście przeczytać?
Zapraszamy do Biblioteki

z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przygotowała dla naszych  
Czytelniczek kilka wart uwagi książek

Miejsko-Gminna Biblioteka 
w Ogrodzieńcu

Co kryją wykopy przy drodze Kiełkowice-Giebło? 
O informację zwróciliśmy się do Tauronu wykonującego prace. 

Informacja z Tauronu
Obecnie prowadzone są prace realizacyjne na odcinku Kiełkowice – Giebło w gm. Ogro-
dzieniec.
Całość zadania powinna być zakończona w pierwszej połowie 2017 r.
Cel: poprawa pewności zasilania w sytuacjach szadzi katastrofalnej. 

Łukasz Zimnoch
Rzecznik prasowy województw dolnośląskiego i śląskiego

Doradca zarządu ds. kontaktów z samorządami województwa śląskiego

Uwaga na dziki
Duża liczba dzików w rejonie Kiełkowic skutkuje coraz częściej pojawiającymi się skarga-
mi i głosami obawy ze strony mieszkańców sołectwa Kiełkowice. Dzikie zwierzęta pod-
chodzą do zabudowań, wychodzą na drogę, gdzie stwarzają zagrożenie dla  kierowców 
i osób, w tym dzieci i młodzieży wracających ze szkoły. Mieszkańcy proszą myśliwych 
Koła Łowieckiego o podjęcie stosownych działań. 
Dzikie świnie podchodzą do domów, ale najgorszym zagrożeniem są na drodze. Nasi 
mieszkańcy nieraz wracają piechotą drogą z Podzamcza i tam mogą stanąć sam na 
sam ze stadem dzików. Ten problem jest nie tylko w naszym sołectwie – mówi Elżbieta 
Stanek, radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Zima  w tym roku jest szczególnie mroźna i zalega gruba pokrywa śniegu, stąd te zwie-
rzęta w poszukiwaniu pokarmu zbliżają się do osad ludzkich. Na pewno są metody od-
straszania tych dzikich zwierząt i metody, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.
Zbliża się wiosna i rolnicy obawiają się, że będą duże straty w uprawach rolnych, a koło 
łowieckie nie kwapi się do wypłaty odszkodowań.

JP

Druhowie Szczepan Plutka i Andrzej Dudek odznaczeni za wysługę lat
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Ferie, ferie, ferie...

Taniec współczesny
Podczas ferii odbyły się warsztaty taneczne „Modern Dan-
ce”,  które przeprowadziła pani Katarzyna Gałązka-Biedul 
wraz z ze swoją uczennicą Martyną Palką. Podczas zajęć  
pod tajemniczą nazwą „modern dance” dzieciaki pozna-
ły tajniki tańca nowoczesnego i hip – hopu i nauczyły się 
dwóch krótkich układów do muzyki dance i hip-hop. 

Zabawy gliną
Zabawy z gliną podczas zajęć feryjnych w Pracowni Ar-
tystycznej w naszym Domu Kultury to frajda i fajna zaba-
wa. Dzieci ćwiczą swoje manualne zdolności i przy okazji 
powstają ciekawe prace – reliefy, płaskorzeźby przedsta-
wiające otaczający świat. Prace trafiły na wystawę, którą 
można podziwiać na holu w Domu Kultury.

Magia Teatru
Warsztaty teatralne „Magia Teatru” za nami. Były gry i za-
bawy integracyjne, ale pojawiły się również zadania, które 
wymuszały na naszych uczestnikach zaangażowania wy-
obraźni i pracy nad własnymi emocjami.

Kartki dla Babci i Dziadka
Podczas zajęć plastycznych powstawały piękne kartki dla 
Babć i Dziadków. Jak widać nie tylko dzieci zaangażowały 
się w prace, również rodzice chętnie pomagali swoim po-
ciechom.

Rękodzieło łączy pokolenia
Pod takim hasłem odbył sie cykl spotkań w ramach ferii 
zimowych „Bez nudy z Domem Kultury” podczas, których 
uczestnicy zajęć pod czujnym okiem słuchaczek UTW w 
Ogrodzieńcu pań Zofii Pawlik i Krystyny Pawłowskiej two-
rzą piękne kwiaty z krepiny.

Warsztaty szachowe
SZACH I MAT  to cykl spotkań  szkółki szachowej, które 
prowadzi pan Marek Trzepla. Na zajęciach dzieciaki pozna-
ją tajniki tej trudnej gry strategicznej. Pomocne są szachy 
Harrego Pottera.

Karmniki dla ptaków
Wykonaliśmy ciekawe i bardzo proste w swej formie karm-
niki dla ptaków. Potem z pomocą rodziców zawiesiliśmy je 
na gałęziach drzew przed Domem Kultury.

Teatrzyk zawitał
Nasi milusińscy obejrzeli bajkę pt. „Pan Twardowski” w 
wykonaniu aktorów teatru Krak-Art z Krakowa. Spektakl 
o przygodach polskiego szlachcica, ze świetną scenogra-
fią, choreografią i muzyką zachwycił naszą publiczność. W 
przedstawieniu obejrzeliśmy humorystycznie potraktowa-
ne perypetie głównego bohatera, któremu udaje się wyjść 
cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy in-
nym. Wartka akcja i różnorodne scenki sytuacyjne wcią-
gnęły nie tylko małych widzów, ale również ich opiekunów

Redagujemy PISEMKO
Podczas zajęć dziennikarskich powstała feryjna gazetka 
„PISEMKO”. Na pierwszych zajęciach młodzi dziennikarze 
zapoznali się z pracą w redakcji, poznali rodzaje gazet i 
czasopism oraz podstawowe pojęcia prasowe i formy wy-
powiedzi dziennikarskiej – artykuł, notka prasowa, wywiad. 
W drugiej części spotkania młodzi dziennikarze zaprojek-
towali makietę własnej gazetki. Na kolejnych zajęciach re-
dagowaliśmy kolejne strony Pisemka, które powielone na 
kilkadziesiąt egzemplarzy trafi w ręce czytelników.

Zajęcia w Dworku w Gieble
W Dworku w Gieble w ramach Ferii z Kulturą odbywały 
się warsztaty plastyczne – prace z gliny, które prowadziła 
Anna Kuśpiel – instruktor MGOK w Ogrodzieńcu. Powstały 
bardzo ciekawe przedmioty z gliny oraz widoki.

Ferie już za nami. Powspominajmy jak ten 
czas spędziliśmy z Domem Kultury
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50zł/rok

MGOK w Ogrodzieńcu

Walentynkowy koncert
W niedzielę 12 lutego 2017r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu 
odbył się koncert zorganizowany z okazji zbliżających się Walentynek. W muzyczną po-
dróż śladami miłości zabrał nas duet akustyczny Zuza Pycia i Michał Jajeśnica. Recital 
podzielony był na trzy części - miłość liryczna, miłość gorąca i największe przeboje z 
miłością w tle. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem głosu artystki, a wariacje 
gitarowe Michała dopełniały całość. Pojawił się również element zaskoczenia, gdyż do 
dwóch utworów wykonawcy zaprosili Adama Sochackiego – instruktora muzycznego 
MGOK. Nastrojowy duet z gitarą w tle został nagrodzony gromkimi brawami. Wieczór był 
muzyczną ucztą z różnymi odcieniami, jak w przypadku oczywiście miłości. Nie zabrakło 
bisów i wspólnego śpiewania.

M.Bejgier

W piątek 17 lutego br. w 
MGOK w Ogrodzieńcu 
odbyły się warsztaty pn. 
„Przyciągająca fizyka - 
warsztaty z magnetyzmu” 
w ramach projektu „Ga-
laktyka talentów” skiero-
wane do studentów Uni-
wersytetów Dziecięcych 
pod patronatem Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. Fascynu-
jące zajęcia poprowadziła 
znana nam już Ekipa Pana 
Korka. Podczas zajęć dzie-
ci dowiedziały się co mają 
ze sobą wspólnego spi-
nacze biurowe, metalowy 
pręt, rurki, drut, szpulka 
nici, nakrętki wędka, wino-
grona, słomki, proszek że-
laza i magnesy. Na koniec 
każdy uczestnik wykonał 
z pomocą prowadzących 
elektromegnes i otrzymał 
pamiątkowy certyfikat.

„Pogadaj z gadem” to te-
mat wykładu w dniu 18 
lutego br. Spotkanie po-
prowadziła pani Izabela 
Sadza. Gośćmi specjal-
nymi byli: Elza, Edward i 
Śnieżka - najprawdziwsze 

UDOnews
Najmłodszych studentów ogrodzienieckiego Uniwersytetu zapraszamy do udziału w ko-
lejnych, równie pasjonujących wykładach:
11.03.2017 r.(sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Wykład z dziedziny anatomii pt. „Fabryka Zwana Organizmem” wygłosi dr hab. Armand 
Cholewka
22.04.2017r. (sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Wykład z dziedziny instrumentoznawstwo pt. „Instrumenty świata” wygłosi dr inż. Łukasz 
Wróblewski.
20.05.2017r. (sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Wykład z dziedziny historia pt. „Wędrówki po historii cywilizacji. Starożytny Egipt” wygłosi 
Anna Machacz.
10.06.2017r. (sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Uroczystość zakończenia III roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu.
Wykład pt. „Pod napięciem” z dziedziny fizyki wygłosi popularyzator Sonia Myczkowska.

węże. Kolejno pyton królewski, boa dusiciel oraz wąż zbożowy albinos. 
Prowadząca i jej towarzysze udowodnili dzieciom, że węże to miłe i fascynujące zwierzęta. 
Wspólnie przełamali lęki związane z gadami oraz obalili mity, które często działają przeciw-
ko tym niezwykłym stworzeniom.

Za zdrowie Pań...

III edycja OgroFactor - gminnego konkursu talentów! 
Finał 22 marca 2017r. (środa) godz. 16.30

To będzie prawdziwie rozśpiewany początek wiosny!
Lubisz śpiewać, chcesz sprawdzić swoje umiejętności przed profesjo-

nalnym jury, nie boisz się sceny.  
Przyjdź... czekamy właśnie na Ciebie!

Stań do walki o Złoty mikrofon i występ podczas 
Święta Gminy Ogrodzieniec 2017.

Więcej informacji w biurze MGOK i pod numerem tel. 32 67 32 044. 
Na zgłoszenia czekamy do 17 marca 2017r. (piątek)  do godz. 20.00.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 

oraz STUDIO WYOBRAŹNI
zapraszają na spektakl teatralny w wykonaniu uczestników zajęć

26 marca 2017r. (niedziela) godz. 17.00
Szczegóły wkrótce na plakatach. Zapraszamy.

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu zapra-
sza na koncert z okazji Dnia 
Kobiet w wykonaniu Seniorów 
z Ogrodzieńca, Zespołu Echo 
oraz sekcji literackiej UTW w 
Ogrodzieńcu, który odbędzie 
się 8 marca 2017r. (środa) 
godz. 17.00 sala MGOK.
Zapraszamy. Wstęp wolny.

Sprostowanie
W artykule pt. „Koncert Noworoczny” w styczniowym wy-
daniu GO pomyłkowo napisaliśmy, że w rolę dyrygenta Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec wcieliła się Kaja 
Łypaczewska, a powinno być Iga Łypaczewska, jej starsza sio-
stra. Igę serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że Kaja, 
która gra w zespole na klarnecie też nie czuje się urażona. 

Redakcja GO
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26 stycznia – „O prawie lokatorów i relacjach sąsiedzkich”. Wykład prowadził prawnik mgr 
Konrad Dziuba, który przybliżył zagadnienia praw i obowiązków lokatorów, ochrony tych 
praw oraz jak zachować dobre relacje między sąsiadami.

9 lutego – „ Sekrety Herbacianych Zakupów”.  Spotkanie przygotowane przez firmę 
farmaceutyczną z ponad 50-letnią tradycją zielarską, która od 25 lat zajmuje czołowe 
miejsce wśród producentów ziołowych herbat leczniczych. Podczas pierwszej prelekcji 
„Sekrety Herbacianych Zakupów” odpowiedzieli między innymi na pytania: Jak z szero-
kiego asortymentu herbat znajdujących się na rynku wybrać rzeczywiście zdrowy i dobry 
wyrób? Czy każda herbatka ziołowa jest lekiem? Dlaczego większość herbatek owoco-
wych smakuje tak samo?

UTWnews
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu zapraszamy do udziału w wy-
kładach, które odbędą się w marcu:
02.03.2017r. - czwartek godz. 16.30 sala MGOK
Wykład pt. „Komunikacja kryzysowa bez tajemnic” wygłosi mgr Aleksandra Dulko - Mar-
czak.
16.03.2017r. - czwartek godz. 16.30 sala MGOK
Wykład pt. „Z prawem karnym ‚na Ty. Nauka o przestępstwie i karze” wygłosi mgr Konrad 
Dziuba - prawnik.
23.03.2017r. - czwartek godz. 16.30 sala MGOK
Wykład pt. „Podróż do Ziemi Świętej.” zaprezentuje Jarosław Wesołowski - przewodnik 
PTTK Zawiercie. 

Zachęcamy także naszych słuchaczy, ale również wszystkich pasjonatów 
podróży do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach „Kawiarenki Po-
dróżnika”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 marca 2017r. (czwartek) o 
godz. 16.30 w sali MGOK. Tematem będzie Petersburg część II.

Noworodkom w prezencie.
23 stycznia Oddział Noworodków zyskał kolejne, bardzo przydatne urządzenia. Fundacja 
„Auxilium” przekazała ogrzewacz mobilny na kółkach, wagę noworodkową z wózkiem, 
10 łóżeczek, stolik zabiegowy z wagą, 2 przewijaki z półką, 5 stanowisk do pielęgnacji 
noworodka. - Nie po raz pierwszy przekonujemy się, że na państwa życzliwość możemy 
liczyć – dziękując przedstawicielom fundacji, powiedział dyrektor ds. lecznictwa Sławomir 
Milka.
Radość na Dziecięcym.
25 stycznia był szczególnie miły dla Oddziału Dziecięcego. Personel mógł uruchomić 
nowy pulsoksymetr – urządzenie podarowane szpitalowi przez Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. W ramach tej wspaniałej akcji oczekujemy jeszcze na kardiomonitor i 
aparat USG. Warto dodać, iż wymieniony sprzęt został przyznany po ubiegłorocznym 
Finale WOŚP. Mamy nadzieję, że tegoroczny także zasili naszą placówkę. Odpowiednie 
zapotrzebowanie zgłosimy niebawem Jurkowi Owsiakowi.

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Siłownia pod chmurką w Ryczowie
Śniegi topnieją i siłownia czeka na spragnionych rekreacji na świeżym powietrzu.
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Korekta: Zespół
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W wiejskiej izbie i w salonie
Stare przedwojenne pocztówki to nie tylko te oko-
licznościowe, wysyłane z okazji świąt czy imienin, 
ale również reprodukcje obrazów o przeróżnej te-
matyce.
Zawierają spory ładunek wiedzy o tym, jak żyli nasi 
przodkowie. I to zarówno ci z dworków jak i ci z 
wiejskich chałup. Pamiętać należy, że szlachta to 
zaledwie 10% całej społeczności, 20% to miesz-
czanie, a reszta to chłopi.

Rewolucja przemysłowa i wielka migracja chłopów 
do ośrodków przemysłowych zamieniła co prawda 
ich miejsce zamieszkania, ale w bardzo niewielkim 
stopniu poprawiła ich warunki bytowe. Nadal było 
to mieszkanie jednoizbowe, będące jednocześnie 
kuchnią, jadalnią, sypialnią, pokojem dziecinnym. 
Był też inny świat. Świat dworków, mieszczańskich 
kamienic i podmiejskich willi. Chcę Wam pokazać 
kilka takich pocztówek. Prawda, że piękne? Szczę-
ście, radość, rozpacz, zwątpienie przeżywa się jed-
nakowo w wiejskiej chałupie i we dworze, ale jak 
mówiła Mira Zimińska-Sygietyńska (ta pani od „Ma-
zowsza”), o ileż piękniej cierpi się pędząc kabriole-
tem z szoferem, otulona futrem z szynszyli.

Maria Lipka-Stępniewska

INFORMACJA
Przypominamy zasady segregacji 
SEGREGACJA U ŹRÓDŁA czyli na posesji
• Do worków należy wrzucać zgniecione butelki i 

puszki – zmieści się w nich więcej odpadów;
• Nie wrzucać do worków na odpady segregowane 

opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach 
- należy je gromadzić oddzielnie i dostarczać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

• Worki zapełniać minimum do ¾ objętości; 
• Koniecznie zawiązywać worki
• Kapsle i zakrętki od szklanych opakowań odkręcić;
• Nie wrzucać do pojemnika opakowań szklanych z 

jakąkolwiek zawartością;
• Nie wrzucać do worków na szkło: szyb 

samochodowych, szkła okiennego, porcelany, 
ceramiki, doniczek, zniczy, świetlówek i żarówek; 

• Waga worka nie może przekraczać 20 kg.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH -PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przyjmuje wyłącznie odpady wytworzone przez 
osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe na 
terenie Gminy Ogrodzieniec.  Odpady z działalności 
gospodarczej odbierane są na podstawie odrębnej 
umowy.;
Do punktu można zawieźć bezpłatnie takie odpady 
jak:
odpady zielone i ogrodowe, biodegradowalne, 
papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, metal, popiół, odzież, 
przeterminowane leki, opony (nie przyjmujemy  
opon związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz rolniczej!), przeterminowane 
chemikalia oraz opakowania po chemikaliach (farby, 
lakiery itp.), odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) 
z remontów prowadzonych samodzielnie, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe (np. drzwi i okna 
bez szyb), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
w tym także zużyte baterie, akumulatory oraz 
świetlówki.
UWAGA! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oddany do punktu zbierania powinien być 
kompletny. Gdy jest źle zagospodarowany lub 
amatorsko zdemontowany może zanieczyszczać 
środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia 
człowieka, ponieważ trujące substancje zawarte w 
mechanizmach urządzeń łatwo wydostają się na 
zewnątrz. Według nowych przepisów, za demontaż 
poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania 
grozi kara od 2 do 100 tys. złotych, zarówno dla 
firm jak i osób fizycznych. Z kolei, za wyrzucenie 
elektrośmieci do śmietnika obowiązuje kara grzywny 
do 5 tys. złotych. 
Na PSZOK nie wywozimy:
odpadów zawierających substancje niebezpieczne 
(papa, eternit i azbest); styropianu, okien z szybami, 
odpadów w ilościach wskazujących na to, iż 
pochodzą z działalności gospodarczej, elementów 
samochodowych z działalności gospodarczej
Kiedy wydzielisz już wszystkie odpady 
przeznaczone do recyklingu, wrzuć pozostałe do 
pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

REMONDIS Sp. z o.o.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu ostrzega przed grypą ptaków

W związku z wykryciem w 
naszym powiecie ptasiej 
grypy, prosimy o zapozna-
nie się z tabelą obok i sto-
sowanie się do zaleceń w 
niej zawartych.


