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Życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych tradycją, pięknem i radością, 
wśród bliskich, szczerych i życzliwych ludzi 

składają
Dyrektor i Pracownicy
MGOK w Ogrodzieńcu

oraz Redakcja „Gazety Ogrodzienieckiej”

Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka radość rośnie w nas.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzenia szczęścia, spokoju ducha, wiary w dobro i ludzi, 

umiejętności dostrzegania piękna tego świata 
i wiary w siebie

życzą 

Okrągłe jubile-
usze zawsze wprowadzają element za-
dumy nad upływem czasu, wydarzeń, 
istotnych posunięć w bieżących spra-
wach Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Oto 
otrzymujecie drodzy Czytelnicy dwuset-
ny numer Gazety Ogrodzienieckiej, 

numer świąteczny podwójnie, 
bo to i Święta Wielkiej Nocy wcale nie 
wolne od refleksji nad życiem, jego uro-
dą i wszelkimi codziennymi problemami 
i nasze gazetowe święto. Każdy numer 
Gazety Ogrodzienieckiej to cząstka 
żywej historii tworzona przez Was, dro-
dzy Czytelnicy. Tworzy ją każde środo-

wisko gminne na 
różnych płaszczyznach aktywnej samo-
rządności, dzieląc się w Gazecie swo-
imi wypracowanymi efektami lokalnymi: 
kulturalno-artystycznymi, sportowymi  
przy udziale ludzi z pasją. Z tych małych 
dokonań rodzą się wielkie, mające od-
bicie w całej gminnej społeczności. Ga-
zeta odzwierciedla, utrwala i motywuje 
do działania. Gazeta ponadto wskrze-

sza ślady pokoleń żyjących przed 
nami. Wydobyte z zapomnienia zdjęcia 
obrazują ich wspólnotowe zaangażo-
wanie, które nas krzepi i napawa nową 
energią działania dla wspólnego dobra.

Życzmy sobie wspólnie i wesołego 
Alleluja, i kolejnej dwusetki Gazecie – 
niech sprosta Waszym oczekiwaniom, 

drodzy Czytelnicy.
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Radni pytają

Jerzy Kołodziej Miesz-
kańcy ul. Kościuszki pytają, 
czy w tym roku rozpocznie 
się przebudowa w/w ulicy. 
Ponawiam prośbę o uzu-
pełnienie desek w ławkach 
placu zabaw przy ulicy Mic-
kiewicza.
Odpowiedź Burmistrza: 
Gmina czyni starania o 
kontynuację przebudowy 
dróg wojewódzkich na te-
renie Ogrodzieńca. Zadanie 
jest finansowane z budżetu 
Województwa Śląskiego, 
więc nie mogę podać żad-
nych terminów, dopóki nie 
otrzymamy oficjalnej infor-
macji. Jednakże z analizy 
technologii wykonywania 
robót wynika, że przed 
przebudową ul. Kościusz-
ki wykonać należy wcze-
śniej rondo na rozwidleniu 
ul.1 Maja i ul.Kościuszki. 
Wszystko zależy jednak od 
możliwości finansowych 
budżetu województwa. Ja 
mam nadzieję, że rondo 
będzie budowane w naj-
bliższym czasie, w tym roku 
lub w przyszłym. Placem 
zabaw przy ul. Mickiewicza 
i innymi placami zabaw zaj-
miemy się za jakiś czas. Na 
razie mamy do wykonania 
wiele prac porządkowych 
po zimie. Odnośnie pla-
ców zabaw,   wypełniając 
zalecenia pokontrolne po 
przeprowadzonej jesienią 
kontroli Najwyższej Izby 
Kontroli, miejsca te zostaną 
ogrodzone. Ławeczki będą 
też naprawione.
Zofia Adamusińska i 

Janusz Grzesiak  Miesz-
kańcu Ryczowa proszą o 
dostawienie koszy do se-
lektywnej zbiórki na plastik 
i szkło na końcu ul. Basz-
towej, obok przystanku au-
tobusowego i na plastik na 
rogu ul. Kościelnej. 
Te kosze, które są na głów-
nym przystanku i na ulicy 
Agrestowej, są zapełnione 
w ciągu tygodnia. Kiedy ko-
sze są przepełnione, odpa-
dy trafiają do pobliskich la-
sów i przydrożnych rowów. 
Mieszkańcy do worków 
niechętnie zbierają odpady, 
ponieważ Remondis odbie-
ra segregacje co 3 m-ce, 
a nie każdy ma miejsce na 
przechowanie worków.
Odpowiedź Burmistrza: 
W wystąpieniu pokontrol-
nym NIK mamy zalecenia 
ustawienia dodatkowych 
koszy na selektywną zbiór-
kę odpadów. Na terenie 
gminy ustawimy w czterech 
miejscach dodatkowe ko-
sze. 
Zygmunt Podsiadło Kie-
dy zostaną zamontowane 
ławeczki na Placu Juraj-
skim i  ul. Zamkowej (p. 
Sprychowie wyrazili zgodę 
na montaż ławeczek).
Należy poprawić lub wy-
mienić część oświetlenia 
Placu Jurajskiego od ul 
Krakowskiej (lampy te 9 
szt. są słabo zamocowane 
często nie świecą).
Kiedy zostanie rozwiązany 
problem śmieci na Placu 
Jurajskim i ul. Zamkowej, 
opróżnianie koszy, czysz-

czenie oczek wodnych . 
Konieczna naprawa pro-
gów zwalniających na ul. 
Birowskiej.
Co  z dzikimi wysypiskami 
– idzie sezon turystyczny. 
(Jaka będzie opinia o na-
szej Gminie).
Czy będzie podłączona 
woda do siłowni w Cemen-
towni (p. Pęczak wystąpił z 
takim wnioskiem). 
Co z mieszkańcami Ogro-
dzieńca, którzy nie mają  
podłączonej kanalizacji  
ściekowej, czy będzie drugi 
etap.
Mieszkańcy pytają: mam 
szambo, używam bakterii i 
część wody z szamba wy-
korzystuję do podlewania 
ogródka, trawnika, a część 
wywozi beczka? 
Mieszkańcy pytają, dlacze-
go taka wysoka cena wody 
za 1 m3 , dlaczego płacimy 
za abonament, dlaczego 
taka wysoka cena za ścieki, 
skoro mamy własną gminną 
spółkę i własną oczyszczal-
nię ścieków, jak wyglądają 
ceny w innych podobnych 
do naszych gmin. 
Czy spółdzielnia „Hutnik” 
zgodnie z § 3 porozumienia 
z 17 października 1996r. re-
alizuje ten zapis  „Przydział 
mieszkań przejętych od 
Cementowni  Wiek SA w 
zasobach dokonywać bę-
dzie Komisja powoływana 
przez Radę Miejską Gminy 
Ogrodzieniec.
Odpowiedź Burmistrza: 
Jeżeli jest zgoda mieszkań-
ców na ustawienie ławe-
czek na ul. Zamkowej, to w 
ramach prac przygotowaw-
czych do sezonu letniego 
takie ławeczki ustawimy. 
Przekażę to do ZGK.
Przyznaję, że oświetlenie 
na Placu Jurajskim sprawia 
nam wiele kłopotów. Być 
może w tym miejscu trzeba 

było zabudować inne opra-
wy np. uliczne, ale wizja 
projektanta była taka, żeby 
punkty świetlne nie przy-
słaniały architektury rynku 
(ładna elewacja Karczmy 
Jurajskiej). Minęło już pięć 
lat od wykonania projektu, 
więc możemy dokonywać 
zmian we własnym zakre-
sie. Wcześniej nie mogliśmy 
nic zmieniać ze względu na 
okres trwałości projektu. 
Problem śmieci na Placu 
Jurajskim postaramy się 
rozwiązać jak najszybciej – 
przed świętami majowymi 
uprzątniemy teren.
Sprawę progów zwalniają-
cych przekażę do ZGK.
Jeżeli chodzi o dzikie wysy-
piska, to w każdej miejsco-
wości mamy z tym problem. 
A na ten cel mamy bardzo 
ograniczone środki. Myślę, 
że zmieni się to kiedy w 
życie wejdzie nowa usta-
wa, według której opłata 
za śmieci będzie uiszczana 
przy podatkach. Znacz-
na część dzikich wysypisk 
znajduje się na prywatnych 
działkach, a tam gmina nie 
ma możliwości sprzątania.
Wodę do siłowni w Ce-
mentowni nikt złośliwie nie 
odciął. Siłownia przez wiele 
lat korzystała, jak się oka-
zało nielegalnie, z przyłącza 
Spółdzielni „Hutnik”. Teraz 
trzeba wykonać projekt i 
nowe przyłącze.
Po dwóch etapach prac 
kanalizacyjnych mamy 
ok.80% skanalizowanych 
posesji. W tym roku nie 
planujemy prac przyłącze-
niowych. 
Podlewanie ogródka czy 
trawnika szambem, nawet 
jeżeli ktoś używa bakterii, 
jest działaniem nielegal-
nym. Nieczystości z szam-
ba muszą być wywożone 
przez odpowiednią firmę 

mającą koncesję. Po ostat-
niej kontroli NIK będziemy 
egzekwować od osób nie 
podłączonych do kanaliza-
cji umowy z firmą wywożą-
cą fekalia.
Ceny wody i ścieków po-
dyktowane są kosztami, na 
które składa się cena pro-
dukcji wody i cena oczysz-
czenia ścieków. W najbliż-
szym czasie przygotuję 
zestawienie cen za wodę i 
ścieki w porównaniu z inny-
mi gminami.
W sprawie przydziału 
mieszkań przez komisję 
powołaną przez Radę Miej-
ską w Ogrodzieńcu w za-
sobach Spółdzielni Hutnik 
poleciłem pracownikom 
Urzędu sprawdzenie w ak-
cie notarialnym, czy taki za-
pis jest zawarty. Jeżeli tak, 
to oznacza, że Spółdzielnia 
Hutnik nigdy nie egzekwo-
wała tego zapisu.
Zbigniew Fabiańczyk Pa-
nie Burmistrzu mieszkańcy 
Giebła i Giebła Kolonii in-
formują o złym stanie tech-
nicznym dróg gminnych. 
Proszę o interwencję w 
Zakładzie Komunalnym, 
aby jak najszybciej uzupeł-
nić nierówności. Giebło ul. 
Krzywa, Strażacka, Księża, 
Pszczelna, Miodowa, Rol-
na, Piekarska. Giebło Kolo-
nia ul. Polna i Długa.
Odpowiedź Burmistrza: 
Sporządziłem mapę najpil-
niejszych napraw dróg w 
gminie. Mamy ok. 16 km 
dróg w całej gminie, które 
w najbliższym czasie trzeba 
poddać  remontom w try-
bie pilnym. W tym jest ok. 
28 tys. m2 dróg pokrytych 
nakładką bitumiczną i ok. 
36 tys. m2 odcinków dróg 
nieutwardzonych, które 
można naprawić destruk-
tem. W tym roku mamy 
przeznaczone 0.5 mln zł. na 

poprawę stanu dróg. Pro-
ponuję objazd po terenie 
całej gminy i sporządzenie 
zestawienia najpilniejszych 
do remontu dróg.
Małgorzata Janoska 
Zostałam zobowiązana 
przez Radę Pedagogiczną 
i rodziców do zapytania 
Pana Burmistrza, czy ce-
lem zwiększenia bezpie-
czeństwa i zapewnienia 
fachowej opieki medycznej 
dzieciom szkolnym oraz 
przedszkolnym, jest możli-
we zwiększenie czasu pra-
cy pielęgniarki szkolnej w 
szkołach? Czy jest to moż-
liwe poza limitem punktów 
ustalonych przez NFZ uza-
leżnionym od liczby dzieci?
Proszę o ławeczki na placu 
zabaw przy ulicy Mickiewi-
cza.
Przy remoncie ul. Kościusz-
ki, prośba o przejście – pasy 
w pobliżu ul. Wodnej.
Odpowiedź Burmistrza: 
Praca pielęgniarki szkolnej 
jest to zadanie z zakresu 
medycyny szkolnej i finan-
sowane jest z budżetu pań-
stwa. Ten temat przekażę 
do dyrektora SPZOZ w 
Ogrodzieńcu.
Przejście dla pieszych przy 
ulicy Wodnej i Kościuszki 
jest przewidziane przy pro-
jekcie reorganizacji ruchu  
i będzie realizowane z bu-
dżetu województwa. Jak 
już wspomniałem, w tym 
roku będziemy zabiegać o 
budowę ronda.

W części sesji poświęconej 
wolnym wnioskom sołtys 
Fugasówki Stefan Selej-
dak poruszył sprawy złe-
go stanu dróg m.in. ulicy 
Krótkiej i Kochanowskiego, 
przystanku na ul. Bzowskiej 
oraz cen za wywóz szam-
ba.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 
marca wpłynęły następujące zapytania 
radnych:

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 marca

Uchwała Nr XIX/169/2012 w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XIX/170/2012 w sprawie:  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec”.
Uchwała Nr XIX/171/2012 w sprawie:  sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 11 w budynku komunalnym nr 8 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/13 o powierzchni 2200 mkw.

Z głębokim żalem żegnamy
śp.

Zdzisława Kaczorowskiego
Człowieka niezwykłej prawości i skromności

życzliwego ludziom, niosącego im pomoc.

Żonie i Rodzinie Zmarłego
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu

Zofia i Andrzej Adamusińscy z Rodziną
oraz Mieszkańcy Ryczowa

Ludzie wielkiego serca nie odchodzą nigdy

Ze smutkiem i żalem żegnamy 
śp.

Zdzisława Kaczorowskiego
Człowieka wielkiej energii, doktora oddanego ludziom, cieszącego się uznaniem mieszkańców całej Gminy 

Ogrodzieniec, bo nigdy nie opuścił chorych ludzi w potrzebie.

Pani Wandzie Kaczorowskiej i Rodzinie 
składamy wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski 
i Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Nasz ukochany pan doktor 
Zdzisław Kaczorowski, uko-
chany przyjaciel wszystkich 
mieszkańców Ryczowa, 
Ryczowa Kolonii, Żelazka i 
Śrubarni. Honorowy Oby-
watel Ryczowa- odszedł w 
dniu 25 marca na zawsze z 
naszej społeczności. Nad-
szedł najsmutniejszy dzień, 
który na długo będzie zapi-
sany w pamięci pacjentów, 
którym doktor Kaczorow-
ski służył przez pół wieku. 
Służył ofiarnie dniem i nocą 
w niedziele i święta, każde-
go dnia. Nigdy nie odmówił 
pomocy choremu, nigdy nie 
powiedział, że jest zmęczo-
ny, nie mówił podniesionym 
głosem. Był prawdziwym 
”medykiem” z powołania. 
Doktor Kaczorowski  do Ry-
czowa trafił w 1961r.Szalała 
wtedy choroba Heinego-
Medina, a w naszym rejonie 
była szczególnie nasilona. 
Wcześniej od roku 1957 
pracował w Dąbrowie Górni-
czej. Kariera lekarska dr Ka-
czorowskiego związana była 
z pracą w Ośrodku Zdrowia 
w Ogrodzieńcu, w Gieble i 
Pogotowiu Ratunkowym w 
Zawierciu (30 lat) a także w 
przychodni przyzakładowej 
Izolacja w Ogrodzieńcu Ce-
mentowni.
Początki ofiarnej służby dla 
pana doktora w warunkach 
wiejskich były trudne. Ga-
binet lekarski mieścił się w 
prywatnym domu, bez cen-
tralnego ogrzewania i wygód 
sanitarnych. Nigdy nie na-
rzekał z tego powodu. Pa-
cjentów otaczał największą 
troską. Na wizyty domowe 

długo chodził pieszo, poko-
nywał duże odległości błotni-
sto-piaszczystymi drogami. 
Wtedy nie miał samochodu, 
a drogi nie były asfaltowane. 
Kiedy trzeba było pokonać 
większe odległości, przyjeż-
dżał gospodarz furmanką 
lub innym pojazdem rolni-
czym. Warunki pracy uległy 
poprawie, kiedy Ośrodek 
został przeniesiony do remi-
zy OSP, co stało się dopiero 
po 20 latach.
Doktor Zdzisław Kaczorow-
ski był wyjątkowym czło-
wiekiem i wyjątkowym leka-
rzem. Nie obrażał się i nie 
wstydził, że rolnik przyszedł 
prosić o poradę i pomoc 
prosto z pola, w gumowych 
butach i często zakurzony, 
pracując przy żniwach. Ota-
czał opieką noworodki, dzie-
ci w wieku szkolnym i ludzi 
starszych. Kiedy pracował 
w Ryczowie niósł pomoc w 
każdej dziedzinie medycyny, 
był chirurgiem, internistą, 
pediatrą, laryngologiem i 
okulistą. Trzeba podkreślić, 
że przez 50 lat tej ofiarnej 
służby nie popełnił błędu 
lekarskiego, co jest godne 
najwyższej pochwały. Niko-
mu nie zaszkodził. Trzeba 
podkreślić, że pan dr Zdzi-
sław Kaczorowski nie tylko 
leczył, ale także brał udział 
w życiu całej społeczności 
ryczowskiej i gminnej.
Bywał na uroczystościach 
szkolnych, spotkaniach 
okolicznościowych. Współ-
pracował z komitetem 
szkolnym i radą rodziców, 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich i Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Ryczowie. Przez 
te wszystkie lata doktor Ka-
czorowski wykonywał wspa-
niałą pracę. Dał się poznać 
nie tylko jako bardzo dobry 
lekarz, ale także jako sa-
morządowiec. Pracował w 
samorządzie gminnym i po-
wiatowym, pełniąc funkcję 
radnego. 
Otrzymał wtedy mandat od 
wyborców Ryczowa, Ryczo-
wa Kolonii, Żelazka i Śrubar-
ni, gdzie godnie reprezento-
wał ten okręg wyborczy na 
szczeblu gminy i powiatu, 
zabiegając o inwestycje. 
14.02.2011r. w uznaniu za-
sług za wieloletnią służbę na 
rzecz ochrony zdrowia Rada 
Sołecka Ryczowa nadała 
panu Zdzisławowi Kaczo-
rowskiemu tytuł Honoro-
wego Obywatela Ryczowa. 
Społeczność Ryczowa w 
ten sposób wyraziła swoją 
wdzięczność i podzięko-
wanie za wzorową opiekę 
i czuwanie nad zdrowiem i 
życiem ludzkim. 

Panie doktorze żegnam Cię z 
wielkim żalem i bólem serca 
w imieniu: Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec dr An-
drzeja Mikulskiego i pracow-
ników Urzędu Miasta i Gmi-
ny, mieszkańców Ryczowa, 
Żelazka, Ryczowa Kolonii, 
Śrubarni, KGW „Ryczowian-
ki”, OSP Ryczów, Orkiestry 
Dętej z Ryczowa, dyrektora 
i pracowników Szkoły Pod-
stawowej w Ryczowie, Ze-
społu „Wrzos” z Ryczowa 
Kolonii, OSP Ryczów Kolo-
nia i wszystkich jednostek 
OSP z komendantem H. 

z notatnika burmistrza...

W lutym i marcu odbywa-
ły się w naszej gminie ze-
brania sprawozdawcze w 
jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, na któ-
rych dokonywano podsu-
mowania pracy za rok 2011 
oraz przyjęto plany pracy 
na rok bieżący. Spotkania 
odbyły się: 18 lutego w 
OSP Mokrus, 19 lutego w 

OSP Podzamcze, 25 lute-
go w OSP Kolonia Ryczów, 
3 marca w OSP Gulzów, 10 
marca w OSP Ryczów.
19 lutego odbyły się uro-
czystości upamiętniające 
68 rocznicę pacyfikacji wsi 
Ryczów. O godzinie 15.00 
w kościele parafialnym 
odprawione zostało nabo-
żeństwo w intencji pomor-

dowanych. Po złożeniu 
wieńców pod pomnikiem 
„na skale” mieszkańcy i 
zaproszeni goście udali się 
do Szkoły Podstawowej na 
akademię przygotowaną 
przez uczniów klas star-
szych.
24 lutego w MOK w Za-
wierciu odbyło się  przeka-
zanie obowiązków komen-
danta powiatowego Policji 
mł.insp. Pawłowi Szelągo-
wi. Dotychczasowy komen-
dant insp. Adam Pałucha 
odszedł na emeryturę.
1 – 2 marca w hali spor-
towej Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Piłce Halowej 
służb mundurowych. W 
rozgrywkach brało udział 
kilkanaście drużyn z całej 
Polski – pracowników Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej.
6 marca Naczelny Sąd 
Administracyjny rozpatrzył 
skargę mieszkańców Pod-
zamcza z ulicy Zuzanki na 
uchwalony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Ogro-
dzieniec. Skarga został od-
rzucona. 
8 marca Burmistrz spo-
tkał się z nowym komen-
dantem powiatowym Po-
licji w Zawierciu w sprawie 
współpracy Policji i Gminy 
w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkań-
com.
8 marca Zarząd Koła w 
Ogrodzieńcu Polskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów zorganizo-
wał spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet.
9 marca w Ministerstwie 

Gospodarki w Warszawie 
podpisana została umo-
wa na dofinansowanie prac 
projektowych dla przyszłych 
terenów inwestycyjnych w 
Ogrodzieńcu-Cementowni. 
Minister Gospodarki udzielił 
gminie dotacji w wysokości 
85% wartości kosztów do-
kumentacji infrastruktury na 
terenach po byłej Cementow-
ni „Wiek”, na których w naj-
bliższych latach rozpoczną 
działalność nowe podmioty 
gospodarcze. 
9 marca na zlecenie Wydzia-
łu Karnego Sądu Rejonowego 
w Zawierciu odbyła się wizja 
na terenie Jurajskiego Parku 
Wodnego. Celem spotkania 
było ustalenie przez biegłego 
sądowego zakresu wykona-
nych robót budowlanych w 
latach 2002-2003.
10 marca w Szkole 

Podstawowej w Gieble 
odbyła się uroczystość, 
podczas której jednej z 
klas lekcyjnych nadano 
imię pani Doroty Mikody 
– wybitnej i bardzo lubia-
nej wychowawczyni klas 
młodszych, która zmarła 
przedwcześnie dwa lata 
temu.
14 marca rozpoczęły 
się zebrania wspólnot 
mieszkaniowych, które 
potrwają do końca mie-
siąca.
W dniach 26-30 mar-
ca Burmistrz Miasta i 
Gminy przebywał na 
delegacji w Holandii 
i w Niemczech. Ce-
lem wyjazdu był udział 
w międzynarodowych 
targach infrastruktury 
drogowej i komunalnej 
INTERTRAFFIC 2012 w 
Amsterdamie oraz spo-
tkanie robocze w gminie 
partnerskiej w Gross 
Bieberau w Niemczech. 

Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko – pozostaje się 
w czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.

Zdzisława Kaczorowskiego
Odszedł wielki człowiek oddany bez reszty służbie zdrowia. 

Człowiek szlachetny i wielkiego serca.

Rodzinie Zmarłego i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Pożegnanie Doktora

Karczem na czele, dyrekto-
ra i pracowników SPZOZ w 
Ogrodzieńcu, dyrektorów i 
pracowników Domu Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Ogro-
dzieńcu, zarządu i pracow-
ników Spółki Zamek, dyrek-
torów i pracowników Szkół 
Podstawowych w Ogro-
dzieńcu i Gieble, dyrektora 
i pracowników Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu, wszystkich 

mieszkańców Parafii Giebło, 
właścicieli i pracowników ap-
tek w Ogrodzieńcu, kierow-
nictwa i pracowników ZGK 
w Ogrodzieńcu, kierownika i 
pracowników OPS w Ogro-
dzieńcu oraz mieszkańców 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. 
Żegnam Cię w  imieniu władz 
Starostwa Powiatowego na 
czele z wicestarostą Janem 
Grelą, radnych powiato-
wych, władz i pracowników 
Szpitala Powiatowego w 
Zawierciu, władz i pracow-
ników stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Zawierciu, 
Sekretarza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, radnych Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu na 
czele z przewodniczącą Ma-
rią Lipką-Stępniewską.
W imieniu wszystkich miesz-
kańców Gminy dziękujemy 
Ci panie doktorze za wszyst-

ko dobro, którym darzyłeś 
drugiego człowieka. Za trud 
i oddanie, za życzliwość i 
szacunek do pacjentów, 
szczególnie do ludzi star-
szych, za wzorową opiekę 
medyczną. Za to, że byłeś 
z nami. Żegnaj przyjacielu i 
Honorowy Obywatelu Ry-
czowa. Spoczywaj w poko-
ju na tej Ryczowskiej Ziemi, 
którą tak ukochałeś. Niech 
Ci Bóg wynagrodzi Twoje 
zasługi w niebie.
Cześć Twojej pamięci.
W imieniu Rodziny Zmarłego 
dziękuję wszystkim uczest-
nikom pogrzebu.
(Tekst mowy pożegnalnej 
wygłoszonej podczas ce-
remonii pogrzebowej śp. 
Zdzisława Kaczorowskie-
go przez Zofię Adamu-
sińską, Radną Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu w dn. 
28.03.2012)
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Typowe rekolekcje parafial-
ne w Kościele Katolickim 
odbywają się zazwyczaj w 
adwencie i Wielkim Poście 
i trwają zwykle cztery dni, 
wliczając niedziele. Reko-
lekcje zamknięte odbywają 
się obecnie w ośrodkach 
rekolekcyjnych bądź klasz-
torach. Takie rekolekcje 
trwają od 3 do 7 dni. Mogą 
zakładać częściowe lub cał-
kowite milczenie przez cały 
okres ich trwania. Ich plan 
obejmuje codzienną msze, 
nauki księdza, czas na oso-
bistą modlitwę i spowiedź. 
Służą wyciszeniu, refleksji i 
odnowie duchowej.  
Zainteresowałam się tą 
formą działalności Ko-
ścioła, ponieważ trafiłam 
na 3 zdjęcia z rożnych lat, 
przedstawiających grupę 
uczestniczek z naszej pa-

rafii. Udało mi się kupić na 
allegro numer „Drogowska-
zów” z maja 1934r. mie-
sięcznika poświeconego 
rekolekcjom zamkniętym, 
wydawanego przez oo. 
Salwatorianów z Trzebini,  
w którym  zamieszczone 
było ogłoszenie o rekolek-
cjach w Ogrodzieńcu (die-
cezja kielecka), od 23-27 
maja 1934 dla członkiń Ka-
tolickiego Stowarzyszenia 
Polek i od 27-31 maja 1934 
dla Katolickiego Stowarzy-
szenia Polaków. Tylko tyle 
o naszych rekolekcjach w 
tym ogłoszeniu, natomiast 
przy innych były adnotacje 
o odpłatnościach (12-15 
zł), oraz o tym, że uczest-
nicy muszą zabrać ze sobą 
koc, ręcznik, mydło i inne 
przybory toaletowe.
Rekolekcje rozpoczynały 

się o godz. 20 pierwszego 
dnia, a kończyły o 7 – ej 
rano dnia ostatniego. W 
tym numerze „ Drogowska-
zów” podane są przykłady 
rozważań rekolekcyjnych:
„czuwać nad językiem, 
gdyż mowa albo rozwese-
la, albo rani”
„nigdy nie narzekać” – tutaj 
teza, że „życie ziemskie, 
to nie raj, to nie niebo, ale 
przeciwnie, to padoł pła-
czu, miejsce  bojowania i 
cierpienia”.
Teraz przechodzimy do 
naszych zdjęć. Pierwsze 
– bardzo niewyraźne, bo 
to kopia z kopii (nędznej) 
zrobione w ogrodzie przy 
plebanii, pokazuję je tylko 
dlatego, że liczę na to, że 
oryginał jest u kogoś, kto 
zechce się z nami tym zdję-
ciem podzielić. 

Historia Ogrodzieńca
Przedwojenne rekolekcje
Dzisiejsza opowieść w związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkiej Nocy, będzie o rekolekcjach zamkniętych. Dlacze-
go? Bo jest to jedno z tych zjawisk, które bardzo ważne w 
naszej społeczności jeszcze przed II wojną światową, zani-
kło zupełnie w naszych czasach.

Zdjęcie 2 zrobione przed 
drzwiami naszego kościoła. 
Kilka pań udało się rozpo-
znać: 
II rząd od lewej,  piąta klęczy 
Zofia Domagałówna póź-
niej Biedak, II rząd od pra-
wej, druga klęczy Ksawera 
Matyskowa, przy księdzu z 
lewej strony Józefa Kmita 
z Wodnej, w drzwiach ko-
ścioła przy mężczyźnie z 
lewej strony Ciołczyńska, a 
z prawej Marysia Wierzbic-
ka. I to wszystko,  mało. Na 
tych zdjęciach są parafianki 
z całej parafii – więc także z 
Ryczowa, Żelazka, Śrubar-

ni, Podzamcza i są to same 
młode kobiety (sądzę, że 
panny) urodzone w latach 
1905 – 1920. Wiele z nich o 
bardzo wyrazistej, charak-
terystycznej urodzie – może 
uda Wam się je rozpoznać. 
Zdjęcie trzecie, zrobione na 
placu kościelnym, przy mu-
rze ogrodzeniowym. Pięk-
ne – bo są na nim starsze 
kobiety w uroczystych stro-
jach  z koralami na szyjach 
i paradnie zawiązanych 
chustkach. To pierwsze 
zdjęcie grupowe, na którym 
są kobiety z naszych wsi w 
odświętnych strojach, ale z 

elementami stroju ludowe-
go. To bardzo cenny doku-
ment, zwróćcie uwagę, jak 
różniły się stroje mieszka-
nek miasteczka (nawet tak 
małego jak Ogrodzieniec) i 
mieszkanek wsi. 
Tutaj również rozpoznano 
kilka osób. Pierwsza od 
lewej siedzi na ziemi Anna 
Molenda – Rybińska, obok 
niej jej siostra Alfreda Molen-
da – Matysek, a jako szósta 
ich matka Bronisława z Ra-
dziejewskich – Molendowa 
ur. 1882r. Siódma to matka 
Paula Mieszczanka
( wybaczcie, że posługuję 
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się takimi określeniami, ale 
tak usłyszałam i tak przeka-
zuję , to chociaż częściowo 
określa tożsamość – może 
rodziny uzupełnią o imię i 
nazwisko rodowe). 
Przy księdzu z lewej stro-

ny Bronisława Fruczkowa. 
Pierwsza w III rzędzie od 
lewej z warkoczami – Maria 
Gałuszko – Czerwiowa (pięk-
nie śpiewała). W II rzędzie od 
góry, pierwsza od lewej w be-
recie - ? Kmita (Stalmaska), 

trzecia Ksawera Matyskowa.
Pierwsza od prawej IV rzę-
dzie od góry matka Heleny 
Lubachowej z d. Rozlał.
Jak zwykle nieocenioną po-
moc okazały mi Wanda Motyl 
i Wiktoria Wójcik, którym go-

rąco dziękuję.
Zdjęcie 2 otrzymałam od pani 
Górnikowskiej, a 3 od pani 
Agnieszki Palińskiej i również 
pięknie za to dziękuję. Apelu-
ję do wszystkich, a zwłaszcza 
do mieszkańców Podzamcza 

i Ryczowa, Żelazka i Śrubar-
ni, popatrzcie uważnie na te 
fotografie, porównując ze 
swoimi albumami, przywołaj-
cie wspomnienia swoich ma-
tek, babek – może uda nam 
się wspólnie ocalić kogoś od 

zapomnienia. Kończąc,  jak 
zwykle proszę o fotografie i 
ciekawe opowieści. Mój tele-
fon  32 67 32 082. 

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka – Stępniewska 

Jednostka OSP Ryczów li-
czy 54 członków, w tym 35 
czynnych,11 honorowych i 
8 kobiet. W 2011 roku jed-
nostka nasza uczestniczyła 
w 35 akcjach ratowniczo-
gaśniczych w 1 zagrożeniu 
miejscowym i mieliśmy 1 
fałszywy alarm.
W 2011 roku druhowie z 
OSP Ryczów oprócz udzia-
łu w akcjach ratowniczo-
gaśniczych wykonali szereg 
prac: w części garażowej 
wymieniono okna na plasti-
kowe, zdemontowano sta-
re bramy garażowe. Na sali 
zamontowano klimatyzację, 
rozpoczęto przebudowę 
schodów wejściowych do 
remizy. Przy pracach tych 
przepracowano społecznie 
2510 godzin.
Druhowie zapoznali się ze 
sprawozdaniami prezesa, 

skarbnika i naczelnika. W 
czasie dyskusji nie zgłoszo-
no zastrzeżeń do pracy Za-
rządu OSP Ryczów, dlatego 
Komisja Rewizyjna wnio-
skowała do zebranych o 
udzielenie absolutorium dla 
Zarządu OSP Ryczów. Ze-
branie jednogłośnie udzieli-
ło absolutorium zarządowi. 
Na zebraniu obecni byli : 
Andrzej Mikulski  Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, jednocześnie Prezes 
Zarządu MGZ OSP RP w  
Ogrodzieńcu, Krzysztof 
Błoch Wiceprezes Zarzą-
du MGZ OSP RP w Ogro-
dzieńcu, Henryk Karcz Ko-
mendant Miejsko Gminny 
OSP RP w Ogrodzieńcu 
jednocześnie Radny Rady 
Powiatu w Zawierciu, Julian 
Machura kwatermistrz KP 
PSP w Zawierciu, Hubert 

Berlik przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej OP OSP 
w Zawierciu, Radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zofia Adamusińska i Janusz 
Grzesiak.
Wszyscy podziękowali stra-
żakom za ich trud i poświę-
cenie, zachęcali strażaków 
do udziału w szkoleniach i 
ćwiczeniach bojowych.
Podczas spotkania ude-
korowano następujących 
strażaków: Srebrną Oznaką 
Honorową Zasłużony Dla 
Województwa Śląskiego 
druha Janusza Grzesiaka, 
odznaką ,,Wzorowy Stra-
żak” druha Przemysława 
Bednarza i Adama Żaka, 
za 65 lat w służby w OSP 
Ryczów wyróżniono druha 
Stefana Grzankę.

Prezes OSP Ryczów
Andrzej Żak

Zebranie OSP Ryczów
W dniu 10 marca 2012 roku w remizie OSP Ryczów odbyło 
się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za 2011 rok.
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Gminne 
inwestycje

PROGRAM REGIONALNY

MARZEC 2012
Przyszła wiosna, a z nią rześkie powietrze i śpiew ptaków, 
które sprzyjają sprawnie prowadzonym działaniom inwe-
stycyjnym: 
I. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty w zakresie  

projektu dofinansowanego ze środków europejskich w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wo-
jewództwa śląskiego pn.  „Poprawa jakości powietrza w 
gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji 
i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczno-
ści publicznej”:

W • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zgodnie z 
harmonogramem prowadzone są roboty instalacyjne 
i związane z konstrukcją dachu wraz z pracami towa-
rzyszącymi.
W  budynku • Samodzielnego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej kontynuowane są prace instalacyjne oraz 
związane z ociepleniem cokołu budynku. Ponadto 
trwa przebudowa klatki schodowej.  Kompleksowe  
zakończenie  robót  w  tym  obiekcie ma nastąpić do 
połowy czerwca br.
w • Szkole Podstawowej w Podzamczu - inwesty-
cja toczy się pełną parą w całym zakresie określonym 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Komplek-
sowe zakończenie robót w tym obiekcie ma nastąpić 
do połowy sierpnia  br.
Ostatnio ogłoszony przetarg nieograniczony na udzie-• 
lenie zamówienia publicznego w zakresie remontu 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu został unieważniony w dniu 8 marca br. 
Po dotrzymaniu  ustawowych terminów 21 marca br. 
ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe w celu 
wyłonienia wykonawcy tego zakresu projektu. 

II. W ramach projektu „Adaptacja dworku w Gieble  na cele 
kulturalne wsi w tym remont dachu wraz z zagospo-
darowaniem poddasza” dofinansowanego z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
- trwają prace w zakresie wymiany więźby dachowej, 
betonowania oraz pokrycia dachowego. 

III. 9 marca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
Gminy Ogrodzieniec pn. „Przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej” . Wartość dofinansowania z Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zgodnie z 
zawartą umową wynosi ponad 450 tys. zł.

IV. 13 marca br. w wyniku postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego zawarto umowę na realizację 
projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na 
potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska spor-
towego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich 
studni w jurajskim stylu”  z wyłonionym wykonawcą , 
którym zostało Konsorcjum Firm z Zawiercia:  T.T.J. 
„BUDREM” Sp. z o.o., ul. Siewierska 78 oraz Z.U.I.B. 
„BUD-REM” Tadeusz Skipirzepa, ul. Szara 4.  Inwesty-
cja obejmuje wykonanie boiska  wielofunkcyjnego wraz 
z ogrodzeniem, chodnikiem, zielenią  i małą architektu-
rą przy Szkole Podstawowej w Ryczowie. Druga część 
zadania dotyczy odbudowy dwóch studni przy ul. Armii 
Krajowej w stylizacji zgodnej z charakterem gminy i re-
gionu.  Zgodnie z zawartą umową  kompleksowe za-
kończenie prac  ma nastąpić do 30 października br. 

V. Trwają działania w celu przeprowadzenia kolejnego po-
stępowanie przetargowego na realizację zadania pod 
nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze 
na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe 
przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska 
wraz z remontem basenu”.

VI. Nadal trwają prace nad zmianą planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości Ryczów. Zgodnie 
z harmonogramem na przełomie kwietnia i maja br. 
planowane jest wyłożenie projektu planu do publicznej 
wiadomości.

Budynek SP ZOZ w Ogrodzieńcu

Budynek MGOK w Ogrodzieńcu

Dworek w Gieble
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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

8 marca 2012r  w czytelni 
biblioteki odbyło się spo-
tkanie kreatywne „Ładne 
kwiatki” zorganizowane 
przez Fundację „Stara 
Szkoła” i Bibliotekę Pu-
bliczną. Spotkanie miało 
charakter warsztatowy – 
uczestniczące w nim pa-

nie mogły nauczyć się lub 
„podejrzeć” różne techni-
ki  wykonywania kwiatów 
z krepiny. Gospodarzami 
spotkania były mieszkanki 
sołectwa Ryczów – aktyw-
ne uczestniczki zajęć w 
Starej Szkole, zaś gośćmi, 
przyjaciele i osoby współ-

pracujące z Fundacją. 
Akcentem plastycznym 
spotkania była ekspozy-
cja prac wykonanych na 
warsztatach i pokonkurso-
wa wystawa prac dzieci i 
młodzieży.  

Dorota Supkowska

Grupa kadetek ogrodzienieckiego Zespołu Mażoretek „Fantazja” 
zdobyła I miejsce podczas występów zespołów tanecznych w ramach 
V Konkursu Tańca Nowoczesnego „Wieluński Dance 2012”.

Ładne  kwiatki

Fantazja 
najlepsza na konkursie Tańca Nowoczesnego w Wieluniu

Konkurencja była bardzo 
duża – w konkursie wzięło 
udział ponad 70 zespołów 
( 450 uczestników). Przed 
wypełnioną po brzegi wie-
luńskiego OSiR-u widow-
nią zaprezentowały się 
formacje, duety i soliści z 
całej Polski, m.in. z Łodzi, 
Częstochowy, Odolano-
wa, Sieradza, Blachowni, 

Złoczewa i oczywiście z 
Ogrodzieńca. Nasze „ka-
detki” zaprezentowały 
układ sceniczny, którym 
oczarowały jurorów i wi-
downię. W swojej kate-
gorii pokonały jedenaście 
zespołów i zajęły pierwsze 
miejsce.  Grupa juniorek 
nie zdobyła punktowane-
go miejsca, ale ich występ 

wszystkim bardzo się po-
dobał, a dziewczęta zgod-
nie stwierdzały, że cieszą 
się sukcesem młodszych 
koleżanek. Z sukcesu na-
szych mażoretek cieszymy 
się wszyscy i trzymamy 
za nich kciuki w kolejnych 
występach.

Joanna Piwowarczyk
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Spotkanie rozpoczęła Pani 
Wanda Zając – Dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ogrodzieńcu, 
zapraszając na niezwykle 
interesujące spotkanie z 
„Fletnią Pana” i niezwykłym 
artystą, którego muzyka 
niejednego słuchacza ści-
snęła za serce. Tym artystą 
był młody, ale bardzo uta-
lentowany, ukraiński muzyk 
Oleh Dowhal grający na 
Fletni Pana, instrumencie 
muzycznym zaliczanym do 
aerofonów wargowych. Z 

niezwykłą wirtuozerią wy-
konał muzykę klasyczną, 
rozrywkową, tradycyjną 
oraz ludową.
Dzieci z klas V i VI  z Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolne-
go w Ogrodzieńcu  uczest-
niczące w spotkaniu mogły 
podziwiać talent Oleha Do-
whala. W wolnym czasie 
komponuje muzykę , której 
inspiracją są ludowe utwory 
z rejonu gór Karpat. Kon-
certuje zarówno solo jak i 
z orkiestrami, w wielu kra-
jach Europy. Występował 

w Rosji, na Ukrainie (mimo 
młodego wieku zyskał tytuł 
„Zasłużony Artysta Ukra-
iny”) oraz we Francji, Niem-
czech, Belgii i Holandii. Od 
kilku lat koncertuje również 
w Polsce. Na co dzień jest 
wykładowcą Uniwersyte-
tu Lwowskiego – wydzia-
łu muzycznego. Artysta 
oprócz muzykowania, opo-
wiedział legendy związane z 
Bożkiem Pana – opiekunie 
pasterzy i trzód wg mitologii 
greckiej, oraz o powstaniu 
instrumentu – Fletni Pana. 

Przeprowadził konkurs  - 
zgadywankę „Jaka to me-
lodia ?”, a zwyciężczyni 
Aleksandra Paliga odebrała 
nagrodę w postaci płyty CD 
z dedykacja i autografem 
Oleha Dowhala. 
Na zakończenie spotkania 
artysta wykonał wszystkim 
znany utwór polsko - ukra-
iński „Hej Sokoły”.
Po koncercie można było 
kupić płyty i dostać auto-
graf od muzyka.

Justyna Pilarczyk

Koncert w bibliotece
Czwartkowy Poranek w Ogrodzieńcu rozbrzmiał „niebiańską muzyką” płynącą z 
budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej. Tak można było powiedzieć o 
koncercie Oleha Dowhala, który odbył się 15 marca 2012 roku o godzinie 9.00.

Odkrywanie Leśmiana to 
nowy potencjał twórczy 
znanego z ogrodzieniec-
kiego MGOK-u zespołu 
„Marzenie”, który przyzwy-
czaił nas do poezji śpiewa-
nej i  muzyki z krainy łagod-
ności. 
Bolesław Leśmian to po-
eta młodopolsko-między-
wojenny, przechodzień jak 
każdy z nas, zanurzony w 
urodzie świata i przemi-
jalności wszelkiego bytu. 
Człowiek o wielkiej wy-
obraźni i intuicji zafascyno-
wany konkretem, który mie-
ści w sobie nieodgadnioną 
zagadkę metafizyczną. Od 
niego zmarła niedawno 
noblistka, Wisława Szym-
borska, przejęła metodę 
tworzenia dwóch rzeczy-
wistości, co najwyraźniej 
widać w utworze (inc.) „Ni-
cość przenicowała się tak-
że i dla mnie”. Szymborska 
obmyśla świat na nowo, 
a Leśmian go obłaskawia, 
pomaga zrozumieć to, co 
niepojęte, pozazmysłowe, 

niepokojące, a czyni to tak, 
jak mówi: „Zwiedzam świat 
nie od strony zieleni i kwia-
tów. Wchodzę weń przez 
wrota smutku.” Poetyka 
snu, marzenia, fantazji w 
odniesieniu do realnych 
szczegółów pozwala dobit-
niej zaakcentować element 
cierpienia w ludzkim życiu, 
nie pomijając miłości. Może 
dlatego w jego erotykach 
pobrzmiewa kojąca nuta 
franciszkanizmu.
Odkrywanie Leśmiana in-
terpretacją muzyczną przez 
zespół „Marzenie” to w 
moim odczuciu dopełnienie 
i wzbogacenie śpiewności 
poetyckiego słowa, śpiew-
ności wiersza sylabicznego 
i sylabotonicznego w jego 
kompozycyjnych układach 
i powtórzeniach. Każdy z 
członków zespołu ma w tej 
mierze własny wkład czy 
to aranżacyjny, rytmiczny, 
czy wokalny. Ile czarów 
dźwiękoodczuwalnych po-
zostawili, ten tylko wie, co 
dnia 17 marca 2012 roku 

był obecny w Ratuszu  na 
koncercie poezji śpiewanej 
promującym pierwszą pły-
tę zespołu „zaprzeczeNie”. 
Wydaje mi się, że zaprze-
czyli tym, co myślą, że Le-
śmian jest  nie na czasie i 
nie porywa emocjonalnie. 
Zaprzeczyli, że młodzi nie 
odczuwają bólu istnienia, 
skończoności i nie po-
trafią stworzyć atmosfery 
zachwytu światem takim, 
jakim jest. Okazuje się, że 
nadali mu nową świeżość i 
barwę w zamyśleniu,  za-
dumie i podzielili się nowy-
mi muzycznymi uniesienia-
mi z innymi. 
Dziękuję po trzykroć Dar-
kowi Kosińskiemu, auto-
rowi muzyki do poezji B. 
Leśmiana a zarazem wy-
konawcy w dwu rolach, 
któremu towarzyszyła 
subtelnym ciepłem linia 
wokalna Basi Rymarowicz 
i różnorodność gitarowych 
odcieni dźwięków Marka 
Woźniaka.

Alicja Kmita-Żak

Odkrywanie Leśmiana

Pod okiem Mistrza

Jej świat był nasz
wyważony co do ziarnka piasku
słowem nośnym w odbiciu przeżycia,
słowem odmieniającym się
przez wszystkie przypadki powabów
wielkiej liczby istnień,
w pełnym obiegu planet wyobraźni
w bezustannym dopełnianiu „nie wiem”,
z powodów innych co dni roku niosą,
a nawet więcej, jeśli wliczyć sekundy,
nie pomijając tych, co odbierają wszelką
urodę oczom snem nieprzespanym.

Jej powszechny uśmiech do świata
w przelotnych barwach zadziwienia
był szczery z miłości branej życiem
szóstym zmysłem doczesnego doświadczenia,
podglądany słowem wdzierającym się
w szczegóły natury z kosmosem 
i mrówką z listkiem na grzbiecie.
Słowem uzbrojonym w szkiełko i oko poznania
na płytce filozoficznej zadumy.
I wychodziło na to, że dialog na żywo
prowadzony czuciem objawiał radość pisania
rytmem serca aż do... 
„wystarczy”
zdumienia nad światem.

Wystarczy, 
bo przecież
pod okiem Mistrza
nic się nie zmienia,
nic się nie poprawia,
a wiersz wychodzi jak nowy.

Alicja Kmita-Żak
1.02-13.03.2012r.

PAMIĘCI 
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
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Komisja do spraw Profi-
laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Ogrodzieńcu oraz Peł-
nomocnik Burmistrza ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
działają w Gminie Ogrodzie-
niec od jesieni 1997 r. Czym 
się zajmują? – odpowiedź 
kryje się w powyższej na-
zwie. Opracowując co roku 
nowe programy staramy się 
w dużym stopniu uwzględ-
nić dzieci i młodzież, kieru-
jąc do nich różne propozy-
cje. Zapraszamy do udziału 
w różnorakich konkursach i 
spotkaniach teatralnych, or-
ganizujemy wyjazdy waka-
cyjne, wycieczki, wyjścia do 
kina i na koncerty muzycz-
ne, zachęcamy do udziału 
w ogólnopolskich kampa-
niach profilaktycznych. 
W tym roku zorganizowa-
liśmy konkurs plastyczny 
na ulotkę informacyjno 
– edukacyjną. Technika 
była dowolna, a nadrzęd-

nym hasłem był problem 
„A”. Odzew przerósł nasze 
oczekiwania, napłynęło  66 
prac uczniów. Widocznie 
trafiliśmy z tematem, co bar-
dzo nas ucieszyło. Komisja 
uważnie przejrzała wszyst-
kie prace, biorąc pod uwagę 
pomysł, informacje zawarte 
w ulotce, kolorystyką oraz 
staranność i wiek autora. 
Było bardzo dużo prac cie-
kawych i pomysłowych, ale 
przypominających bardziej 
plakat lub tradycyjną kla-
sową gazetkę tematyczną. 
W sumie wyróżniliśmy 16 
prac, nagradzając uczniów 
z każdej placówki. Oto 
oni: Weronika Koza – ZSP 
w Ogrodzieńcu, Aleksan-
dra Muszyńska – ZSP w 
Ogrodzieńcu, Paweł Jęsiek 
– ZSP w Ogrodzieńcu, We-
ronika Kołodziej – Świetlica 
Środowiskowa z siedzibą w 
Gimnazjum, Mateusz Czy-
żewski – Świetlica Środo-
wiskowa z siedzibą w Gim-
nazjum, Krystian Konieczny 

– Świetlica Środowiskowa z 
siedzibą w Gimnazjum, Ga-
briela Bidzińska – Świetlica 
Środowiskowa z siedzibą w 
ZSP, Aleksandra Bidzińska 
– Świetlica Środowiskowa 
z siedzibą w ZSP, Aleksan-
dra Jaworska – Świetlica 
Środowiskowa z siedzibą 
w ZSP, Karolina Chudek – 
SP w Gieble, Klaudia Smo-
leń – SP w Gieble, Klaudia 
Granat – SP w Ryczowie, 
Aleksandra Żak – SP w 
Ryczowie, Marta Mystek – 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu, 
Katarzyna Kosoń – Gimna-
zjum w Ogrodzieńcu, Kamil 
Włodarski – Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu.
Wszystkim biorącym udział 
w konkursie serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy 
ciekawych pomysłów. Za-
praszamy do udziału w in-
nych naszych propozycjach 
skierowanych do uczniów 
w gminie.  

HZM

Z działań Komisji „A”
22 marca 2012 roku miesz-
kaniec gminy Mateusz Graj-
dek odbył w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Ogrodzieńcu 
jednodniową praktykę z 
przedsiębiorczości. 
Mateusz jest uczniem I kla-
sy o profilu matematyczno-
informatycznym II Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
H. Malczewskiej w Zawier-
ciu i uczestniczy, podobnie 
jak koledzy i koleżanki z li-
ceum, w programie „Dzień 
Przedsiębiorczości” zorga-
nizowanym przez warszaw-
ską Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. Fun-
dacja specjalizuje się w 
programach edukacyjnych 
wprowadzających młodzież 
w zagadnienia z zakresu 
ekonomii. Przedsięwzięcie 
zostało objęte honorowym 
patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-
go. Z terenu wojewódz-
twa śląskiego w programie 
uczestniczą 72 szkoły po-
nadgimnazjalne.

Swoją praktykę Mateusz 
odbył  w Referacie Organi-
zacyjnym i Spraw Obywa-
telskich, którego kierowni-
kiem jest Sekretarz Miasta 
i Gminy.
IR: Co nowego praktyka z 
przedsiębiorczości w Urzę-
dzie wniosła w twoje życie?
MG: Na praktyce dowie-
działem się, co należy zro-
bić, aby złożyć wniosek lub 
podanie do Urzędu. Pozna-
łem także poszczególne 
etapy drogi pisma już zło-
żonego do Urzędu.
Praktykant złożył do Urzędu 
wniosek o udostępnienie 
informacji, jaka była liczba 
zarejestrowanych w gminie 
przedsiębiorców na dzień 
31 grudnia 2011 roku. 
Miał możliwość poznać 
„wędrówkę” pisma od mo-
mentu złożenia go na kan-
celarii w punkcie obsługi 
interesanta, poprzez wpro-
wadzenie wniosku do elek-
tronicznego obiegu doku-
mentów, dekretację pisma, 

skierowanie na pracowni-
ka merytorycznego, aż do 
chwili uzyskania informacji 
zwrotnej, czyli odpowiedzi 
na swój wniosek.
Zgodnie z założeniami pro-
gramu dzień przedsiębior-
czości pozwala m.in. na: 
uświadomienie uczniom 
związku pomiędzy wysił-
kiem włożonym w wykształ-
cenie a karierą zawodową; 
uzyskanie odpowiedzi na 
pytania dotyczące specyfiki 
zawodu, wymaganych kwa-
lifikacji i predyspozycji do 
wykonywania pracy na da-
nym stanowisku; określenie 
perspektywy budowania 
kariery zawodowej; umoż-
liwienie uczniom poznania 
relacji interpersonalnych dla 
dobrego funkcjonowania 
w miejscu pracy oraz una-
ocznienie młodym ludziom 
konieczności dostosowy-
wania się do zmieniających 
się warunków pracy.

Iwona Rajca

Praktyka z przedsiębiorczości

„Każdy szczyt ma swój Czubaszek”.  
Z Marią Czubaszek rozmawia Artur An-
drus. Jest to wyjątkowy wywiad z pierwszą 
damą polskiej satyry.
Rozmowa dwóch wybitnych osobowości 
polskiej sceny kabaretowej – Artur Andrus 
wnikliwie przepytuje Marię Czubaszek z jej 
twórczości oraz burzliwego życia towarzy-
skiego i rodzinnego. W tych wspomnie-
niach, pełnych przewrotnych anegdot, 
pojawiają się m.in.: Jonasz Kofta, Jacek 
Janczarski, Adam Kreczmar, Agnieszka 
Osiecka, Jerzy Dobrowolski, Stefania Gro-
dzieńska, Bohdan Łazuka i Jerzy Urban... 
Dowcipnym dopełnieniem tych rozmów 
są fragmenty satyrycznej i literackiej twór-
czości Marii Czubaszek oraz liryczne, a 
zarazem ironiczne, ilustracje Wojciecha 

Karolaka. W tej niezwykłej książce-wy-
wiadzie znajdą się nie tylko współcześnie 
przeprowadzone rozmowy, ale i fragmen-
ty satyrycznej i literackiej twórczości Marii 
Czubaszek. Niektóre z nich, odnalezione 
„w tapczanie”, przypomniane zostaną Czy-
telnikom po wielu latach.
Dla Marysi nie był to łatwy czas. Nie cier-
pi wspomnień! I kiedy zorientowała się, że 
będę Ją do nich zmuszał, bo przecież w 
tej sprawie ta książka, zaczęła mnie unikać. 
Nie znosi swojej twórczości! I kiedy było ja-
sne, że będę nalegał, żeby przeczytała coś, 
co kiedyś napisała, przestawała odbierać 
telefon. Ma bardzo niefrasobliwy stosunek 
do swoich tekstów. Nie prowadzi żadnego 
archiwum, na pytanie „masz?”, zazwyczaj 
odpowiada „gdzieś miałam”. To, co udało 
się tutaj zamieścić, spisane jest z taśm za-
chowanych w archiwum dawnej Redakcji 
Rozrywki Programu III Polskiego Radia, kil-
ku nagrań telewizyjnych. (...) Ta rozmowa 
nie kończy się w jakimś logicznym momen-
cie. Kończy się w momencie koniecznym 
dla ratowania naszej znajomości. Gdybym 
jeszcze kilka razy próbował ją zapytać o 
jakieś wspomnienie z dzieciństwa, zniena-
widziłaby mnie na zawsze.
Artur Andrus

„Plastyka dla dzieci”. Pomysłowe, za-
bawne, kształcące i nietrudne prace pla-
styczne.
To zachęta dla naszych najmłodszych czy-
telników. Zawiera ponad 360 stron propo-
zycji zabaw dla dzieci w każdym wieku! 
Pomysłowe, zabawne, kształcące i nie-
trudne prace plastyczne - to jedna z naj-
piękniejszych i najpotrzebniejszych książek 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu poleca

jakie ukazały się na rynku. I choć przezna-
czona jest dla dzieci, to wspaniale spędzać 
będą z nią czas także rodzice, dziadkowie 
i wszyscy opiekunowie maluchów, bowiem 

uczy i bawi, pokazuje, co można wycza-
rować z otaczających nas wokół tworzyw 
sztucznych. Wystarczy trochę wyobraźni, 
aby wymyślić nowe zastosowanie dla nie-
potrzebnych plastikowych przedmiotów. 
Spróbujcie stworzyć z nich nowe praktycz-
ne, zabawne i śmieszne rzeczy. To wcale 
nie jest takie trudne, jak się wydaje. Książ-
ka prezentuje wiele wspaniałych pomysłów 
na wykonanie mnóstwa ciekawych rzeczy: 
np. wielkiego bąbelkowego potwora, ludzi-
ka służącego do przechowywania kredek 
i ołówków, zegara służącego do odczyty-
wania godzin, żaglówki pływającej po wo-
dzie... Zobaczysz, że z plastikowych bute-
lek, talerzyków i torebek foliowych można 
stworzyć nie tylko różne śmieszne zabaw-
ki, ale także wiele praktycznych rzeczy. 
Książka „Plastyka dla dzieci” to idealna po-
moc w spędzaniu długich  wieczorów.

Justyna Pilarczyk
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Ogrodzienieckie Koło Za-
rządu Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów zorganizował 
spotkanie z okazji Święta 
Kobiet. W  dniu 7 marca 
sali „trójbudynku” spotkały 
się członkinie Związku oraz 
zaproszeni goście. Spo-
tkanie rozpoczęła prze-
wodnicząca Koła PZERI 
w Ogrodzieńcu Zenobia 
Bednarz, która powitała 
gości i zaprosiła wszyst-
kich do wspólnego świę-
towania Dnia Kobiet. 

Spotkanie obecnością 
zaszczycili m.in. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu  Maria Lip-
ka-Stępniewska, Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Andrzej Mikulski wraz 
z małżonką, Janina Krasoń 
przewodnicząca PZERiI 
Oddziału Regionalnego w 
Zawierciu, Wanda Zając, 
dyrektor MGBP w Ogro-
dzieńcu.
Burmistrz A. Mikulski złożył 
paniom życzenia z okazji 
ich święta oraz pogra-

tulował zarządowi ogro-
dzienieckiego Koła PZERiI 
dotychczasowej działalno-
ści na rzecz społeczności 
emerytów i rencistów.
Imprezę uświetnił koncert 
Chóru Seniora, który na tę 
okazję przygotował spe-
cjalny repertuar  składający 
się z pieśni biesiadnych. 
Wieczór upłynął w miłej i 
ciepłej atmosferze. Panie 
uczciły swe święto w gro-
nie przyjaciół i znajomych.

Joanna Piwowarczyk

Panie świętowały
Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkiego dobrego, dużo 
zdrowia i radości życzy Zarząd PZERiI Koło w Ogrodzieńcu

W środę, 7 marca MGOK 
w Ogrodzieńcu zorganizo-
wał koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Ze względu na 
trwający od stycznia br. re-
mont budynku Domu Kul-
tury impreza odbyła się w 
sali „trójbudynku”. Licznie 
zgromadzona widownia 
wysłuchała najnowszego 
repertuaru Chóru Seniora 

i Zespołu Echo, skierowa-
nego do wszystkich kobiet, 
dziewczyn, dziewczynek...
Jako pierwszy wystąpił Chór 
Seniora, który przypomniał 
wszystkim niezapomniane 
przeboje polskiej piosenki. 
Zespół Echo przeniósł ze-
branych w świat najpięk-
niejszych przeżytych chwil, 
które miały okazję tego 

wieczoru powrócić z oddali 
w niejednym wspomnieniu, 
wzruszyć i dodać nowych 
sił witalnych.
Piosenki znane i mniej zna-
ne rozbawiły i wzruszyły 
publiczność, wśród których 
najliczniejszą grupę stano-
wiły panie, bo przecież to 
ich doroczne święto.

JP

Koncert dla kobiet Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych świąt WIELKANOCNYCH,

 smacznego jajka, mokrego dyngusa 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec

życzenia składają Sołtysi

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności w ten radosny czas życzy

Henryk Karcz 
Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy 
życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, 

szczęścia, spokoju, spędzenia czasu w miłym rodzinnym gronie
oraz niezapomnianych atrakcji w lany poniedziałek.

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

Zarząd OSP w Kiełkowicach składa podziękowanie mieszkańcom  
Sachalinu i ul. Sarniej za dokonanie dobrowolnej wpłaty na działalność 

statutową. Kwota ta w całości zostanie przekazana na doposażenie  
jednostki w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
 

życzy Zbigniew Meres Senator RP

Dnia 26.03. 2012r. w wieku 33 lat
zmarła nasza Córka, Mama i Siostra

Śp. Monika Bidzińska
Wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach, 

okazali wiele serca i życzliwości pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania

matka Krystyna Bakaj, dzieci: Krzysztof, Patrycja, Wiktoria, Gabriela, Aleksandra, brat 

Wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie zechcą wesprzeć dzieci zmarłej  
Moniki Bidzińskiej, prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową w Ogrodzieńcu –  

p. Ewa Rudnicka, tel. 326732058 lub p. Dorotą Supkowską tel. 507292792,  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu tel. 326732044.
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ZARZĄDZENIE NR 172/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie  

Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z § 40 uchwały nr XLVIII/412/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec zarządza się, co następuje:
§ 1

Wprowadza się w dniach od 1 kwietnia do 30  kwietnia 2012 r. przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się.

§ 2
W związku z treścią § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. 
otwory w drzwiach, podłogach;
2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;
3) wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni nie później,  niż 1 kwietnia 2012 r. i stałego uzupełniania do dnia 30 kwietnia 2012 
r., w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się i miejscach ich żerowania oraz 
umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie …….. przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo 
zatrucia ludzi i zwierząt!”. 
Podmioty wymienione w ust. 1 mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:
1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do zwalczania gryzoni, bądź 
umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;
2) sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji. 
Po upływie terminu określonego w § 1 wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni i ich pozostałości powinny zostać usunięte.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                             BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                                                                                                         dr inż. Andrzej Mikulski

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w wielu gminach w naszym kraju kontrole przestrzegania przepisów ustawy o czysto-
ści i porządku. W trakcie kontroli wykryto wiele nieprawidłowości, a najczęściej dotyczyły one niezgodnego z przepisami gospodarowania 
odpadami stałymi i ściekami zarówno w miejscach publicznych jak i na prywatnych posesjach. W zaleceniach pokontrolnych pojawiły 
się między innymi nakazy podjęcia przez gminy działań zmierzających do właściwego postępowania z odpadami przez mieszkańców. 
Dotyczy to zarówno opróżniania koszy na śmieci jak i opróżniania zbiorników na ścieki (szamb). 
W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości, że budynki nie podłączone do sieci kanalizacyjnej powinny być 
podłączone do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb) lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Artykuł  6. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622)  określa, że: „ 1. 
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (…) są obowiązani do udokumentowania 
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie 
takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”. Umowa, o której mowa w Ustawie powinna mieć formę pisemną i określenie kto 
odbiera ścieki z nieruchomości i gdzie je przekazuje. Usługa opróżniania szamb może być świadczona jedynie przez firmy posiadające 
stosowne zezwolenia gminy. Wg stanu na koniec lutego 2012 r. uprawnionymi do takiej działalności w Gminie Ogrodzieniec są: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krzywa 3, Zawiercie,  tel. 32 67 234 84
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 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
Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „JANMAR”, ul. Paderewskiego 1, Ogrodzieniec, tel.  32 67 32 987, 503 150 856
Usługi Asenizacyjne „DUDEX”, ul. Myśliwska 10, Zawiercie tel.  600 135 343
Michał Szlachta ul. Edukacyjna 5, Giebło, tel.  501 325 408.
FHU KAZIMIERZ MADERA, Ryczów, ul. Ogrodzieniecka 7, tel. 500 001 592
Firma Handlowo Usługowa „TOM-CAR” Tomasz Karolczyk,  Ryczów,  ul. Agrestowa 31, Tel. 504 065 830
Wywóz Nieczystości Płynnych „RED-WOJ” USŁUGI Smoleń 17 tel. 32 67 35 88
Z uwagi na fakt, iż w naszej gminie, podobnie jak w wielu okolicznych gminach z powodu nieświadomości ciążących na właścicielu 
obowiązków, jeszcze wielu właścicieli nie ma zawartych umów na odbiór ścieków, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec przedłużył o 
miesiąc, czyli do dnia 30.04.2012 r. termin udokumentowania korzystania z usług wywozu nieczystości płynnych. Prosimy zatem o oka-
zanie do końca kwietnia br. umów i dowodów zapłaty za takie usługi (rachunków). Informacje w postaci kserokopii dokumentów, należy 
dostarczyć osobiście lub listownie  do Urzędu Miasta Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pokój 35. Fakt posiadania umowy na odbiór ścieków 
zostanie odnotowany w ewidencji Urzędu i tym samym będzie uznane, że właściciel budynku wywiązuje się ze swoich obowiązków. 
Nieruchomości, których właściciele nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną poddane kontroli.
Jednocześnie informujemy, że gospodarowanie ściekami niezgodnie z przepisami,  w tym nielegalne odprowadzanie ścieków zagrożone 
jest karą grzywny w postaci mandatu do 500 zł, a w przypadku postępowania przed sądem nawet do 5 000 zł.  

      Referat Przedsięwzięć Publicznych,
      Architektury, Planowania Przestrzennego 
      i Ochrony Środowiska

MGOK zaprasza na warsztaty bibułkarskie dla dorosłych w środy od godziny 16:15
do czytelni biblioteki w Ogrodzieńcu. Tel. 507 292 792

Wypełnianie wniosków obszarowych - dyżury w środy
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE informuje, że wypełnianie wniosków obszarowych w Urzędzie Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec – piętro II pokój 32 (sala narad) będzie odbywało się w środy w godzinach od 7:30 do 10:30.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zawierciu
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 pok. 204 i 206
Odpłatność wg cennika ŚODR
tel. do doradcy rolniczego: 515 275 924 – Aneta Borratyńska
Uwaga !!!
Wypełnione wnioski należy składać (oddać) w ARiMR ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 w Zawierciu.

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

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

I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE
TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną  
oraz kremacyjne z urną.

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

Zapewniamy profesjonalne przygotowaniu do egzaminu.

Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad,  a także 
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji  
w trudnych sytuacjach.

Pomoc w składaniu dokumentów 
w wybranym WORD-zie.
Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, 
Kraków, Nowy Sącz.
 
tel  660 663 805:
Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS
www.szkolajazdyxxl.com.pl

PROWADZIMY SZKOLENIA 
PODSTAWOWE 
DODATKOWE 
UZUPEŁNIAJACE
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Jestem zainteresowana/zainteresowany/ zajęciami z podanych niżej 

dziedzin (można zaznaczyć dowolną ilość):

Kultura, sztuka

Historyczno- dokumentalna

Języki obce

Geografia, przyroda

Profilaktyka zdrowotna (w tym opieka nad starszymi, chorymi i dziećmi)

Ekonomia, biznes (rozpoczęcie działalności zarobkowej)

Zajęcia manualne i artystyczne (np. bibułkarstwo, malarstwo)

Techniczna (majsterkowanie, nowe technologie)

Folklor, etnografia

Teatr, formy kabaretowe

Sport, rekreacja (zajęcia ruchowe: np. aerobic, tai-chi, joga, nordic-
walking;

Gry logiczne i strategiczne (np. szachy, brydż)

Zajęcia komputerowe (nauka obsługi komputera, nauka korzystania z 
Internetu)

Turystyka (piesza, rowerowa, autokarowa)

Muzyka i śpiew

Inne 

/prosimy o podanie własnych propozycji zajęć/ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji do Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ogrodzieńcu (w tym niniejsza ankieta) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Imię i nazwisko 
 
Adres zamieszkania  

Przedział wiekowy:   50 – 60 lat

   61 – 70 lat

   powyżej 70 lat

Chcę uczestniczyć w zajęciach UTW w Ogrodzieńcu:  tak …….. nie ……….

Zapraszamy na majówkę, która odbędzie się 19 maja 2012r.  
na placu przy OSP Mokrus. 

W programie m.in. Kapela Jurajska z Rzędkowic, Zespół Mażoretek Fantazja z Ogro-
dzieńca, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gieble, Orkiestra Dęta Giebło, pokazy ju-
jitsu i ratownictwa medycznego. Dodatkowe atrakcje – swojskie jadło, domowe wypieki, 
zamki dmuchane i ciuchcia dla dzieci, wata cukrowa, popcorn i inne.
Szczegóły na plakatach.

Sołtys i Rada Sołecka w Mokrusie
Zarząd OSP Mokrus

Wiosna 
Nareszcie nadeszła wiosna ukochana
słoneczko przygrzewa od samego rana
zielenią się drzewa, ptaszęta śpiewają 
i miłą  wiosenkę serdecznie witają.
My też Cię witamy kochana wiosenko,
radosnym okrzykiem i piękną piosenką.
Na wycieczce dzieci, piosenki śpiewają,
a zimą marzannę w rzece zatapiają.
Witaj nam, ach witaj wiosno upragniona 
deszczyk cię okąpie i będziesz zielona.  

Łucja Golba

Zdrowych i pogodnych  Świat Wielkanocnych, 
obfitości na świątecznym stole, smacznego 

jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym 
gronie wszystkim Strażakom i Ich Rodzinom 

życzą
Prezes Zarządu MG OSP w Ogrodzieńcu 

Andrzej Mikulski

Komendant MG OSP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
A N K I E T A

Organizatorzy UTW w Ogrodzieńcu za-
praszają wszystkich zainteresowanych 
udziałem w zajęciach naszej nowo  po-
wstającej uczelni o wzięcie udziału w 
ankiecie.
 Poznanie Państwa zainteresowań po-
zwoli na zaplanowanie tematyki zajęć w 
sposób dla Państwa satysfakcjonujący. 
Wyniki ankiety posłużą do konstruowa-
nia planu zajęć UTW w Ogrodzieńcu na 
rok akademicki 2012/2013.
Prosimy o zapoznanie się z treścią ankie-
ty, wypełnienie jej i odesłanie pocztą lub 
osobiste przekazanie do Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, 
Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec. 
Wśród osób, które wezmą udział w an-

kiecie, wypełnią ją (włącznie z podaniem 
imienia, nazwiska i adresu zamieszka-
nia) i dostarczą ją pod wskazany wyżej 
adres w terminie do 30 kwietnia 2012r., 
rozlosowane zostaną nagrody książko-
we.
 Wyniki losowania podane zostaną w 
Gazecie Ogrodzienieckiej oraz na stro-
nach internetowych Gminy Ogrodzieniec 
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu.
Treść ankiety jest również udostępniona 
na stronach internetowych: www.ogro-
dzieniec.pl , www.mgok.ogrodzieniec.pl
Ankieta i konkurs adresowane są do 
osób w wieku powyżej 50 lat, czyli po-
tencjalnych uczestników UTW.

Majówka w Mokrusie

Palma Wielkanocna wykonana przez Panią 
Stanisławę Podsiadło z Ogrodzieńca.

Pani Stanisława ma w swojej kolekcji wiele 
świątecznych palm i stroików.
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