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Rocznica 
pacyfikacji 
Ryczowa
Joanna Piwowarczyk
W Ryczowie odbyły się 
uroczystości związane z 
67 rocznicą pacyfikacji 
wsi przez wojska hitle-
rowskie.

Odznaczenia
dla rodziców
wzorowych 
żołnierzy
Joanna Piwowarczyk
Wręczono odznaczenia 
rodzicom wzorowych 
żołnierzy, państwu  
Kazirodom z Giebła.

Europejskie 
spotkanie

Joanna Piwowarczyk
Eurodeputowana Małgo-
rzata Handzlik zorgani-
zowała po raz kolejny 
spotkanie dla działaczek 
naszego regionu.

Stare 
pamiętniki

Maria Lipka-Stępniewska
Tym razem opowieść  
z cyklu historycznego  
o wpisach do pamiętników. 
Najstarszy pochodzi  
z 1896 roku.

Podróże
dalekie i bliskie

LITWA
Na łamach naszej Gaze-
ty będziemy śledzić ma-
lownicze tereny i sprawy 
sąsiedzkiej Litwy.

Z pamiętnika...

ALicja Kmita-Żak
Z pamiętnika Ogrodzie-
nieckiej Starówki to po-
wstający cykl wierszy lo-
kalnej poetki, ukazujący 
w obrazie współczesnym 
stary Ogrodzieniec.

W uznaniu zasług za wielo-
letnią pracę na rzecz ochro-
ny zdrowia Rada Sołecka 
Ryczowa nadała Zdzisła-
wowi Kaczorowskiemu tytuł 
Honorowego Mieszkańca 
Ryczowa. Z inicjatywy rad-
nych z Ryczowa: Zofii Ada-
musińskiej i Janusza Grze-
siaka przy współudziale 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec oraz Rad So-
łeckich Ryczowa, Ryczowa 

Kolonii i Żelazka, 14 lutego 
w remizie OSP w Ryczowie 
odbyła się niezwykła uro-
czystość. W dużej sali re-
mizy zebrali się mieszkańcy 
Ryczowa, Ryczowa Kolo-
nii, Żelazka, Śrubarni oraz 
zaproszeni goście z całej 
gminy, aby uczcić 50 lecie 
pracy w służbie zdrowia 
doktora Zdzisława Kaczo-
rowskiego.

czytaj na str. 6

Pół wieku
ofiarnej służby

Komunikacja miejska w 
gminie Ogrodzieniec to 
ostatnio temat często poru-
szany wśród mieszkańców 
miasta i sołectw. Na sesji 
Rady Miejskiej, 3 marca 
wpłynęła petycja, pod którą 
podpisało się kilkaset osób. 
W petycji „mieszkańcy w 
imieniu osób nieposiadają-
cych środków transportu 
lub mający do niego ogra-
niczony dostęp (...) zwra-
cają się do Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu o zapew-
nienie komunikacji miejskiej, 
umożliwienie dojazdu w 
ramach Gminy do instytu-
cji w Gminie Ogrodzieniec, 
ośrodka zdrowia, ale także 
zapewnienie dojazdu do 
miasta powiatowego - Za-
wiercia, gdzie znajduje się 
wiele instytucji, połączenie 
kolejowe z innymi miastami 

w regionie (...)”.
W dniu 10 marca odbyło 
się wspólne posiedzenie 
komisji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. Tematem 
posiedzenia było omówienie 
wniosku złożonego przez 
radnego Zygmunta Podsia- 
dło, dotyczącego udziele-
nia pełnomocnictwa Burmi-
strzowi Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na podpisanie 
porozumienia z gminą 
Zawiercie na wprowadzenie 
komunikacji miejskiej po-
między Gminą Zawiercie i 
Gminą Ogrodzieniec.
Przypomnijmy, że w roku 
2009 Gmina Zawiercie zło-
żyła wniosek do Zarządu 
Województwa Śląskiego o 
dofinansowanie ze środ-
ków UE zakupu siedmiu 
autobusów, z których trzy 
miałyby kursować na linii 

Ogrodzieniec-Podzamcze. 
W ówczesnych ustaleniach 
nie było mowy o dopłacaniu 
przez Gminę Ogrodzieniec 
do planowanych kursów, 
gdyż ta linia była zawsze 
dochodowa. Obecnie wa-
runkiem podpisania umowy 
jest udział finansowy naszej 
gminy w wysokości 2,51zł 
za każdy przejechany ki-
lometr. Sytuacja taka rodzi 
określone skutki finanso-
we, z którymi musiałaby 
zmierzyć się nasza gmina 
podpisując porozumienie 
z Gminą Zawiercie. Jest to 
zobowiązanie na pięć lat.
Na spotkaniu wspólnym 
komisji Burmistrz Miasta 
i Gminy przedstawił dwa 
warianty kursowania „czer-
wonych autobusów” po 
terenie całej gminy wraz z 
szacowanymi kosztami do-
płat do tych linii.
- Dobrze, że sprawa ta tra-

fiła na komisję, bo problem 
jest na tyle istotny dla bu-
dżetu gminy, że nie można 
podpisywać porozumie-
nia z Gminą Zawiercie bez 
przeanalizowania skutków 
dla naszego budżetu, a te 
skutki sa dosyć istotne.
Gdy dwa lata temu Gmina 
Zawiercie składała wniosek 
o dofinansowanie zakupu 
autobusów do Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego, nie było 
mowy o dopłacaniu przez 
Gminę Ogrodzieniec do ich 
kursowania. Problem poja-
wił się dopiero w tej kaden-
cji - dopłata do jednej no-
wej linii autobusowej relacji 
Zawiercie – Kiełkowice mia-
łaby wynieść ok. 535.000zł 
rocznie.

dokończenie na str. 3

Autobus, czerwony...
Czy po gminie będą jeździć nowoczesne autobusy, czy wystarczą tzw. busy,  
czyli  usługi świadczone przez prywatnych przewoźników. Ile kosztowałoby gminę 
wprowadzenie komunikacji miejskiej i jakie przyniesie to skutki dla mieszkańców?
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w 
dniu 3 marca wpłynęły na-
stępujące zapytania rad-
nych:

Jerzy Kołodziej - Mieszkań-
cy ul. Słowackiego,  proszą o 
założenie lamp oświetlenio-
wych przy nowo wybudowa-
nych garażach przy w/w ulicy. 
Radny odczytał także pismo, 
które skierowali na jego ręce 
mieszkańcy. Treść pisma po-
niżej.
Mieszkańcy ulicy 1 Maja i 
Słowackiego w Ogrodzieńcu: 
zwracamy się z prośbą o in-
terwencje w Radzie Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu podjętej 
w 2007 roku w sprawie nali-
czania opłaty adiacenckiej z 
tytułu budowy urządzeń ka-
nalizacyjnych na ulicy 1 Maja i 
Słowackiego.
Prośbę motywujemy tym iż 
mieszkańcy Ogrodzieńca, 
którym wybudowano kanali-
zację w I etapie, takich opłat 
nie ponosili i nie będą pono-
sić, natomiast mieszkańcy, 
którym wybudowano kana-
lizację w II etapie te opłaty 
będą ponosić. W związku 
z powyższym uważamy, że 
jest to nierówność obywateli 
Ogrodzieńca wobec prawa, 
przecież korzystamy z kana-
lizacji wszyscy jednakowo. 
Koszty wody i kanalizacji w 
naszym mieście są i tak wy-
sokie a dodatkowo jeszcze 
opłaty z tytułu budowy ka-
nalizacji, których nie chcemy 
płacić, przecież obywatele 
są wszyscy tacy sami a nie 
równi i równiejsi. Bardzo pro-
simy Pana Radnego Jerzego 
Kołodzieja o przedstawienie 
tak ważnej dla nas sprawy na 
najbliższym posiedzeniu Rady 
Miejskiej aby tą uchwałę dla 
nas krzywdzącą uchylić.
Grażyna Gołuchowska 
- Mieszkańcy proszą pana 
Burmistrza o interwencje w 
Narodowym Funduszu Zdro-
wia w sprawie kontraktu dla 
stomatologii. Na całą gminę 
Ogrodzieniec przyznano ½ 
kontraktu dla lek. Błażkiewicz 
i ½ kontraktu dla lek. Tka-
czewskiej. Praktycznie punkty 
są już wyrobione. Od kwietnia 
do końca tego roku pacjenci 
będą musieli płacić prywatnie 
za usługi. Dla przykładu po-
daję: usunięcie zęba 100 zło-
tych, leczenie kanałowe zęba 
trzonowego 350zł, proteza 
górna 500 zł, dolna 500 zł. 
Do tej pory przyznawane były 
3 kontrakty na naszą Gminę a 
nie 1. Gminie Łazy przyznano 
7 kontraktów. Po takiej inter-
wencji w Gminie Pilica zwięk-
szono kontrakty w Stomato-
logii. Wszystkie informacje
na ten temat są umieszczone 
na stronie internetowej „Ogło-
szenia świadczeń dla pacjen-
tów dla stomatologii”.
Krzysztof Apel - Stan ulic 
Południowej i Spacerowej. W  
okresie trwającego remontu 
ul. Olkuskiej całe natężenie 
ruchu zostało przeniesione 
na te dwie ulice (nie wspomi-
nając już o ulicy Piastowskiej). 
Skręt z ul. Spacerowej na 

Piastowską jest w opłakanym 
stanie.
Mieszkańcy ul. Sobieskiego 
zwracają się z pytaniem co 
dalej z ich ulicą. Kiedy zosta-
nie zmieniona trelinka na inną 
nawierzchnię.
Dom Kultury. W rozmowach z 
mieszkańcami: osobami, któ-
re są zainteresowane uczęsz-
czaniem do Domu Kultury 
zwracam się z pytaniem o 
zmianę godzin pracy (otwar-
cia) DK. Obecnie są to godz. 
8-20. Jest propozycja, aby 
godz. otwarcia zmienić na 
9-21 lub 10-22. Po zamknię-
ciu Pizzeri w Ogrodzieńcu 
młodzież nie ma gdzie się 
spotkać. Czy jest to możliwe, 
aby DK funkcjonował także w 
niedzielę.
Odnośnie remontu ul. Olku-
skiej. Droga jest niezabezpie-
czona. Popołudniami i wie-
czorami auta osobowe jak i 
ciężarowe, jeżdżą nią normal-
nie, nie korzystając z objaz-
dów. Prosimy o interwencję 
w tej sprawie u wykonawcy 
tej drogi.
Zygmunt Podsiadło zwrócił 
się z wnioskiem do Przewod-
niczącej Rady Miejskiej „w 
sprawie publikacji w Gazecie 
Ogrodzienieckiej interpelacji 
Radnych oraz odpowiedzi na 
nie. Uzasadnienie: w piśmie z 
dn. 21.02.2011r. Pani Prze-
wodnicząca informuje, że nie 
była podejmowana decyzja o 
publikacji interpelacji oraz od-
powiedzi na nie, przez żadne-
go z Radnych, w związku z 
powyższym wnoszę j.w.”
Maria Lipka-Stępniewska 
– Interpelacje składane na 
sesji wraz z odpowiedziami 
Burmistrza są zamieszczane 
w GO. Natomiast pisemne, 
składane poza sesjami, na 
które są odpowiedzi pisemne 
Burmistrza, zamieszczane są 
na stronie internetowej BIP 
Ogrodzieniec. Interpelacje 
te wraz z odpowiedziami są 
bardzo obszerne, obejmują 
po kilka stron. Uważam, że 
BIP jest odpowiednim miej-
scem, gdyż gazeta nie może 
składać się „od a do zet” z 
samych interpelacji.
Radny Z. Podsiadło zwró-
cił się do Przewodniczącej 
Rady Miejskiej o zaprzestanie 
pisania artykułów w Gazecie 
Ogrodzienieckiej. Według 
radnego artykuły te ewident-
nie wskazują na promowanie 
własnej osoby. 
Maria Lipka-Stępniewska 
oświadczyła, że jej artykuły 
dotyczą historii Ogrodzieńca. 
Ponadto te artykuły absolut-
nie nie mają na celu promo-
wania jej osoby, natomiast 
uwagi pana radnego uważa 
za chęć wprowadzenia cen-
zury w Gazecie.
Z. Podsiadło złożył pisemne 
interpelacje w następujących 
sprawach: zwrotu do Góraż-
dży nadpłaconego podatku; 
kanalizacji; zamieszczenia na 
BIP Rady Miejskiej pozwu zło-
żonego do sądu dotyczącego 
wynagrodzenia Sekretarza. 
(interpelacje pisemne wraz 
z odpowiedziami Burmistrza 
zamieszczone zostaną na 
BIP Ogrodzieniec).

Małgorzata Janoska - Moja 
prośba dotyczy trzech spraw 
poruszanych przez mieszkań-
ców Ogrodzieńca:
Obcięcia gałęzi drzew przy ul. 
Kościuszki, szczególnie od 
szkoły w stronę Cementowni,    
łamiące  się gałęzie zagrażają 
bezpieczeństwu przechodzą-
cych.
Wyłożenia szlaką terenu obok 
bocznej bramy wjazdowej 
na cmentarz. Wszyscy od-
wiedzają groby najbliższych, 
często podjeżdżając samo-
chodem i zmuszeni są wysia-
dać w błocie.
Wyznaczenia pasów na ulicy 
Kościuszki, przy ulicy prowa-
dzącej do bloków, zwiększą 
one bezpieczeństwo prze-
chodzenia przez tak ruchliwą 
ulicę, do istniejących pasów 
przy szkole jest mieszkań-
com za daleko. Prosimy o 
wskazanie dalszych działań, 
które doprowadzą do efektu 
końcowego.
Zbigniew Fabiańczyk - Pa-
nie Burmistrzu mieszkańcy 
Giebła, Giebła Kolonii, Gulzo-
wa i Mokrusa informują o nie-
czynnym punkcie  lekarskim 
w Gieble. Proszę o interwen-
cję w tej sprawie u Dyrektora 
SPZOZ Ogrodzieniec i po-
danie informacji ponownego 
uruchomienia punktu lekar-
skiego.
Patryk Szczygieł - Na ulicy 
Ogrodowej występuje po-
dwójna numeracja, chodzi o 
nr 10.
Na działkach, jak donieśli 
mieszkańcy, świeci „co druga 
latarnia” z czego to wynika?
Mieszkańcy ulicy Różanej 
proszą o remont drogi (po-
krycie nową nawierzchnią), 
która skonstruowana z płyt i 
żwiru w trakcie mocniejszych 
deszczy jest wypłukiwana. 
Mieszkańcy składali oficjalny 
wniosek w tej sprawie.
Pojawia się inwestor z Zawier-
cia, który chce założyć żłobek 
w Ogrodzieńcu. Inwestor 
prosi o konsultacje mające na 
celu pomoc merytoryczną.
Co Burmistrz sądzi o pety-
cji mieszkańców złożonej w 
dniu 02.03 2011r. w sprawie 
„czerwonych autobusów”?
Elżbieta Stanek - Mieszkań-
cy Mokrusa, Gulzowa, Kieł-
kowic, Giebła Kolonii proszą 
Burmistrza o ujęcie sołectw w 
zmianach planu zagospoda-
rowania przestrzennego, aby 
dać mieszkańcom możliwość 
zmiany przeznaczenia grun-
tów z rolniczych na cele bu-
downictwa jednorodzinnego i 
usług turystycznych. Pragnie-
my zaznaczyć, iż minęło już 
5 lat od zmiany poprzednich 
planów. 
Mieszkańcy Kiełkowic, a  
szczególnie ul. Więcki, pro-
szą o utwardzenie ulicy. Jest 
to obietnica przedwyborcza, 
o której sam Pan Burmistrz 
rozmawiał z mieszkańcami.
Zofia Skóra - Mieszkańcy 
proszą o jeszcze jeden ban-
komat.
Jerzy Janoska - Proszę, o 
natychmiastową interwen-
cję w sprawie poprawy na-
wierzchni drogi: ulicy Krótka 
–Fugasówka.
Proszę o meliorację i wy-
sprzątanie rowów przydroż-
nych przy ulicy Stawowej (Fu-
gasówka) na jej końcowym 

etapie tj. dojazd do domu 
Państwa Janeczek od strony 
stadionu „Budowlani”
Proszę o naprawę chodnika 
po obu stronach ulicy Bzow-
skiej zwłaszcza na jej końco-
wym etapie tj. w Jeziórku.
Proszę o wycięcie starej 
uschłej topoli na łuku ulicy 
Bzowskiej  tzw. Jeziórku. Ła-
miące gałęzie stwarzają nie-
bezpieczeństwo dla pieszych 
oraz ruchu drogowego ul. 
Bzowskiej.
Proszę o ułożenie twardego 
podłoża w obrębie wiat przy-
stankowych w miejscowości 
Fugasówka. 
Proszę radnych o wyłączanie 
telefonów komórkowych w 
czasie posiedzenia Rady.

Burmistrz w odpowiedzi na 
interpelacje poinformował:
Przystanek na Fugasów-
ce – Spełniając prośbę Rady 
Sołeckiej Fugasówki, w 2010 
roku ze środków funduszu 
sołeckiego zakupiliśmy dwa 
przystanki. Brakło środków 
na utwardzenie terenu. Będę 
czynił starania, żeby pracę 
uzupełnić tak, jak oczekują 
tego mieszkańcy. 
Wycinka drzew na Bzow-
skiej – ustalę kto jest właści-
cielem działki, na której rośnie 
drzewo. Właściciel posesji 
powinien złożyć wniosek do 
gminy o wydanie decyzji na 
wycinkę. Jeżeli jest to w pasie 
drogowym powinien to zrobić 
zarządca drogi, czyli Powiato-
wy Zarząd Dróg. Jeżeli jest to 
osoba prywatna, to ona musi 
taki wniosek złożyć do Urzę-
du Miasta i Gminy. Gdy drze-
wo zagraża bezpieczeństwu, 
to właściciel działki taką zgo-
dę otrzyma i bez wnoszenia 
opłat za wycinkę będzie mógł 
go usunąć. Gmina nie może 
dokonywać prac na cudzym 
gruncie. 
Naprawa ul. Bzowskiej – 
Jest to droga powiatowa, 
zatem interpelację przekaże-
my do Powiatowego Zarządu 
Dróg. 
Ulica Krótka - Zostanie wy-
równana, gdy tylko popra-
wi się pogoda i rozmarznie 
grunt. 
Melioracja rowy przy 
ul.Stawowej – W chwili 
obecnej nie potrafię odpowie-
dzieć, na zapytanie radnego. 
Zbadam problem i udzielę 
odpowiedzi. W zależności od 
rodzaju cieku wodnego, od-
powiada za niego marszałek 
województwa lub starosta.
Bankomat – Były w tej 
sprawie już interpelacje w 
poprzedniej kadencji. Zwró-
ciliśmy się do kilku banków, 
ale kierownictwo banków 
odpowiedziało nam, że nie 
ma potrzeby zakładania do-
datkowych bankomatów 
w Ogrodzieńcu. Być może 
obecnie sytuacja się zmieniła, 
więc jeszcze raz zwrócimy się 
z taką prośbą.
Ulica Więcki – Z uwagi na 
zmrożony grunt nie jest moż-
liwe wykonanie tych prac. 
Zleciłem przywiezienie szlaki i 
jeżeli poprawi się pogoda, to 
ZGK utwardzi drogę.
Podwójna numeracja – 
Jest to sprawa do wyjaśnie-
nia, gdyż nie może być tak, 
że jest podwójna numeracja 
domów.

Oświetlenie – Zamierzam 
przystąpić wspólnie z zakła-
dem dystrybucji energii do 
inwentaryzacji oświetlenia i 
jego modernizacji. Miałaby 
ona polegać na wymianie 
zniszczonych opraw świetl-
nych na energooszczędne. W 
tej sprawie zwróciliśmy się z 
prośbą do ENIONU.  
Żłobek – Jeżeli jest inwestor, 
który za własne pieniądze 
wybuduje żłobek i będzie go 
utrzymywał oraz są rodzice 
chętni do posyłania dzieci 
do żłobka, to zapraszam na 
rozmowę w tej sprawie. 
Punkt felczerski w Gieble 
i Ryczowie – Mamy duży 
kłopot w znalezieniu leka-
rza rodzinnego. Gdyby taki 
lekarz zechciał pracować w 
naszej gminie, to zatrudnili-
byśmy go natychmiast.
Obcięcie gałęzi drzew 
przy ul.Kościuszki – Zwró-
ciła się do gminy osoba, 
która w zamian za uzyskane 
drzewo usunie gałęzie.
Wjazd przy cmentarzu w 
Ogrodzieńcu – Praca zo-
stanie wykonana wiosną.
Pasy przy ul. Kościuszki – 
Nowe przejścia dla pieszych 
będą wykonane po przebu-
dowie ulicy Kościuszki.
Na interpelacje radnego 
Z. Podsiadło Burmistrz 
odpowie na piśmie.
Uciążliwości objazdu na 
ul Spacerowej i Południo-
wej – Niebawem pojawią się 
znaki drogowe, które po-
winny zmniejszyć przejazd 
dużych samochodów przez 
ul. Mieszka I i Południową. 
Na wykonawcy przebudo-
wy drogi, jeżeli ustanowiony 
jest objazd, ciąży obowiązek 
naprawy drogi objazdowej. 
Stan ul. Spacerowej jest rze-
czywiście zły. Ale myślę, że 
do końca maja br. będzie 
ona naprawiona.
Trelinka na Sobieskiego 
– W budżecie gminy na ten 
rok nie ma pieniędzy na ten 
cel. Być może w przyszłych 

latach uda się zabezpieczyć 
środki i droga zostanie po-
prawiona.
Zabezpieczenie ul. Olku-
skiej – Zwrócę uwagę wy-
konawcy drogi, aby ukrócić 
nielegalne przejazdy samo-
chodów (oczywiście oprócz 
tych, którzy mają do tego 
prawo, czyli mieszkających 
przy ul. Olkuskiej). Odnoto-
waliśmy przejazdy remon-
towaną ulicą samochodów 
spoza gminy. Powodem była 
jazda kierowcy wg nawiga-
cji GPS, która kierowała na 
Kraków ulicą Olkuską, a nie 
wg znaków objazdu. 
Dom Kultury – Będę rozma-
wiał z panią dyrektor MGOK 
w sprawie wydłużenia godzin 
otwarcia Domu Kultury.
Kontrakty dla stomato-
logów – Skontaktujemy się 
z lekarzami stomatologami. 
Włączę się w starania leka-
rzy o zwiększenie kontraktu 
w NFZ.
Opłaty adiacenckie – In-
terpelacja i wniosek jest 
możliwy do zrealizowania. 
Wymagałoby to podjęcia w 
najbliższym czasie uchwały o 
uchyleniu opłat uchwały do-
tyczącej opłat adiacenckich. 
Jest to dobra pora i ostatni 
moment, ponieważ kanaliza-
cję zakończyliśmy formalnie 
w roku ubiegłym  i mamy 
trzy lata na to, aby zacząć 
naliczać opłaty adiacenckie 
dla kanalizacji. Do tej pory 
nie została naliczona jeszcze 
żadna opłata. Jeżeli będzie 
wola Rady aby z tej opłaty 
zrezygnować, taką uchwałę 
trzeba byłoby uchylić. 
Zmiany w planach zag. 
przestrzennego – W tym 
roku jesteśmy w trakcie 
zmian dla Ryczowa. Kolej-
ne miejscowości byłyby w 
latach następnych, gdyż 
obecnie nie mamy na to 
środków.
Oświetlenie nowych ga-
raży – Oświetlenie zostanie 
uzupełnione.

Turniej Wiedzy  
o Unii Europejskiej
GCI w Ogrodzieńcu zaprasza uczniów klas „0”, szkół 
podstawowych i gimnazjalistów z terenu Gminy 
Ogrodzieniec do wzięcia udziału w VIII edycji Tur-
nieju Wiedzy o UE. GCI organizuje Turniej w imieniu 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Tematem tegorocznej edycji będą „Przygotowania Polski 
do Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Turniej będzie 
polegał na ujęciu wiedzy na temat Unii Europejskiej w for-
mie artystyczno-plastycznej, czyli plastycznym przedsta-
wieniu cech charakterystycznych danego kraju (np. archi-
tektura, symbole, wydarzenia). 
W ramach konkursu jeden uczestnik przygotowuje jedną 
pracę w następujących kategoriach:
I kategoria: PLAKAT (format A3) – tytuł plakatu „My/Pol-
ska w Europie”,
II kategoria: POCZTÓWKA (format A5, czyli ½ A4) – tytuł 
pocztówki „Podróże po krajach Unii Europejskiej”.
Nad oceną plastyczną będzie czuwała Dorota Supkowska 
– artysta-plastyk z Fundacji Wspierania Aktywności Twór-
czej i Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie.
Regulamin konkursu dostępny w poszczególnych szko-
łach.
Kontakt: GCI Ogrodzieniec, tel. 32 / 67 09 703, 
e-mail: gci@ogrodzieniec.pl
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z notatnika burmistrza...

Byliśmy zdziwieni, bo nie 
składaliśmy deklaracji 
współfinansowania  ZKM-u 
Zawiercie, ani też poprzed-
nie władze Zawiercia nie 
wymagały od nas takich 
deklaracji.  Jest to poważ-
ny problem, bo niemożliwe 
jest wygospodarowanie 
kwoty ponad pół miliona 
złotych, bez zachwiania 
bezpieczeństwa budżetu 
gminy Ogrodzieniec, a z 
drugiej strony nie chcieliby-
śmy, aby Gmina Zawiercie 
utraciła możliwość zakupu 
nowoczesnego sprzętu. 
Z uwagi na to, że linia Za-
wiercie-Podzamcze jest 
linią dochodową i nie wy-
maga dofinansowania 
zaproponowaliśmy roz-
wiązanie, aby ZKM objął 
komunikacją teren całej 

gminy i uruchomił ko-
munikację umożliwiającą 
dowóz i odwóz uczniów 
do naszych szkół podsta-
wowych i gimnazjum oraz 
przewóz innych pasaże-
rów dojeżdżających do 
Zawiercia. Takie rozwiąza-
nie umożliwiłoby przezna-
czenie na dopłatę środ-
ków, które i tak corocznie 
musimy zarezerwować na 
dowozy uczniów do szkół 
prowadzonych przez na-
szą gminę.  Okazało się 
jednak, że pomimo dopłaty 
za każdy kilometr kursu po 
naszym terenie, dla każ-
dego ucznia musimy także 
wykupić bilet miesięczny 
w cenie 35zł. Po podlicze-
niu tych kosztów kwota 
wzrosła do ponad 710 tys.
zł. Nie stać nas na takie 
wydatki. W związku z tym 
zaproponowałem drugie 

rozwiązanie: uruchomienie 
wahadła na linii Zawiercie-
Podzamcze oraz kursów 
zapewniających dowóz 
dzieci do szkół w Ryczo-
wie, Gieble i Gimnazjum. 
Dotacja dla ZKM wynosi-
łaby ok. 430 tys.zł , którą 
częściowo moglibyśmy 
pokryć jako środki corocz-
nie przeznaczane na do-
wozy uczniów. Korzyścią 
byłoby to, że uruchamiamy 
13 kursów do Podzamcza, 
4 kursy w rejon Giebła, 3 
kursy do Ryczowa. Jednak 
musimy na ten cel zna-
leźć  ok. 250 tys.zł rocznie 
– mówi Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
Burmistrz zaprezentował 
przyszły rozkład jazdy na 
linii Ogrodzieniec-Zawier-
cie, w którym ujął również 
kursy przewoźników pry-

watnych oraz potencjalne 
kursy ZKM. Z tego rozkła-
du wynika, że największa 
przerwa w ciągu dnia wy-
nosiłaby ok. 40 minut. Pa-
trząc na ten problem 
ze strony pasażera, zakła-
dając, że prywatni prze-
woźnicy utrzymają ilość 
i częstotliwość dotych-
czasowych kursów i nie 
zmienią swoich rozkładów 
po wejściu na teren gminy 
kolejnego przewoźnika, 
dojazd do Zawiercia i po-
wrót byłby znacznie po-
prawiony.
W swych wypowiedziach 
radni podnosili różne ar-
gumenty. Z jednej strony 
zwracali uwagę na popra-
wę komfortu jazdy, więk-
szą liczby połączeń dla 
mieszkańców i turystów. 
W ich opinii szansa dla 
gminy w postaci „czerwo-
nych autobusów” może 
się już więcej nie pojawić. 
Według radnych, którzy są 
przeciwni dofinansowaniu 
„czerwonych autobusów” 
lepiej przyciągać inwesty-

cje do gminy, budować 
drogi i chodniki, nie nacią-
gać już napiętego budżetu 
gminy. Natomiast usługi 
komunikacyjne świad-
czone przez prywatnych 
przewoźników są zado-
walające, a w przyszłości 
można je polepszać.
Jak zaplanować przyszło-
roczny budżet gminy, skąd 
wziąć środki na pokrycie 
dofinansowania linii „czer-
wonych autobusów” to 
problem, który stoi przed 
radnymi i burmistrzem. 
- Nie jest możliwe podpi-
sanie porozumienia bez  
wskazania źródeł finanso-
wania w budżecie gminy. 
Analizując naszą sytuację, 
stwierdzam, że dla ich za-
bezpieczenia na rok 2012 
konieczne będzie podnie-
sienie podatków i opłat 
lokalnych, które uchwala-
ne są przez Radę Miejską. 
Oprócz tego Rada może 
podjąć decyzję o likwida-
cji funduszu sołeckiego. 
Bez takich, niestety dra-
stycznych pociągnięć, nie 

będziemy mogli przystąpić 
do utworzenia nowych linii 
autobusowych – mówił 
Burmistrz.
Na posiedzeniu przedsta-
wione zostały trzy projek-
ty  uchwał, które miałaby 
podjąć Rada Miejska. 
Pierwsza dotycząca likwi-
dacji funduszu sołeckie-
go, druga zmierzająca do 
podniesienia podatków i 
opłat lokalnych oraz trze-
cia upoważniająca Bur-
mistrza do podpisania 
porozumienia z Gminą 
Zawiercie w sprawie do-
finansowania nowo uru-
chamianych linii komuni-
kacji miejskiej w Gminie 
Ogrodzieniec. Ostatecznie 
przyjęte zostały wszystkie 
trzy propozycje. Głosów 
za było 10, sprzeciwiło się 
5 radnych. Głosujący „za” 
podkreślali, że są przeciw 
podniesieniu podatków i  
zaproponowali szukania 
innych form oszczędno-
ści, np. zmniejszenie diet 
radnych lub reorganizację 
sieci szkół. 

27 stycznia w Sądzie 
Apelacyjnym w Katowi-
cach odbyła się rozpra-
wa dotycząca rzeko-
mego naruszenia dóbr 
osobistych p. Mirosława 
Kostrzewy, współwła-
ściciela firmy JUTA sp. 
z o.o. (wspólnika Gmi-
ny w Jurajskim Parku 
Wodnym, a jednocześnie 
prezesa Eko Harpoon – 
firmy odpowiedzialnej za 
deponowanie odpadów 
bez wymaganych ze-
zwoleń na terenie byłego 
kamieniołomu w Zawier-
ciu-Bzowie). Sąd oddalił 
apelację p. Kostrzewy 
i orzekł, że krytyczne 
wypowiedzi Burmistrza 
dotyczące nieprawidło-
wości w pracy zarządu 
JPW nie naruszyły dóbr 
osobistych p. Kostrzewy. 
Warto pamiętać o tym, że 
prawie identyczny pozew 
przeciwko Burmistrzowi, 

dotyczący również rze-
komego naruszenia dóbr 
osobistych p. Grzego-
rza Kudzina (wspólnika 
p.Kostrzewy w spółce 
JUTA), był rozpatrywany 
przez Sąd Okręgowy w 
ubiegłym roku. Także w 
tej sprawie Sąd nie dopa-
trzył się naruszenia dóbr.

29 stycznia odbyło się 
spotkanie sprawozdaw-
czo-wyborcze w OSP 
Giebło. Wybrano nowy 
zarząd na następną ka-
dencję. Prezesem został 
druh Edward Szlachta, 
pełniący dotychczas tę 
funkcję. 

31 stycznia odbyło się 
spotkanie przedstawicieli 
firmy Rathdowney z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec i Przewod-
niczącą Rady Miejskiej. 
Na spotkaniu omawiano 

zakres prac związanych 
z prowadzeniem poszu-
kiwań rud metali nieżela-
znych na terenie naszej 
Gminy. Przedstawiciele 
firmy pragną przekazać 
mieszkańcom wszystkie 
niezbędne informacje do-
tyczące prowadzonych 
badań geologicznych i 
odpowiedzieć na wszel-
kie zapytania. 

11 lutego w UMiG 
Ogrodzieniec odbyło się 
spotkanie z przedstawi-
cielami Gminy Zawiercie 
w sprawie uruchomie-
nia komunikacji miejskiej 
na terenie naszej gminy. 
Sprawy komunikacji miej-
skiej na terenie naszej 
gminy były przedmiotem 
obrad dwóch komisji RM 
(22 i 28 lutego). Szerzej 
na ten temat w artykule 
na str. 1 i 3.

11 lutego na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowi-
cach odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami 
Ministerstwa Środowiska 
w sprawie noweliza-
cji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w 
gminach. Zgodnie z pro-
jektem ustawy odbiór 
odpadów komunalnych 
z posesji będzie należał 
do obowiązków gmi-

ny, natomiast opłatę za 
śmieci mieszkańcy będą 
przekazywać bezpośred-
nio do budżetu gminy, a 
nie jak dotychczas - do 
firmy wywozowej. Gmina 
zobowiązana będzie do 
wyboru firmy wywozowej 
w drodze przetargu. 

5 lutego odbyło się spo-
tkanie sprawozdawczo-
wyborcze w OSP Kieł-
kowice. Wybrano nowy 
zarząd na następną ka-
dencję. Prezesem został 
druh Jan Chudek. 

14 lutego w remizie OSP 
w Ryczowie mieszkańcy 
Ryczowa, Ryczowa Ko-
lonii i Żelazka podzięko-
wali p. doktorowi Z. Ka-
czorowskiemu za 50 lat 
pracy w punkcie felczer-
skim w Ryczowie. Do-
stojnemu jubilatowi skła-
dano życzenia wszelkiej 
pomyślności i zdrowia 
oraz nadano tytuł Hono-
rowego Mieszkańca Ry-
czowa.

Od 7 do 17 lutego prze-
prowadzona została kon-
trola UMiG Ogrodzieniec 
przez inspektorów RIO w 
Katowicach. Przedmio-
tem kontroli były zagad-
nienia dot. długu publicz-
nego. 

17 lutego w Szkole Pod-
stawowej w Gieble od-
było się spotkanie Rady 
Rodziców z udziałem 
Burmistrza, na którym 
omówiono bieżące spra-
wy szkoły w tym również 
dowóz dzieci do szkoły.

19 lutego odbyło się 
spotkanie sprawozdaw-
czo-wyborcze w OSP 
Ryczów Kolonia. Wy-
brano nowy zarząd na 
następną kadencję. Pre-
zesem został druh Wło-
dzimierz Żak.

20 lutego w Kościele 
Parafialnym w Ryczowie 
miały miejsce uroczysto-
ści związane z obchoda-
mi 67 rocznicy Pacyfikacji 
wsi Ryczów przez wojska 
hitlerowskie. Po mszy 
św. mieszkańcy wraz z 
delegacjami uczniów, 
radnych i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy 
złożyli wiązanki i wieńce 
na grobie poległych. 

22 lutego w Mikołowie 
odbyło się spotkanie 
wójtów, burmistrzów i 
prezydentów Subregionu 
Centralnego Wojewódz-
twa Śląskiego w sprawie 
zatwierdzenia ostatecz-
nego projektów inwesty-
cyjnych finansowanych z 

UE. W bieżącej kaden-
cji Gmina Ogrodzieniec 
otrzymała dofinansowa-
nie na budowę ścieżek 
rowerowych oraz sieci 
światłowodowej umożli-
wiającej dostęp do sze-
rokopasmowego Inter-
netu.

25 lutego w UMiG Ogro-
dzieniec odbyło się spo-
tkanie w sprawie organi-
zacji jubileuszu 50 lecia 
Harcerskiej Akcji Letniej 
„Zamonit”. Ta forma wy-
poczynku zuchów i har-
cerzy organizowana była 
na terenie Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej 
przez ponad dwadzieścia 
lat. Pierwszy sztab akcji 
miał miejsce w 1961r. 
na Zamku Ogrodzieniec-
kim w Podzamczu. W 
dniach 7-8 lipca 2011r. 
w tym samym miejscu 
odbędą się uroczystości 
jubileuszowe z udziałem 
władz wojewódzkich i 
centralnych.

2 marca w Sądzie Rejo-
nowym w Zawierciu od-
była się kolejna rozprawa 
w sprawie nieprawidło-
wości w JPW. W czasie 
rozprawy wysłuchani 
zostali biegli z zakresu 
wyceny nieruchomości 
oraz w zakresie oceny 
dokumentacji technicz-
nej, którzy byli autorami 
opinii na temat wartości 
aportu wniesionego przy 
zakładaniu spółki.

Autobus, czerwony...
dokończenie ze str.1
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Minęła 67 rocznica Pacyfi-
kacji Ryczowa. Z tej okazji 
w niedzielę 20 lutego br. w 
Ryczowie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 
to tragiczne wydarzenie. O 
godzinie 15.00 w Kościele 
Parafialnym w Ryczowie 
odprawiona została msza 
święta w intencji pomordo-
wanych mieszkańców. 
Gromadzimy się, aby jesz-
cze raz na nowo przeżyć 
lekcję historii. Papież Jan 
Paweł II mówił: naród, który 
traci historię, traci tożsa-
mość. Wróćmy dzisiaj do 

tych dni, do tych ludzi, któ-
rzy ginęli za wolność i po-
dziękujmy im za tę wolność. 
Ci ludzie zginęli za swą małą 
ojczyznę, która nazywa się 
Ryczów. My potomni winni-
śmy im pamięć i modlitwę 
– tymi słowami rozpoczął 
kazanie ks. prob. Marek Ła-
buda, który nawiązał do tra-
gicznych wydarzeń sprzed 
sześćdziesięciu siedmiu lat.
Po nabożeństwie ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie zaprezentowali 
program słowno-muzycz-
ny, w którym znalazły się 
wspomnienia świadków 
tych tragicznych chwil.
Na uroczystości przybył 
Stefan Kajdan, który ocalał 
z pacyfikacji, a jego wspo-
mnienia podtrzymują pa-
mięć wydarzeń sprzed po-
nad pół wieku. Pan Kajdan 
co roku przyjeżdża do Ry-
czowa, aby złożyć kwiaty 

na mogile i uczcić pamięć 
swych kolegów – ofiar Pa-
cyfikacji. 
Dzień 21 luty 1944 roku 
dla Ryczowa to był krwawy 
poniedziałek. Wczesnym 
rankiem tyraliera żandar-
mów i „własowców” okrą-
żyła całą wieś. Spędzili mło-
dych mężczyzn i kobiety na 
skrzyżowanie dróg, koło 
studni. Przeprowadzili se-
lekcję i wybrali czterdziestu 
młodych mężczyzn. Na-
stępnie poprowadzili nas 
na rozstrzelanie, pod skałę. 
Kiedy do miejsca egzekucji 

mieliśmy ok. 50 metrów, 
jeden z nas krzyknął - ucie-
kamy! Większość błyska-
wicznie ruszyła do ucieczki. 
Natychmiast odezwały się 
karabiny maszynowe. Byli 
zabici i ranni. Hitlerowcy nie 
pozwolili zamordowanych 
pochować na cmentarzu, 
tylko na miejscu zbrodni. 
Udało się zbiec tylko  pię-
ciu mężczyznom. Pozosta-
łych siedemnastu, wśród 
których byłem ja, niespełna 
16-letni chłopak, wywieźli 
do obozu koncentracyjne-
go w Płaszowie –  wspomi-
na Stefan Kajdan, ocalony i 
jedyny żyjący świadek tych 
wydarzeń. 
Następnie przedstawiciele 
władz i organizacji społecz-
nych oraz mieszkańcy udali 
się pod pomnik Ofiar Pacy-
fikacji, gdzie złożono wień-
ce i zapalono znicze.
W zbiorowej mogile „na 

skale” spoczywa dwunastu 
zamordowanych. Trzech 
ciężko rannych zmarło za-
raz w nocy na posterunku 
w Pilicy i pochowani zostali 
na tamtejszym cmentarzu. 
Kilka dni później na skutek 
odniesionych ran zmarło 
jeszcze dwóch rannych. 
Ich prochy znajdują się na 
cmentarzach w Cieślinie i 
Chechle.
W uroczystościach uczest-
niczyli również: Maria Lip-
ka-Stępniewska przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Andrzej Mi-
kulski  Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Zofia 
Adamusińska radna Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Henryk Karcz radny Po-
wiatu Zawierciańskiego, 
Dariusz Ptaś Sekretarz MiG 
Ogrodzieniec, sołtys Ry-
czowa Stefan Biedak, Piotr 
Smętek - syn Wiktora Smęt-
ka, założyciela i działacza 
Społecznego Komitetu Pa-
mięci i Czynu Ryczowian, 
strażacy OSP Ryczów oraz 
licznie zgromadzeni miesz-
kańcy. Oprawę muzyczną 
obchodów rocznicy Pacy-
fikacji zapewniła miejscowa 
Orkiestra Dęta.

Pomimo upływu czasu 
wspomnienia tragicznej 
pacyfikacji z czasów II woj-
ny światowej do dziś są 
żywe wśród mieszkańców 
sołectwa Ryczów. Najstar-
si pamiętają te wojenne 
wydarzenia, najmłodsi zna-
ją je z opowiadań swoich 
dziadków.  

Pacyfikacja Ryczowa
Miała być radość, a była rozpacz...
Miała być miłość, została nienawiść...
Miało być wesele, był pogrzeb i szloch 
nad mogiłą...

JOANNA PIWOWARCZYK

Krzysztof Apel 4-ty wtorek miesiąca  w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu
Jolanta Ciołczyńska wtorek w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu, oraz 
tel. 032 6732801
Patryk Szczygieł 2 wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu
Jerzy Kołodziej pierwsza i ostatnia środa miesiąca w sali narad RM w Ogrodzieńcu w 
godz. 11.00-13.00
Maria Lipka-Stępniewska Przewodnicząca Rady każdy poniedziałek godz. 11.00 – 
13.00 w  siedzibie  Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska 1 i 3 wtorek miesiąca w godz.17.00-18.00 w sali narad RM w Ogro-
dzieńcu oraz tel.32/6732538 po godz. 19

Marta Baryłka dnia 14-go każdego miesiąca w Gimnazjum w godz.16.00-18.00
Zofia Adamusińska poniedziałek i piątek w godz. 9.00-14.00 w domu, lub tel. 6733395
Janusz Grzesiak niedziela w godz. 8.00-11.00 w domu lub tel. 32 6733806
Zygmunt Podsiadło codziennie w domu  
Grażyna Gołuchowska niedziela w godz. 8.00-10.00 w domu lub tel. 6733131
Elżbieta Stanek codziennie w domu w godz.10.00-13.00 lub tel. 691860156
Zofia Skóra codziennie w domu od 18.00-20.00
Zbigniew Fabiańczyk codziennie w domu oraz  tel. 6734033  
Jerzy Janoska kontakt telefoniczny  pod numerem 501252261

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU VI KADENCJI W LATACH 2010-2014

Wczesnym rankiem tyraliera żandarmów  
i „własowców” okrążyła całą wieś.

Stefan Kajdan ocalały i jedyny żyjący świadek pacyfikacji

Składają kwiaty: od lewej. M. Lipka-Stępniewska, A. Mikulski, Z. Adamusińska, S. Kajdan

Uczniowie SP w Ryczowie podczas występu w Kościele Parafialnym w Ryczowie



5GAZETAo g r o d z ien ie cka
MARZEC 2011

W niedzielę, 13 marca na hali sportowej w 
ogrodzienieckim Gimnazjum odbył się pierw-
szy turniej ósmej edycji Śląskiej Ligi Karate 
2011. Organizatorem i gospodarzem turnieju 
jest Uczniowski Klub Sportowy „Ogrodzieniec” 
prowadzony przez Dariusza Kosińskiego. W 
Ogrodzieńcu zawody odbywały się już po raz 
czwarty i zgromadziły ok. 100 zawodników z 
klubów karate Województwa Śląskiego oraz 
gości całego regionu. Podczas zawodów 
podsumowana została także liga za poprzedni 
rok i uhonorowani zostali zawodnicy, którzy 
zdobyli najwięcej punktów we wszystkich 
turniejach ubiegłego roku.
Uroczystość otwarcia uświetnił występ Ze-
społu Mażoretek „Fantazja” działającego przy 
MGOK w Ogrodzieńcu.

Już po raz siódmy w Za-
wierciu odbyło się Europej-
skie Spotkanie Kobiet pod 
patronatem Małgorzaty 
Handzlik - eurodeputowa-
nej do Parlamentu Europej-

skiego. W sobotę w dniu 
5 marca przybyło ponad 
500 gości, wśród których 
były m.in. członkinie kół go-
spodyń wiejskich z całego 
powiatu zawierciańskiego 

oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. Otwie-
rając imprezę, Małgorzata 
Handzlik złożyła życzenia 
wszystkim paniom oraz 
podziękowała za tak liczne 
przybycie.
Obserwując zespoły kół 
gospodyń wiejskich, chóry, 

zespoły śpiewacze, kape-
le ludowe widzę jak one  z 
każdym rokiem rozwijają 
się, wprowadzają nowe 
elementy stroju i repertu-
aru. Panie z kół gospodyń 
są bardziej europejskie niż 
nam się wydaje. To właśnie 
one przekazują tradycję, 
zwyczaje – czyli to wszyst-
ko, co jest najważniejsze w 
Unii Europejskiej. Dzięki nim 
budujemy nasze  „małe oj-
czyzny” – mówi eurodepu-
towana Małgorzata Handz-
lik.
W tym dniu wszystkie ko-
biety mogły się zbadać w 
ramach bezpłatnych badań 
profilaktycznych, które zor-
ganizował lekarz Jarosław 
Kleszczewski, przewod-
niczący Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego Platformy 
Obywatelskiej. 
Co roku jest inny zakres ba-
dań. Tym razem oferujemy 
badania  pomiaru ciśnienia 
tętniczego, poziomu cukru 
we krwi, cholesterolu oraz 
spirometrię. Działania te 
są bardzo potrzebne. Czę-
sto udaje nam się wykryć 
ognisko choroby, które jest 
natychmiast diagnozowane 

i pacjentka poddawana jest 
dalszemu leczeniu – mówi 
Jarosław Kleszczewski, 
lekarz, współorganizator 
akcji.
Cieszy mnie to, że możemy 
łączyć zabawę i jednocze-
śnie zadbać o to, co mamy 
najcenniejszego – zdrowie. 
Panie ciężko pracują. Tutaj 
mają okazję, aby wyko-
nać badania - dodaje M. 
Handzlik.
Naszą gminę podczas Eu-
ropejskich Spotkań Kobiet 
reprezentowało KGW Ry-
czów. Panie z Koła wystą-
piły na scenie z własnym 
repertuarem. Miłą niespo-
dzianką był występ duetu 
Marty Skowron i Mateusza 
Trojana, którzy wykona-
li „Odę do radości” L. van 
Bethowena,  przyjętej jako 
hymn Unii Europejskiej. 
Marta pięknie zaśpiewa-
ła Odę w polskiej wersji 
przetłumaczonej przez  
K. I. Gałczyńskiego. Akom-
paniował jej Mateusz na 
klarnecie wraz ze wstawka-
mi na flecie poprzecznym 
samej Marty. Oboje młodzi 
muzycy uczęszczają do 
szkoły muzycznej w Dą-

browie Górniczej. Mateusz 
jest także członkiem Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w 
Ogrodzieńcu. Marta należy 
do Zespołu Ryczowianki i 
ponadto uczęszcza na za-
jęcia muzyczne do Domu 
Kultury. Występ bardzo się 
podobał publiczności i pani 
poseł, za co młodzi wyko-
nawcy obdarowani zostali 
gromkimi brawami.
Pomysł występu zrodził się 
w ostatniej chwili. Marta i 
Mateusz chętnie podjęli się 
zadania występu. Cieszy-
my się, że wszystkim się 
podobało – mówi Małgo-
rzata Skowron, mama Mar-
ty, która pomogła w tym 
przedsięwzięciu. 

Na scenie zawierciańskie-
go MOK prezentowały się 
zespoły kół gospodyń z ca-
łego powiatu, kapele ludo-
we, grupy dziecięce i mło-
dzieżowe.  Ponadto panie 
otrzymały kwiaty i upominki 
z logo Unii Europejskiej i 
wzięły udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród oraz 
wyjazdu do Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli.

Ceremonia wręczenia me-
dali i państwowych legity-
macji z udziałem przedsta-
wiciela Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Będzinie: ko-
mendanta – ppłk Mirosława 
Jodko odbyła się w dniu 3 
marca podczas sesji Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Nadawanie tego medalu to 
okazanie wysokiego uznania 

rodzicom, którzy wychowali 
dzieci na wzorowych i ofiar-
nych żołnierzy. Jest to chy-
ba już jedna z ostatnich uro-
czystości, gdzie rodzice są 
uhonorowani przez Ministra 
Obrony Narodowej za to, że 
ich synowie pełnili wzorowo 
służbę zasadniczą. Obecnie 
młodzi ludzie idą do wojska 
tylko z własnego wyboru w 

charakterze kandydatów do 
służby zawodowej  lub do 
Narodowych Sił Rezerwo-
wych – tymi słowami zwró-
cił się do obecnych ppłk 
M. Jodko, który skierował 
słowa uznania dla Państwa 
Kazirodów i pogratulował 
im dobrego wychowania 
synów.
Medal Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju to polskie od-
znaczenie wojskowe, nada-
wane przez Ministra Obrony 

Europejskie spotkanie

JOANNA PIWOWARCZYK

JOANNA PIWOWARCZYK

JOANNA PIWOWARCZYK

Odznaczenia dla rodziców
wzorowych żołnierzy
Państwo Elżbieta i Zygmunt Kazirodowie z Giebła zostali uhono-
rowani Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Od-
znaczenia te przyznawane są rodzicom, których synowie odbyli 
czynną służbą wojskową i pełnili ją wzorowo.

Narodowej.  Z wnioskiem 
do Ministra Obrony Narodo-
wej o nadanie odznaczenia 
występuje wojskowy ko-
mendant uzupełnień.  Zasa-
dy przyznawania medali za-
warte są w ustawie z dnia 21 
kwietnia 1966 roku. Według 
ustawy, stanowi uznanie dla 
osób, które swoją pracą lub 
działalnością przyczyniły się 
do rozwoju i umocnienia 
obronności kraju. Medale są 
trzystopniowe: złoty, srebr-
ny i brązowy. Złoty medal 
przyznawany jest rodzicom, 
których co najmniej pięcioro 

dzieci pełniło nienagannie 
czynną służbę wojskową; 
srebrny medal - rodzicom, 
których troje dzieci pełniło 
nienagannie czynną służbę 
wojskową.
Albin, Mariusz i Karol, to sy-
nowie państwa Kazirodów,  
którzy służyli w różnych 
jednostkach – w Stargar-
dzie Szczecińskim (Wojska 
Lądowe), Malborku (Wojska 
Lotnicze) i Czerwieńsku k. 
Zielonej Góry (Wojska Obro-
ny Przeciwlotniczej). 
Jesteśmy dumni z naszych 
synów. Uważamy, że służ-

ba w wojsku pomogła im 
w życiu. Wszyscy trzej po 
powrocie ze służby założyli 
rodziny, mają dzieci i sta-
rają się je dobrze wycho-
wać  – mówi pani Elżbieta 
Kaziród. 
Gratulacje Państwu Elż-
biecie i Zygmuntowi Kazi-
rodom złożyli także: prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Maria Lipka-Stępniewska 
w imieniu swoim i radnych 
RM w Ogrodzieńcu oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzej Mi-
kulski.

Śląska Liga Karate
Bartłomiej Rozlał z Ogrodzieńca zdobył pierwsze miejsce 
i złoty medal  w kategorii dzieci w podsumowaniu Śląskiej 
Ligi Karate 2010.

Państwo E. i Z. Kazirodowie oraz ppłk M. Jodko
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IWONA KASPRZYK

JUSTYNA PILARCZYK

Spotkanie rozpoczęła rad-
na Zofia Adamusińska, 
która wraz z radnym Ja-
nuszem Grzesiakiem przy-
witała przybyłych gości i 
następnie zwróciła się do 
Jubilata tymi słowami:
Panie doktorze Kaczorow-
ski mija pół wieku od mo-
mentu, kiedy rozpoczął pan 
służbę w zawodzie lekarza, 
czuwając nad zdrowiem i 
życiem człowieka. Służysz 
ofiarnie mieszkańcom Ry-
czowa, Ryczowa Kolonii, 
Żelazka i nie tylko, bo prze-
cież pełnisz dyżury także w 
Ośrodku Zdrowia w Ogro-
dzieńcu i w Gieble. Przez 
długie lata udzielał pan po-
mocy w Pogotowiu Ratun-
kowym.
Panie doktorze, początki 
Twojej służby w warunkach 
wiejskich były bardzo trud-
ne. Gabinet lekarski mieścił 
się w prywatnym domu, 
bez centralnego ogrzewa-
nia i wygód sanitarnych. 
Nigdy nie narzekałeś z tego 
powodu. Pacjentów ota-
czałeś największą troską. 
Na wizyty domowe chodzi-
łeś pieszo, pokonując duże 
odległości błotnisto-piasz-
czystymi drogami, bo prze-
cież wtedy nie miałeś sa-
mochodu, a drogi nie były 
asfaltowane. Często po 
pana przyjeżdżano furman-
ką albo innym pojazdem 
rolniczym. Nie wstydziłeś 
się tego, że rolnik przyszedł 
prosić o poradę i pomoc 
prosto z pola, w gumowych 
butach i często zakurzony, 
pracując przy żniwach. 
Otaczałeś, panie doktorze, 
opieką noworodki, dzieci 

w wieku szkolnym i ludzi 
starszych. Jesteś na każde 
wezwanie. Służysz dniem i 
nocą. Na wsi jesteś chirur-
giem, internistą, laryngo-
logiem i okulistą. Niesiesz 
pomoc w każdej dziedzinie 
medycyny i to jest godne 
pochwały, że przez 50 lat 
ofiarnej służby nie popełni-
łeś błędu lekarskiego – ni-
komu nie zaszkodziłeś, za 
co serdecznie dziękujemy. 
Kiedy gabinet lekarski prze-
niesiono do remizy OSP, 
warunki lokalowe są lepsze. 
Panie doktorze Kaczorow-
ski, przyjacielu mieszkań-
ców Ryczowa, Ryczowa 
Kolonii i Żelazka w dowód 
wdzięczności, szacunku i 
podziękowania za troskliwą 
opiekę zorganizowaliśmy 
tę skromną uroczystość 
życząc Panu szybkiego 
powrotu do zdrowia i do 
pracy.
Po wystąpieniu radnej Ada-
musińskiej nastąpił moment 
podziękowań i wręczania 
kwiatów od przedstawicie-
li władz samorządowych 
m.in. przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu Marii Lipki-Stęp-
niewskiej wraz z radnymi, 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzeja 
Mikulskiego, od dyrektora 
SPZOZ Bogdana Kuśmier-
skiego i personelu medycz-
nego, od sołtysów i rad so-
łeckich Ryczowa, Ryczowa 
Kolonii, Żelazka, od dzieci i 
młodzieży, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Ryczowa i Ry-
czowa Kolonii oraz miesz-
kańców i pacjentów dokto-
ra Kaczorowskiego.

Przez te wszystkie lata 
doktor Kaczorowski wyko-
nywał wspaniałą pracę. Dał 
się poznać nie tylko jako 
bardzo dobry lekarz, ale 
także jako samorządowiec. 
Pracował w samorządzie 
gminnym i powiatowym, 
pełniąc funkcję radnego. 
Na dzisiejszą uroczystość 
przybyło wiele ludzi, by 
wspólnie wyrazić wdzięcz-
ność za tę pracę – tymi 
słowami do Jubilata zwró-
cił się Burmistrz Miasta i 
Gminy A. Mikulski.
Uroczystość uświetnił wy-
stęp Orkiestry Dętej oraz 
KGW z Ryczowa, które 
specjalnie na tę okazję uło-
żyło piosenkę dedykowaną 
p. Kaczorowskiemu.
Jubilat podziękował 
wszystkim za życzenia, 
słowa sympatii i wspólne 
pięćdziesiąt lat w tym śro-
dowisku. 
Nie zawsze było łatwo. Gdy 
zaczynałem pięćdziesiąt lat 
temu pracę w Ryczowie 
warunki były dość trudne. Z 
Ogrodzieńca dojeżdżałem 
rowerem, potem motorem, 
autobusami robotniczymi. 
Zimą, gdy zasypało dro-
gę śniegiem, gospoda-
rze dowozili mnie saniami 
zaprzęgniętymi w konie. 
Bywało też tak, że chodzi-
łem piechotą. Ale czasy te 
wspominam bardzo mile i 
ze wzruszeniem. Zawsze 
otaczali mnie tu życzliwi lu-
dzie i tak pozostało do dziś. 
To dzisiejsze spotkanie jest 
dla mnie miłą niespodzian-
ką  – tymi słowami zwrócił 
się do zebranych Z. Ka-
czorowski.
Doktor Kaczorowski do 
Ryczowa trafił w roku 

1961. Szalała wtedy cho-
roba Heinego-Medina, a w 
naszym rejonie epidemia 
była szczególnie nasilona. 
W tym okresie doktor Ka-
czorowski został skierowa-
ny do pracy w Ryczowie. 
Wcześniej od roku 1957 
pracował w Dąbrowie Gór-
niczej. Kariera lekarska Z. 
Kaczorowskiego związana 
jest także z pracą w pogo-
towiu ratunkowym (30 lat) 
oraz w przychodni przyza-
kładowej PMIB Izolacja, w 
ośrodku zdrowia w Gieble 
i Ogrodzieńcu.
Ciepło i serdecznie o dok-
torze Kaczorowskim wypo-
wiadają się jego pacjenci.
Doktor nie tylko nas leczył, 
ale także brał czynny udział 
w życiu całej społeczności 
ryczowskiej. Spotykaliśmy 
się na różnych uroczysto-
ściach np. podczas otwar-
cia szkoły, rozpoczęcia roku 
szkolnego, wieczorkach 
okolicznościowych. Pan 
Kaczorowski współpraco-
wał z komitetem szkolnym 
i radą rodziców. Przez te 
wszystkie lata był z nami 
bardzo blisko – mówi Ja-
nina Szeląg, mieszkanka 
Ryczowa.
W uroczystości uczest-
niczyła także małżonka 
doktora p. Wanda Kaczo-
rowska oraz córka Anna 
Sadowska, która na ten ju-
bileusz przyjechała z USA, 
gdzie mieszka z rodziną.

Rada Sołecka Ryczowa 
w uznaniu zasług za wie-
loletnią pracę na rzecz 
ochrony zdrowia nadała 
Z. Kaczorowskiemu tytuł 
Honorowego Mieszkańca 
Ryczowa.

JOANNA PIWOWARCZYK

Pół wieku ofiarnej służby cd. ze strony 1

W poniedziałek,14 lutego br. gościliśmy w naszym 
przedszkolu panią Katarzynę Ciszewską - ratownika me-
dycznego pogotowia ratunkowego. Spotkanie miało na 
celu uświadomienie dzieciom, że nie tylko dorośli mogą 
uratować życie innym. Przedszkolaki bardzo chętnie 
uczestniczyły w ćwiczeniach mających na celu wybierania 
numerów alarmowych i zgłaszanie wypadków. Dowie-
działy się kiedy mogą poradzić sobie same - z dużym 
zaangażowaniem uczyły się zakładać opatrunek na ranę. 
Dzięki tym zajęciom dzieci na pewno będą pamiętały, jak 
należy zachować się w razie zagrożenia życia.

Niechaj dziadzio z babciunią tak nam długo żyją
póki komar i mucha morza nie wypiją...

Nieco później niż zwykle ale nie mniej uroczyście ob-
chodziły przedszkolaki Święto Babci i Dziadziusia.10 
lutego „Biedronki”, „Słoneczka” i „Pszczółki” i 11 lutego 
„Smerfy” i „Skrzaty” gościły w przedszkolu swoje babcie 
i dziadziusiów. Jak zwykle dzieci przygotowały wcześniej 
laurki i prezenty, nauczyły się wierszy i piosenek. Występy 
artystyczne zakończyły się prezentowanym przez dzieci 
tańcem. W ten sposób wszystkie dzieci przekazały swoim 
dziadkom życzenia szczęścia, zdrowia, stu lat życia i 
wdzięczność za ich trud, pomoc w wychowaniu i wielką 
miłość. Oczywiście podczas uroczystości nie mogło 
zabraknąć słodkiego poczęstunku, wspólnych zabaw i 
śpiewów.

Ratownik w przedszkolu

Dzień Babci

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu w 
dniu 14 lutego, czyli w dzień „Walentynek” gościła wspa-
niałe i utalentowane kobiety Panią Marię Kantor i Alicję 
Kmitę-Żak, które uświetniły ten szczególny dzień recy-
tując swoje miłosne wiersze, jak i też wyjaśniając istotę 
Dnia Zakochanych. Na spotkaniu obecna była młodzież 
gimnazjalna. Dziękujemy w imieniu swoim i młodzieży za 
wprowadzenie w miły nastrój.

Poetyckie spotkanie
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MARIA LIPKA-STĘPNIEWSKA

Gminna Spółdzielnia „SCh” Ogrodzieniec 
wydzierżawi:

biura administracji• 
sklep w Mokrusie• 
bar w Gieble• 
część magazynów w Cementowni• 
piętro domu handlowego w Ogrodzieńcu • (nad Biedronką)

Zgłoszenia tel. 32 67 32 040, 32 67 23 604

Zbieraniem pamiętników zajmuję się od ładnych paru lat, 
ponieważ sama kiedyś taki pamiętnik miałam, ale niestety 
gdzieś się zapodział, czego bardzo żałuję.
Najstarszy z moich pamiętników pochodzi z 1896 roku, 
stanowił własność Heleny Abramowskiej z Mogilna. 
Ponieważ był to czas zaborów, wpisy w tym pamiętni-
ku mają często charakter patriotyczny, jak np. wpis z 
20.01.1898r.

dokończenie na str. 8

Stare pamiętniki
Dzisiejszą opowieść chciałabym poświęcić 
pamiętnikom. Ale nie tym opisującym 
bieżące wydarzenia, ale tym, które 
zawierały wpisy osób zaprzyjaźnionych. 
Były one zazwyczaj prowadzone przez 
dorastające panienki i większość wpisów 
dokonywanych było również przez takie 
egzaltowane młode dziewczyny. 

CO WARTO ZOBACZYĆ:
Nie można wyobrazić so-
bie zwiedzania Litwy bez 
pobytu w Wilnie, zwanym 
także miastem kościołów. 
Najczęściej w programach 
przewodnicy mają Ostrą 
Bramę, najbardziej znane 
na Litwie miejsce kultu ma-
ryjnego, kościoły pierwotnie 
gotyckie św Ducha i pw. 
Wniebowzięcia NMP, ko-
ściół św Anny i św Piotra i 
Pawła a także Klasztor Ba-
zylianów.
Musimy też odwiedzić 
cmentarz na Rossie miej-
sce pochówku serca Jó-
zefa Piłsudskiego i jego 
matki. (wręcz pewne, że 
pod cmentarzem spotkamy 
grupkę dzieci doskonale 
mówiących po polsku, któ-
re będą prosić nas o pienią-
dze).
Wilno to także jedna z naj-
większych starówek w Eu-
ropie, z wąskimi, krętymi 
uliczkami przypominają-
cymi włoskie miasteczka. 
(odcisnęło się tu niestety 
piętno poprzedniego ustro-
ju i wiele zabytków jest w 
fatalnym stanie, podobnie 
jak w naszym kraju.)
Poza stolicą warto zoba-
czyć też: Górę Krzyży, miej-
sce gdzie zgromadzono na 
małym wzniesieniu kilka-
dziesiąt tysięcy krzyży.
Niedaleko kurortu Dru-
skienniki znajduje się na 
kilkuset hektarach po-
wierzchni Park Grutas, na 
którym pomysłowy litew-
ski biznesmen zgromadził 
niechciane w całym kraju 
olbrzymie pomniki Lenina, 

Stalina, Dzierżyńskiego, ale 
także inne zbiory z epoki 
komunizmu (łącznie ponad 
milion eksponatów). Na 
terenie obiektu jest jadło-
dajnia serwująca potrawy z 
tamtej epoki, w której moż-
na jeść na blaszanych tale-
rzach bez użycia sztućców. 
(nie skorzystałem : - ) )
Na dłuższy czas możemy 
zatrzymać się w Trokach 
gdzie zobaczymy napraw-
dę robiący niesamowite 
wrażenie zamek na wyspie, 
litewską perełkę turystycz-
ną. Po zwiedzaniu zamku w 
przypadku dobrej pogody 
za niewysoką opłatą poże-
glujemy  na jeziorze Galwe.
Do miast wartych zwiedze-
nia dodajmy Kowno i Kłaj-
pedę najważniejszy port w 
tym kraju.
Litwa to również dziewicza 
przyroda, Parki Narodowe, 
czyste rzeki i jeziora dla 
tych, którzy potrzebują ci-
szy i odpoczynku.

Ciekawostka: 25 km od  
stolicy znajduje się geogra-
ficzne centrum Europy.

TRADYCYJNE POTRAWY:
najczęściej kojarzy nam się 
kuchnia litewska z chłodni-
kiem – gęstą zupą z bura-

ków, ogórków, śmietaną i 
koperkiem, ale niezapomi-
najmy o kołdunach – ma-
łych pierożkach nadziewa-
nych surowym farszem i 
gotowanych w zupie.
W każdej restauracji otrzy-
mamy też cepeliny – olbrzy-
mie  kluchy nadziewane 
mięsem i serem (nie pole-

cam tych nadziewanych 
marchewką ;-) )
Do ciekawostek kulinarnych 
zaliczyć możemy wędzone 
świńskie uszy i podawany 
do piwa chleb krojony w 
paski, smażony w oleju.
Po ciężkich potrawach war-
to spróbować ziołowych 
nalewek z miodu i owoców 
(podobno  oczyszczają or-
ganizm ).

Waluta: litewską walutą 
narodową jest lit (Lt); 1 Lt = 
100 centów. Kurs lita jest 
powiązany z kursem EURO 
w stosunku ok. 3,5Lt = 
1EURO

Podróże dalekie i bliskie 

Kilkudniowa wycieczka na 
Litwę to koszt ok  550zł

Biuro Turystyczne 
„New Standard” 
Ogrodzieniec  
ul. Kościuszki 11

www.newstandard.com.pl

LITWA
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„Dziecino mała u kolan twej Matki
ucz się pacierza w twej ojczystej mowie
bo ponad tobą niewidoczne świadki 
z błękitu nieba patrzą cię ojcowie.”
Albo ten z lata 1901r.
„Jeżeli troski obejmą Cię w życiu 
Lub cierpienie z chmurzy czoło, (pisownia oryginalna)
Wtedy zapłacz – lecz w ukryciu-
A na ludzi patrz wesoło.
Bądź wesoła choćby kiedy
Łza źrenice rosić miała
Bo Bóg różne zsyła biedy
Ale zawsze dobrze działa.
Trzy Ci daję warunki,
Które pełnij niezłomnie.
Czcij Boga, kochaj Ojczyznę
I pamiętaj o mnie.”
Są też wpisy bardziej romantyczne, choć pisane rymem 
prostym, jak ten z 20.06.1897r. dokonanym przez M. 
Orłowskiego:
„Pomnij na mnie, gdy już w grobie
Zamkną się moje powieki,
Że ja myślałem przy Tobie,
Tylko z Tobą żyć na wieki.”
Ten pamiętnik jest wyjątkowy, bo zawiera też wpisy 
o właścicielce zrobione ręką jej córki i stąd wiem, że 
urodziła się ona 27.03.1879r. i zmarła po bardzo praco-
witym i ciężkim życiu 15.03.1932r., a jej ojciec urodził się 
28.02.1841r., a zmarł 12.09.1903r. W moje ręce trafiły z 
aukcji na Allegro i choć z tego się cieszę, to żal mi tych, 
którzy taką pamiątkę rodzinną sprzedali.
Drugi pamiętnik – bardzo ciekawy z Mińska Litewskiego 
prowadzony w roku 1920 przez Marysię, ale o nieznanym 
nazwisku. Jeden z wpisów dokładnie nam mówi o tym, 
co się wówczas działo.
„Chociaż jesteś prześladowana moskalami
Jednak miej duszę harcerki i czuwaj nad sobą.
Mińsk za czasów bolszewików...
Miłej Marysi parę słów wpisała
19.10.1920r. Jadzia Brzezińska”
Wcześniejszy wpis z 19 kwietnia 1920r brzmi:
„ Za czasów wolnych 
   wpisała się Maryśka Czepielanisówna „
Jest też wpis:
„ Na każdym miejscu i kroku 
 Czuwaj .
Gienka  Popławska II  drużyna V zastęp im. Tadeusza 
Kościuszki z datą 2 maja 1920r”
I jeszcze jeden :
„ Nic dość, nic dość 
  Patrzeć w oczy 
  Trzeba głębiej duszę znać
  Aby można życie całe 
  Jednym oczom w darze dać.
 Mińsk Lit. 7.02.1921r
 Podczas delegacji Polskiej”

Z tych zapisów widać wyraźnie, że Marysia była harcerką, 
a jej otoczenie zaangażowane wyraźnie w to, co się wów-
czas na Litwie działo, czyli w wojnę polsko – bolszewicką.
Następny pamiętnik należący do Witka Kwiatkowskiego, 
prowadzony był przez lata 1933-1935, również z Kresów 
bo są wpisy z Brześcia, Baranowicz, Radziłowa, pełen 
jest bardzo patriotycznych  słów  i cytatów wielkich Pola-
ków. „ Bez czci dla wielkości nie ma potęgi państwa” – to 
słowa Ignacego Mościckiego.
„ Są ludzie i są prace
  tak silne i potężne,
  że śmierć przezwyciężą 
  i mieszkają między nami”
To słowa Józefa Piłsudskiego, a wpisała je J. Osiecka  
„na pamiątkę wspólnego pobytu w szkole nr 6 w Brze-
ściu” 5 września 1935r. 
Nauczycielka Witka, Bronisława Mazurkiewiczówna 
napisała tak:
„ Ten prześliczny dumny ptak
  Biały Orzeł – to nasz znak
 Aby znak ten godnie czcić
 Trzeba dzielnym, dobrym być”

A teraz zupełnie inne pamiętniki, sądzę że właściciele 
byli młodsi, więc i wpisy są mniej dojrzałe. Z pamiętnika 
Zbyszka (nazwiska nie znam) mieszkającego w Królew-
skiej Hucie, czyli Chorzowie, z lat 1934-1935 wypisałam 
kilka wierszyków.
„ Gdy po długich niegdyś latach
   przyjdzie czas na rozłączenie
  wtedy w naszych czułych sercach 
  pozostanie nam wspomnienie” Wpisała się Hilda Kału-
żanka

„ Na górze róże, na dole fiołki,
  kochają się obaj jak dwa aniołki” Twój przyjaciel Ernest 
Strużyna

„ Przyleciała muszka koło mego łóżka,
  kazała mi się  wpisać do twego serduszka” Twój kolega 
Jan Pyrlik

„Żyj nam długo na tej ziemi, 
 wśród szczęścia i zadowolenia
 pamiętaj zawsze, którzy ci są życzliwi, 
 niech Bóg będzie drogowskazem,
 a pójdziemy w niebo razem” Wpisała się Hildegarda 
Woźniczanka.
 
A  to wierszyki z pamiętnika Luci Balińskiej z Grodna  z 
roku 1932
„ Luciu kochana 
  bądź przekonana, 
  że w ciemnym grobie
  nie zapomnę o Tobie”

„ Ile liści na kapuście 
  Ile dziadów na odpuście
  Ile Żydów w Berdyczowie
  Tyle ja Luciu, życzę szczęścia Tobie”

„ Ja Ciebie kocham, ja Ciebie lubię
  Ja Ci z miłości oczka wydłubię
 Wydłubię jedno, wydłubię drugie,
 Ja Ciebie kocham, ja Ciebie lubię.”
Trochę upiorne, nie sądzicie?

„Marmur się kruszy 
  Róża więdnieje
  A moja miłość 
  Ku Tobie istnieje”

I teraz znowu patetycznie 
„ Kiedy umrę, kiedy skonam
  Kiedy już nie będzie mnie
  Wtedy weź swój album w rękę
  I przeczytaj, że ktoś był 
  Co kochał Cię.”

Mam jeszcze kilka innych pamiętników, w tym dwa 
należące do Stefci Wąsiołkówny z Krakowa, jeden z 
1928r- jeszcze z dziecinnymi wpisami, a drugi z wpisami 
od 1931 do 1939. 
Stefcia ukończyła Państwowe Seminarium Nauczyciel-
skie w 1934r i w tym pamiętniku są już wpisy poważne, 
dostojne zazwyczaj cytaty ze Słowackiego, Mickiewicza, 
Konopnickiej, wpisy łacińskie i francuskie. A szczególnie 
wzruszające te z dnia 16.06.1934r z dnia pożegnania 
szkoły – „ Kochanej Stefce z życzeniami dostania rychłej 
posady” – Irka Szyszkówna.
Przeglądając pamiętniki zastanawiam się jak potoczyły 
się losy ich właścicieli, bo przecież minęło tyle lat, przez 
Polskę przetoczyły się dwie wojny, kresowiacy musieli 
opuścić swoje domy, a ci którzy wpisywali się na pamiąt-
kę, faktycznie „już leżą w ciemnym grobie”.
Pozostały po nich te wpisy i obrazki, którymi je upiększali. 
Pokazuję Wam ich kilka, bo też są świadectwem historii, 
tej bliskiej, tej naszej.
Następna gawęda będzie znowu o historii Ogrodzieńca 
i życiu naszych mieszkańców, więc proszę raz jeszcze o 
stare fotografie i dokumenty, a może też i pamiętniki.
Mój telefon 32 67 32 082

Pozdrawiam serdecznie M. Lipka-Stępniewska

W poniedziałkowe popołudnie, 7 marca w Domu Kultury 
rozbrzmiewała muzyka i śpiew. A wszystko to z okazji Dnia 
Kobiet. Dwa ogrodzienieckie chóry: Chór Seniora i Zespół 
Echo zaprezentowały przed licznie zgromadzoną publicz-
nością swój najnowszy repertuar.
Jako pierwszy wystąpił Chór Seniora, który przypomniał 
wszystkim niezapomniane przeboje polskiej piosenki. Ze-
spół Echo przeniósł zebranych w świat najpiękniejszych 
przeżytych chwil, które miały okazję tego wieczoru powró-
cić z oddali w niejednym wspomnieniu, wzruszyć i dodać 
nowych sił witalnych.
Piosenki znane i mniej znane rozbawiły i wzruszyły publicz-
ność, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły panie, 
bo przecież to ich doroczne święto.

W sobotę 5 marca Zarząd Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w 
Ogrodzieńcu zorganizował spotkanie z 
okazji Święta Kobiet. Miłą niespodzianką był 
występ Kabaretu 50+, działającego w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łaz.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Koła PZERI w 
Ogrodzieńcu Zenobia Bednarz, która powitała wszystkich 
i zaprosiła do występu gości z sąsiedniej gminy Łazy, czyli 
Kabaret 50+.  W programie znalazły się scenki humory-
styczne tzw. z życia wzięte oraz piosenki i skecze.
Największa radość dla nas jest wtedy, gdy ludzie się śmie-
ją. Lubimy darować innym odrobinę radości. Teksty mamy 
własne. Ja i moja koleżanka Lidia Kałużyńska piszemy np. 
bajki, które potem wystawiamy w kabarecie – mówi Mał-
gorzata Iwińska, szefowa i założycielka Kabaretu 50+. W 
przeszłości pani Małgorzata występowała w audycji radio-
wej  „Jedziemy szerokim gościńcem” emitowanym przez 
Polskie Radio program III. 
Kabaret odnosi liczne sukcesy na różnych scenach w ca-
łym kraju. W 2008 roku na Juwenaliach w Warszawie arty-
ści zdobyli pierwsze miejsce. W łazowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku oprócz Kabaretu 50+ działa także grupa 
teatralna. W Ogrodzieńcu Kabaret wystąpił po raz pierw-
szy i został nagrodzony gorącymi brawami.
Po występie Kabaretu zaprezentował się Chór Seniora z 
repertuarem pieśni biesiadnych. Dla wszystkich pań z oka-
zji ich święta zadedykowany został wiersz napisany przez 
ogrodzieniecką poetkę, panią Lucynę Golbę.
Spotkanie obecnością zaszczycili m.in. Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski wraz z małżonką 
oraz Janina Krasoń przewodnicząca PZERiI Oddział Rejo-
nowy w Zawierciu i Barbara Piotrowska z Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
Burmistrz A. Mikulski złożył paniom życzenia z okazji ich 
święta oraz pogratulował zarządowi ogrodzienieckiego 
Koła PZERiI dotychczasowej działalności na rzecz spo-
łeczności emerytów i rencistów.
Ten sobotni wieczór upłynął w miłej i ciepłej atmosferze. 
Panie uczciły swe święto w gronie przyjaciół i znajomych.

JOANNA PIWOWARCZYK

Przy muzyce i śpiewie

Święto pań
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Drużyna piłkarska Szko-
ły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu wzięła udział w Ha-
lowym Turnieju Piłki Nożnej 
dla Szkół Podstawowych o 
Puchar Wyzwolenia Pilicy 
ufundowany przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Pilica. 
Reprezentanci Ogrodzień-
ca zajęli w turnieju pierw-
sze miejsce, zwyciężając 
gospodarzy turnieju Pilicę 
4:2, po trzech golach Ka-
rola Bratka i jednym Igora 
Gieszczyka oraz Szkołę 

Podstawową Nr 1 z Łaz 
5:0. Gole uzyskali: Igor 
Gieszczyk 3, Michał Lipka 
1, Dominik Moś 1. Królem 
strzelców turnieju został Igor 
Gieszczyk - strzelec 4 goli. 
Najlepszym bramkarzem 
był Adrian Matusiak. Mło-
dzi piłkarze z Ogrodzieńca 
prezentowali bardzo dobre 
umiejętności techniczne 
i taktyczne w grze. Jest 
to kolejny sukces druży-
ny szkolnej z Ogrodzieńca 
po wcześniejszym trzecim 
miejscu w mistrzostwach 
powiatu zawierciańskiego, 

drugim w turnieju o Puchar 
Dyrektora OSiR-u Łazy i 
pierwszym zorganizowa-
nym na ogrodzienieckim 
Orliku. Trenerem drużyny 
jest nauczyciel wychowania 
fizycznego Jarosław Janik.

Na zdjęciu drużyna piłkar-
ska SP1 Ogrodzieniec: 
Jarosław Janik (nauczyciel 
wf), Dominik Moś, Marcin 
Górka, Piotr Paliga, Adrian 
Matusiak, Igor Gieszczyk, 
Karol Białas, Michał Lipka, 
Maciej Dusza, Karol Bra-
tek.

JAROSŁAW JANIK

Piłkarski turniej

Trwają prace przy porząd-
kowaniu terenu Krępy, 
będącej jednym z ważnych 
punktów na trasie ścieżek 
rowerowych i krzyżujących 
się tutaj szlaków turystycz-
nych – rowerowych oraz 

pieszych. W związku z tym 
Gmina Ogrodzieniec wybu-
duje miejsca wypoczynku 
dla mieszkańców i tury-
stów uprawiających nordic 
walking, bieganie, turysty-
kę rowerową itp. Zostaną 

Krępa
JOANNA PIWOWARCZYK

wybudowane zadaszone 
wiaty wypoczynkowe wraz 
z kręgiem ogniskowym, 
a także utwardzonym 
miejscem do spacerowania 
wokół stawów. W ramach 
prac zostanie zagospoda-
rowany stary i zniszczony 
basen jako naturalny 
zbiornik wodny. Prace 
zostaną zakończone przed 
sezonem turystycznym.

Szanowni mieszkańcy
W dniu 3 września 1939 r. nad naszym niebem rozegrała się walka powietrzna polskich 
myśliwców z niemieckimi bombowcami. W jej rezultacie nad miejscowością Gołucho-
wice koło Siewierza został zestrzelony jeden niemiecki samolot, natomiast w Niegowo-
nicach i okolicach Klucz z powodu braku paliwa awaryjnie wylądowały dwa polskie my-
śliwce. Z zachowanych relacji wynika, że kolejny niemiecki bombowiec mógł rozbić się 
w okolicy Ogrodzieńca. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek z mieszkańców Ogrodzieńca 
bądź też okolicznych miejscowości posiada jakiekolwiek informacje na ten temat, pro-
szony jest o kontakt z redakcją Gazety Ogrodzienieckiej, tel 32 67 32 044.

Życzymy, byś była z nami
jak najdłużej, jak najczęściej,
aby serce Twoje biło
tak, jak dotąd – najgoręcej.

Życzymy, byś długo żyła,
mogła cieszyć się wnukami,
by wraz z nami, mężem swoim
świat oglądać „błękitami”.

Błękit oczu Naszej Mamy
piękny jak dwie niezapominajki.
Kiedy patrzę Jej w te oczy
przypominam sobie bajki.

Bajki, które mi opowiadała,
kiedy byłam jeszcze dzieckiem.
Te wspomnienia w mojej duszy
do dnia dzisiejszego pieszczę.

Błękit oczu Naszej Mamy
przypomina wszystkim niebo,
a gdy spojrzysz w Nie głęboko,
więcej ci już nie potrzeba.

Wielkie szczęście cię ogarnia, 
gdy wzrok bystry w Nich spotykasz.
Czujesz radość w oczach Mamy, 
więc się przed Nią nie zamykasz.

Lecz gdy zamkną się „błękity”
smutek wszystkich nas ogarnie.
Lecz będziemy wciąż wspominać 
dni, gdy z Mamą było gwarnie.

Mamo Nasza Ukochana!
Z treści oczu Twych wynika,
że Twa miłość do swych dzieci
w długim życiu Twym nie znika.

A Twe ręce spracowane
wciąż działały dniem i nocą.
Lecz Twe oczy pełne życia 
tak, jak gwiazdy – wciąż migoczą. 

Gdy spaliśmy mocno, słodko
Ty działałaś pracowicie
I za to Cię szanujemy,
ceniąc Twoje długie życie.

Patrząc na Twe siwe włosy,
jak śnieg, co na polach leży,
tyle Mamo lat przeżyłaś,
że nam trudno w to uwierzyć. 

W sercu kryją się uczucia,
trudno je wyrazić w słowach,
gdy patrzymy na Twe włosy
myślimy – wiekowa głowa. 

Mąż na zdjęciach Cię utrwala,
skrzętnie kryjąc w album „skarby”,
by po wielu długich latach
nie straciły swojej barwy.

Ty obdarzasz prezentami,
w zamian nic nie wymagając,
a tak postępuje człowiek wielkie serce mając.

Były chwile rozczarowań, smutku i cierpienia,
lecz te chwile przeminęły,
znikły jak złe cienie.

Uczestniczyć będziesz w ślubie
wnuczki ukochanej
i na pewno masz nadzieję
- zgraną stworzą parę. 

Mam nadzieję nastąpiły
chwile szczęścia i radości.
Życzymy Ci jak najdłużej
Twej matczynej wytrwałości.

Dziękujemy Ci Mamusiu,
że miłością nas obdarzasz.
Obiecujemy solennie
więcej trosk Ci nie przysparzać.

Dziękujemy Ci Mamusiu
za trud wychowania,
za Twe nieprzespane noce
i chwile wytrwania.

I jesteś nam Mamo droga,
zawsze dla nas ukochana
I moglibyśmy przed Tobą
padać dzisiaj na kolana.

Lecz nie uczynimy tego
nawet tuż przed domu progiem.
Jeśli padać na kolana, 
to tylko można przed Bogiem.

Bo to przecież On nas stworzył,
my jesteśmy Jego dziećmi
i możemy przed Nim klękać
wznosząc na cześć Jego – pieśni. 

Twoja córka Teresa Kudela z d. Bochenek
Ogrodzieniec, 02.06.2004r. 

Dnia 23.02.2011r. odeszła nasza Ukochana Mama, a zarazem Teściowa, Babcia 
i Prababcia Ś.P. Jadwiga Bochenek, przeżywszy 96 lat.

W czerwcu 2004r. z okazji 90 - tej rocznicy urodzin napisałam dla Mamy Jadwigi 
ten oto wiersz. Podarowałam go Mamie jako prezent duchowy, ponieważ 

bardzo lubiła czytać prozę i ceniła sobie poezję. Wiersz ten pozostanie w mojej 
pamięci, a moją Mamę będę kochać i wspominać do końca moich dni. 

Wiersz poświęcony Ś. P. Jadwidze Bochenek, zm. 23.02.2011r. 

W imieniu mojej Rodziny składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy brali udział w pogrzebie  

Mojej Mamy Ś.P. Jadwigi Bochenek.
Teresa Kudela

URODZINY NASZEJ MAMY
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Wieczór poetycki w kawia-
rence MGOK-u 11 marca 
br. przebiegał w atmosfe-
rze zbliżonej do magii, jaką 
rozlewa wstające słońce- 
źródło radości i potencjału 
naszych sił witalnych,  stąd 
tytuł spotkania. Szczupłe 
grono słuchaczy, ale jak bi-
jących serc, współtworzyło 
nastrój chwili przeżytej w 
lirycznych obrazach  z całą 
gamą zdarzeń ulotnych, 
uczuć szczerych, wrażeń 

spotęgowanych muzycz-
nymi odcieniami. 
To, o czym opowiadały 
rytmem wersów swoich 
utworów poetki, niesłycha-
nym urokiem barw idźwię-
ków oddawali członkowie 
zespołu Marzenie: Basia 
Rymarowicz, Martyna 
Frankowicz i Marek Woź-
niak. Tym samym poezja 
miała w śpiewie swe do-
pełnienie. 
Wiersze Marii Kantor, pro-
ste i szczere w odbiorze, 
urzekają głębią piękna 

owianego mgiełką życio-
wych przeżyć, refleksji 
i mądrego patrzenia na 
świat.
Nie zabrzmi to może do-
brze, gdy będę mówić 
o sobie, ale przywykłam 
siebie surowo oceniać, 
więc nie będzie poklasku. 
Wspomnę tylko te słowa, 
które dolatywały z sali: pisz 
dalej.
Piszę między innymi o 
Ogrodzieńcu, ale tym z na-
miastką raju pełnego słoń-
ca oglądanego oczyma 
dziecka w różnych przeja-
wach istnienia codzienno-
ści, którą staram się oży-
wić mocą kreacji. 

ALICJA KMITA-ŻAK

ALICJA KMITA-ŻAK

Wołanie o słońceOGŁOSZENIE NR 1 /K/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE NA ORGANI-
ZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC W 2011 ROKU

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 14, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (  tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. nr 234, poz.1536), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2001  nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2011 działań sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: 25.000 zł. 
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie : działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i 
stowarzyszenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania realizacji zadania publicznego. 
Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i termi-
nowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest 
złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych.
4. Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2011 roku.
5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie sportowej.
6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) 
dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pok. 22, należy składać w 
zaklejonych kopertach w terminie do dnia 05.04.2011 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta  z dopi-
skiem „KONKURS OFERT” do godz. 1530. 
7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do 11.04.2011 r. Oferenci zostaną pisemnie powiado-
mieni o dokonanym wyborze ofert.
8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem ww. podanych 
informacji ( max od 0 – 30 pkt.),
2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczo-
wych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględnieniem realności 
wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację ( max od 0 – 20 pkt.),
3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację powyż-
szego zadania ( max od 0 - 10 pkt.),
Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi 45 pkt. (przy 
maksimum 60 pkt.). Ocena dokonywana przez każdego z członków komisji, a następnie ustalana 
jest średnia ilość punktów.
Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu, na urzędowej 
tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec.
9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna umowa. 
Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli spo-
sobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji, a także dokumenta-
cji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.
10. Po wykonaniu zadania realizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zada-
nia pod względem rzeczowym i finansowym. 
11. W 2010 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie 
publiczne pod nazwą: 
I. Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2010 działań sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 
przekazana była dotacja w wysokości 25.000,00 zł.

Taki pojemny tytuł będą 
nosić wiersze związane 
z przeszłością naszego 
miasta. Czas zaciera ślady 
materialne, ale nie zdoła 
zatrzeć ducha przeszło-
ści. Ogrodzieniec obrósł 
wspomnieniami w sensie 
dosłownym. Wystar-
czy  sięgnąć po rodzinne 
albumy ze zdjęciami. 
Tam wyraźnie widać, jak 
jakieś zdarzenie, szczegół 
pozornie nieważny nabiera 
znaczenia już po roku, a 
jaką on ma wymowę po 
wielu latach. Pewnie że 
chwilowe, ulotne, ale bywa 
też, że wyciśnie łezkę w 
oku. Gdy spróbujemy 
objąć myślą cały ogro-
dzieniecki album pamięci 
fotografii, gdy wnikniemy 
w ten milczący świat, 
znaczony widzialnymi i 
przetworzonymi przez nas  
zmianami, wyjdzie jak żywy 
obraz historii tworzony tu 
na tej ziemi pokoleniowo. 
Tą jedyną w swoim rodzaju  
myślą złączeni są wszy-
scy uczestnicy  projektu 
„Wspólna pamięć. Wspól-
na fotografia. Ogrodzieniec 
1911 – 2011”. 
Animatorką działań na 
rzecz Ogrodzieńca w wy-
miarze szerszym niż lokalny 
jest Maria Lipka- Stęp-
niewska. Marzy się jej, jak i 
nam zaangażowanym oraz 
wszystkim tu urodzonym i 
żyjącym, pokazanie miasta 
w całym trudzie tworzenia 
wspólnego pokolenio-
wego obrazu w kolorycie 
wspomnień, pamiątek 
starych fotografii i pozosta-
łości jeszcze widywanych 
na ulicach Ogrodzieńca. 
Będziemy mieć niebywałą 
możliwość podziwiania 
architektury drewnianej 
malowniczych zagród z 

Z pamiętnika Ogrodzienieckiej Starówki

Spacer liryczny
NASZEJ „WSPÓLNEJ PAMIĘCI”

Marzec rozkosznie poczuć daje wiosnę,
spacer po Ogrodzieńcu zamienia w przygodę 
prześnioną w ciszy stojącej u bram nieba
z namiastką czasu nadbiegającego z oddaleń.

Źródła Czarnej Przemszy migotliwie lśnią od razu,
gdy  Janowej studni podnoszę wieko pragnieniem.
Miarowo stukają po brzegach wiader kołatki 
chwilą spłoszoną odgłosem spiesznych kroków.

Ten kamień uliczny, co nogą dotykam pewną,
opowieściom dawnym zda się nie mieć końca.
Wsłuchuję się w szept każdym nerwem wyciszenia,
by nie uronić wątku, bo nie wróci z powrotem.

Ze wzgórza  Ratusz patronuje miasta dziejom.
Godną praojców więzią zawarła się w Rynku pieśń,
w stuletnich obrazach wspólną pamięcią wznowiona
raduje urodą głosów w refrenie wspomnień.

Z włościańskich domów wychodzą jak żywe postacie
zarysu znajomych szukają próżno źrenice.
Pachną bochny chleba pieczone z podpłomykiem.
W benclowym garnku dojrzewa śmietaną mleko.

Po uliczkach dzieciństwa błądzę w  wiosny zadumie.
Radość z podwórek tryska, aż dech zapiera.
I pomyśleć, że domy miały kiedyś schody
z progiem, na którym gawędziło się z sąsiadem.

Alicja Kmita- Żak 
5-6 marca 2011r.

ogródkami, wspólnymi po-
dwórkami, a może nawet 
z jakimś gospodarskim 
dobytkiem. 
Dobrze pamiętam powo-
jenny Ogrodzieniec. Prze-
mieszczałam się w różne 
jego zakątki od ulicy 1-go 
Maja ( gdzie się urodziłam) 
po Bzowską, Konopnickiej 
i Plac 15-go Grudnia. Były 
to miejsca rodowe. Z nutą 
sentymentu wspominam 
wspólne podwórka z 
przydomowymi ogródkami, 
sielskie, gwarne pełne ludzi 
sobie życzliwych, gospo-

darnych, kultywujących 
stare zwyczaje i tradycje. 
Dumą napawa fakt, że by-
liśmy i jesteśmy solą ziemi, 
zaczynem przemian i za-
rzewiem właściwie pojmo-
wanej integracji. Wszystko 
to razem dodaje naszemu 
miastu niezwykłości,  pięk-
na  i poetyckości. 
Artykuł i  wiersz dedykuję 
tym, którzy rzeczywiście 
angażują się w inicjaty-
wę  związaną z projektem 
„Wspólna pamięć. Wspól-
na fotografia. Ogrodzieniec 
1911-2011”.
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28 marca (poniedziałek) o godz. 16.00 rozpoczną się 
Warsztaty artystyczne – „Bibułkarstwo” w Starej Szkole 
w Ryczowie. Zajęcia w trybie cyklicznym (w poniedział-

ki) będą trwać do sierpnia i obejmą: 120 godzin z instruktorem, 
pokazy bibułkarskie (prowadzone będą przez osoby zawodowo 
zajmujące się wykonywaniem dekoracji z krepiny i bibułki) oraz 
wycieczka do Olsztyna na wystawę kwiatów z bibuły. Kurs od-
bywać się będzie w ramach projektu „Bibułkarstwo - szansą roz-
woju jurajskiego rękodzieła”. Zapraszam Dorota Supkowska.

29 marca o godz. 17.00 w Pałacyku Szymańskiego w 
Zawierciu wystąpi zespół „Marzenie”, działający przy 
MGOK Ogrodzieniec.

13 -14 kwietnia w MGOK w Ogrodzieńcu (pracownia 
plastyczna MGOK godz. 16.00) odbędą się warsztaty 
artystyczne. Kolejny cykl pn.„Nasze  tradycje – piękne 

polskie święta” poświęcony będzie ozdobom wielkanocnym – 
będzie można własnoręcznie wykonać pisanki lub palmy wielka-
nocne. Zajęcia adresowane są nie tylko dla najmłodszych – za-
praszamy także osoby dorosłe. Prosimy o przyniesienie suchych 
wydmuszek!  

cogdziekiedy?

Chęć przygody, trochę od-
wagi, sporo entuzjazmu 
wystarczyło piątce studen-
tów ze Świdnicy, aby od-
być podróż życia w wyre-
montowanym busie marki 
Volkswagen zakupionym za 
2000 zł. Tak powstał pro-
jekt „Busem przez Świat”, 
w ramach którego grupka 
przyjaciół spełniła swoje 
marzenie o podróżowaniu i 
w miesiąc czasu odwiedzi-
ła kilkanaście europejskich 
państw m.in. (Czechy, Au-
stria, Liechtenstein, Szwaj-
caria, Włochy, Monaco, 
Francja, Hiszpania, Portu-
galia, Francja i Niemcy). 
Oryginalność przedsięwzię-
cia, ciekawe przygody, nie-
zwykłe zdjęcia przysporzy-
ła im wielu fanów, a także 
wzbudziła zainteresowanie 
mediów. Co więcej, poja-
wiła się rzesza zapaleńców, 

którzy chcą się przyłączyć 
do kolejnych edycji projektu 
– tym razem „Busem przez 
Polskę” oraz „Busem na 
Wschód”. Na trasie eska-
pady po kraju pojawiła się 
także nasza rodzinna miej-
scowość, wszystko to za 
sprawą zaproszenia Ma-
cieja Jarosa – mieszkańca 
gminy, który śledził na bie-
żąco poczynania ekipy. 
Pomysłodawca, tak ko-
mentuje zaproszenie po-
dróżników - Któż z nas nie 
marzył o wielkiej wyprawie 
dookoła Świata? Załoga 
‘Busem przez Świat’ nie 
poprzestaje na marzeniach, 
a skutecznie je realizuje. 
Zdobywa przy tym ogrom-
ną sympatię ludzi i mediów 
w całej Polsce. Jak tylko 
dowiedziałem się, że kolej-
nym etapem ich działań bę-
dzie objazdówka po Polsce, 
nie miałem wątpliwości, że 
muszą odwiedzić również 

Ogrodzieniec.
Z zaproszenia także ucie-
szyli się sami podróżni-
cy. Od dłuższego czasu 
planowaliśmy odwiedzić 
Jurę Krakowsko-Często-
chowską, dlatego bardzo 
ucieszyło nas zaproszenie 
właśnie w ten region. Nie 
możemy doczekać się wi-
zyty w Zagłębiu Adrenaliny 
oraz w najbardziej charakte-
rystycznym zamku Jury - w 
Ogrodzieńcu. Ogrodzieniec 
będzie naszym ostatnim 
przystankiem w ramach raj-
du „Busem Przez Polskę”, 
po którym wyruszamy w 
wyprawę do Turcji przez 15 
państw Europy Wschodniej 
i Bałkanów - mówi Karol 
Lewandowski, organizator 
projektu. 
Tak niezwykłych gości u 
nas jeszcze nie było. Warto 
zatem przygotować się na 
ich przyjazd, ponieważ jest 
to dobra okazja do promo-

cji regionu. Podobnie sądzi  
Marek Gądek, Dyrektor ds. 
Marketingu Zamek Sp. z 
o.o., która przygotowuje 
się do przyjęcia podróżni-
ków. Jak sam mówi - To 
bardzo fajna inicjatywa, z 
chęcią będziemy ich gościć 
na Zamku. Z naszej stro-
ny postaramy się dołożyć 
wszelkich starań, żeby ta 
wizyta była mile wspomina-
na przez globtroterów. Je-
stem przekonany, że nasze 
atrakcje zrobią wrażenie na 
gościach. Zapraszamy. 
Miejmy nadzieję, że trafią 
na ładną pogodę pod-
czas swojej wizyty na na-
szym terenie. Osobiście 
nie mogę się doczekać 
spotkania z nimi, zapew-
ne mają w zanadrzu wiele 
ciekawych historii. Więcej 
o przedsięwzięciu możecie 
się Państwo dowiedzieć na 
stronie: www.busemprzez-
swiat.pl.

Ekipa z „Busem Przez Świat” zahaczy o Ogrodzieniec!

Busem Przez Świat

PATRYK SZCZYGIEŁ

„Angelina-biografia 
nieautoryzowana” - An-
drewa Mortona to kolejna 
propozycja dla naszych 
Czytelników. Biografia 
jednej z najbardziej fascy-
nujących kobiet świata i 
najsławniejszych hollywo-
odzkich aktorek - Angeliny 

Jolie. O jej szalonej mło-
dości, zażywaniu narkoty-
ków, licznych romansach, 
burzliwych małżeństwach. 
Jakie są kulisy jej oszała-
miającej kariery? Andrew 
Morton, który poszukuje 
klucza do oddzielenia 
prawdy od wykreowanej 

fikcji w niezwykłym życiu 
aktorki. Książka zawiera 
wiele unikatowych prywat-
nych fotografii.

Kolejną propozycją dla 
naszych Czytelników 
jest tajemnicza powieść 
Scotta Turow’a „Niewin-
ny”. Zawodowe ambicje 
i ludzkie namiętności w 
środowisku pracowników. 
Poczucie winy i gra pozo-

rów. Zaskakujące zwroty 
akcji na sali sądowej. Gdy 
żona Rusty’ego Sabi-
cha umiera w dziwnych 
okolicznościach, napię-
cie rośnie. Czy sędzia 
jest winien śmierci żony. 
„Niewinny” to kontynuacja 
losów Rusty’ego Sabicha, 
bohatera bestsellerowej 
powieści „Uznany za 
niewinnego”.

Biblioteka poleca

Azbest
Nowe zasady dotowania utylizacji 
azbestowych pokryć dachowych

W dniu 11.01.2011 r. weszła w życie Uchwała zatwierdza-
jąca nowy Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy 
na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających 
azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec. 
Zgodnie z ustaleniami uchwały dotację do utylizacji 
odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, 
będące posiadaczami nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi na terenie 
gminy Ogrodzieniec. Środki budżetu gminy przekazywane 
są w formie dotacji, po podpisaniu umowy oraz przedło-
żeniu dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 
azbestowych.  Dotację na ww. cel można otrzymać tylko 
jeden raz dla danego budynku.
Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpa-
dów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 
pokryć dachowych i elewacji. Dotacja wynosi 80 % kosz-
tów związanych z utylizacją odpadów azbestowych  lecz 
nie więcej niż 700 zł, dofinansowaniu podlegają wydatki 
poniesione na utylizację odpadów azbestowych powsta-
łych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego 
lub elewacji tj. zabezpieczenie odpadów azbestowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, 
transport i składowanie odpadów.
Prace, o których mowa powyżej mogą realizować jedynie 
wykonawcy posiadający aktualne decyzje administracyjne 
zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest. Lista takich wykonaw-
ców dostępna jest w tutejszym urzędzie.
Osoby ubiegające się o dotację powinny PRZED ROZ-
POCZĘCIEM PRAC złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Ogrodzieńcu wniosek, do którego należy załączyć kse-
rokopię aktualnego tytułu prawnego władania nierucho-
mością oraz kserokopię zgłoszenia robót przez wniosko-
dawcę do Starostwa Powiatowego w Zawierciu (Wydział 
Architektury).
Główna zmiana w stosunku do zasad obowiązujących w 
roku poprzednim to obowiązek złożenia wniosku i podpi-
sania umowy o dotacji przed rozpoczęciem prac. 
Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dota-
cji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec (II piętro pokój 35) oraz pod numerem telefonu  
32 67 09 727. Druk wniosku o udzielenie dotacji jest do-
stępny w BIP-ie na stronie internetowej Urzędu Miasta  
i Gminy Ogrodzieniec.

Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
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Choć tematem prze-
wodnim i pretekstem do 
dyskusji był rzeczywiście 
kot (jako dość pospolite 
zwierzę domowe), to głów-
nym problemem, wokół 
którego skupiły się głosy 
osób uczestniczących w 
spotkaniu był stosunek 
nas – ludzi do zwierząt 
domowych. Na przykładzie 
naszego najbliższego oto-
czenia i własnych doświad-
czeń związanych z opieką 
nad zwierzętami, całkiem 
nie małe grono osób 
doszło do wielu wspólnych 
spostrzeżeń. Mówiliśmy: 
-o nieodpowiedzialności, 
bezkarności, bezradności i 
lekkomyślności w kontek-
ście sytuacji, kiedy zwierzę 
jest ofiarą (to na podstawie 
ostatnich drastycznych 
doniesień z mediów)
-o niezrozumieniu potrzeb 
zwierzęcia – nie tylko tych 
podstawowych – oprócz 
tego, że każde stworzenie 
potrzebuje jedzenia i wody, 
to potrzebna mu jest także 
przestrzeń życiowa, bez-

pieczne miejsce do przeby-
wania (np.legowisko, buda, 
koszyk), zwierzę posiada 
także potrzeby „wyższe” 
np. dla psa jest nią  spacer, 
zabawa z opiekunem, dla 
kota głaskanie, towarzy-
stwo człowieka: 
- o stereotypach i mitach 
dotyczących kotów, które 
często w bardzo złym 
świetle stawiają te sympa-
tyczne i inteligentne czwo-
ronogi, a wynikają przede 
wszystkim z niewiedzy i 
błędnych interpretacji pew-
nych zachowań zwierzęcia.
- o tym jak edukować 
najmłodsze pokolenie, jak 
wdrażać w życie bardziej 
humanitarne podejście 
do zwierząt, jak kształ-
tować świadome posta-
wy proekologiczne, jak 
ewentualnie racjonalnie i 
konsekwentnie pomagać 
zwierzętom
- o możliwościach prokre-
acyjnych kotów  i proble-
mach związanych z tym 
zjawiskiem (duża liczba 
potomstwa, problemy ze 
znalezieniem „domu” dla 
kociaka, rosnąca liczba 
kotów dziko żyjących) oraz 
o tym ,jak skutecznie temu 
zapobiegać (np. steryliza-
cja)
- o zmianach- tych na 
lepsze (rosnąca świado-
mość społeczna, dostęp 
do informacji o zwierzę-
tach i możliwości leczenia 
zwierząt, postrzeganie 
bezdomności zwierząt jako 
problemu społecznego) 
zaostrzenie przepisów 
prawa karnego w stosunku 
do osób, które krzywdzą 
zwierzęta ) i tych na gorsze 
( tzn. drastycznie rosną-
cej liczby zwierząt bez-
pańskich, porzucanych, 

okaleczonych i zabijanych 
oraz słabej skuteczności 
przepisów prawnych, bez-
radności organów i instytu-
cji powołanych do tego, by 
praw zwierząt bronić).
- o tym, czy w przyszło-
ści „Kot”  lub „ Kocur” 
jako symbol lub choćby 
maskotka mógłby  towa-
rzyszyć wizerunkowi jakiś 
działań i wydarzeń związa-
nych z promocją naszego 
„Kocurowa”
- zastanawialiśmy się 
także, czy w ogóle nazwa 
„Kocurów” to brzydko i czy 
to wypada? Wniosek – nie 
jest brzydko, wypada, a 
nawet warto sięgnąć po 
potoczne nazwy i że o 
„Kocura” nie ma co się 
obrażać
-o literaturze też trosz-
kę było, szczególnie o 
tej dziecięcej, bo w niej 
„kocich” motywów całkiem 
sporo.
Prowadzącym prelekcję, 
specjalistą od „kocich” 
spraw i gościem spotkania 
był lekarz weterynarii Piotr 
Lorek z Zawiercia.
Plastyczną oprawą spotka-
nia w kawiarni MGOK była 
pokonkursowa wystawa 
prac dzieci i młodzieży. W 
konkursie  plastycznym 
„Mój Przyjaciel Kot”  wzięło 

Mój przyjaciel kot, czyli „Święto kota w Kocurowie”

udział 118  uczniów ze szkół podsta-
wowych i z przedszkoli z Ogrodzieńca, 
Giebła, Podzamcza oraz dzieci uczestni-
czące w warsztatach twórczych w MGOK. 
Jury w składzie: Wojciech Jagielski 
(artysta- plastyk, przewodniczący), Joanna 
Piwowarczyk(GO), Marta Maciążek(U-
MiG), Anna Lipka (Biblioteka Publiczna), 
Beata Stypa- Rus(MGOK) oraz  Edyta  
Kowalczyk i Daria Książak (wolontariuszki 
MGOK), oceniło wszystkie zakwalifikowa-
ne prace i postanowiło przyznać nagrody:
W kategorii wiekowej: przedszkolaki i 
zerówka
Miejsce I – Andrzej Kożdoń lat 5
Miejsce II – Lena Malicka lat 2,5
Miejsce III – Nina Kałużny lat 3
Wyróżnienia
Jakub Pluta- lat , Izabela Pawlikowska 
– lat 3, Michał Uglorz- lat 6, Zuzanna 
Motłoch – lat 5, Magdalena Molenda- 
lat5, Anastazja Kleszcz – lat 4

W kategorii  wiekowej: klasy I-III
Miejsce I – Dagmara Mikoda kl. III
Miejsce II – Zosia Szota kl.III
Miejsce III- Karolina Łoźna kl. III
Wyróżnienia 
Weronika Szczygieł – kl I,  Szymon 
Szczygieł – kl.I 
W kategorii wiekowej : klasy IV-VI
Miejsce I – Patrycja Buska  kl.V
Miejsce II – Katarzyna Słowik kl.V
Miejsce III- Natalia Latacz kl V 
Wyróżnienie 
Jakub Sarecki – kl.IV

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się podczas balu karnawałowego 
w MGOK w Ogrodzieńcu (16 lutego b.r).
Pomysłodawcą, inicjatorem i współorgani-
zatorem „Święta Kota” w MGOK jest Fun-
dacja Wspierania  Aktywności Twórczej i 
Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie.

O kotach, koteczkach, kocurach (i też o 
„Kocurowie”) rozmawialiśmy w czasie 
spotkania edukacyjno – towarzyskiego, 
które (przy okazji Światowego Dnia 
Kota-17 lutego) odbyło się 18 lutego w 
kawiarni MGOK. 

DOROTA SUPKOWSKA

I miejsce Patrycja Buska, klasa V I miejsce Dagmara Mikoda, klasa III

Wyróżnienie Weronika Szczygieł, klasa I
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