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Kwiecień
„Najciekawsze miejsce w moim mieście” – lekcja biblioteczna o historii Ogrodzieńca dla • 
uczniów klas IV-VI, połączona z warsztatami - wykonanie plakatu i pocztówki (MGBP w 
Ogrodzieńcu)
Szkolny konkurs plastyczny pt. „Czterdzieści lat minęło...” plakat promujący 40-lecie • 
odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich (SP Fundacji Elementarz w Podzamczu)
Wystawa fotograficzna pt. „Nic nie może przecież wiecznie trwać… – gmina Ogrodzie-• 
niec na starych i nowych fotografiach” (Szkoła Podstawowa w Podzamczu)
21.04.2013 – Festyn szkolny w Ryczowie połączony z otwarciem boiska sportowego • 
(Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

Maj 
1-2-3.05.2013 - Zamkowa Majówka – program w wykonaniu Bractwa Rycerskiego • 
Ziemni Ogrodzienieckiej obejmujący walki piesze, tańce dworskie i pokazy konne. In-
teraktywne zajęcia z publicznością, scenki rodzajowe, gry i zabawy plebejskie, Zamek 
Ogrodzieniecki w Podzamczu („Zamek” Sp. z o.o.)
3.05.2013 - Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja , „Majówka na skwerze” – • 
impreza plenerowa na Placu Wolności w Ogrodzieńcu (MGOK Ogrodzieniec) 
10.05.2013 - Otwarcie wystawy malarstwa i grafiki artystki Bożeny Pilarczyk (MGBP • 
Ogrodzieniec)
13.05.2013 – Jubileuszowy X Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej 2013 pt. „O Unii Euro-• 
pejskiej wiemy już prawie wszystko” – podsumowanie 10 lat gminnego turnieju (Urząd 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec)
18-19.05.2013 – X Najazd Barbarzyńców - inscenizacja życia codziennego narodów • 
zamieszkujących Europę w IX-X w.: prezentacja rzemiosła, obrzędów i obyczajów, poka-
zy walk, inscenizacje bitew, koncerty zespołów celtyckich. 400 uczestników z Niemiec, 
Szwecji, Białorusi, Litwy, Węgier, Czech i Polski – Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu 
(„Zamek” Sp. z o.o.)
25.05.2013 – Przegląd Orkiestr Dętych (Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach • 
Zarząd MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, MGOK Ogrodzieniec)
31.05.2013 – „40 lat minęło…” – impreza plenerowa z okazji 40-lecia odzyskania przez • 
Ogrodzieniec praw miejskich (Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, MGOK Ogrodzie-
niec)

Imprezy w ramach obchodów 40 lecia 
odzyskania praw miejskich przez 

Ogrodzieniec w miesiącach kwiecień-majŻyczenia 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

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzenia szczęścia, spokoju ducha, 

wiary w dobro i ludzi, 
umiejętności dostrzegania piękna tego świata 

i wiary w siebie

życzą 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzenia szczęścia, spokoju ducha, 

wiary w dobro i ludzi, 
umiejętności dostrzegania piękna tego świata 

i wiary w siebie

życzą 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w 
dniu 20 lutego br. wpłynę-
ły następujące interpelacje 
i zapytania radnych:

Mieszkańcy bloków w 
Ogrodzieńcu przy ulicy 
Słowackiego zwracają się 
z prośbą o poprawienie 
jakości odśnieżania uliczek 
między blokami.
Często odśnieżane są tyl-
ko drogi główne, a dojazd i 
wejścia do poszczególnych 
klatek bloków są bardzo 
utrudnione.
Rodzice dzieci mieszkają-
cych na osiedlu Słowac-
kiego „bloki” proszą o wy-
budowanie nowego placu 
zabaw na ww. osiedlu. W 
blokach mieszka około 50 
dzieci. Na osiedlowy plac 
przychodzą bawić się rów-
nież dzieci z centrum mia-
sta.
Mieszkańcy Ryczowa pro-
szą o przywrócenie ruchu 
dwukierunkowego na ul. 
Kościelnej. Po dwóch la-
tach okazało się, że ruch 
jednokierunkowy jest du-
żym utrudnieniem dla kie-
rowców, szczególnie dla 
mieszkańców ul. Kościel-
nej. Nie chodzi tylko o sa-
mochody osobowe, ale 
również ciężarowe jadące 
do posesji z węglem, drew-
nem, czy też dojazdy do 
pól i lasów. Jeśli miałby być 
zachowany jeden kierunek 
to tylko w niedzielę, kiedy 
mieszkańcy przyjeżdżają 
do kościoła na mszę. W/w 
problem będzie mógł być 
rozwiązany wtedy, kiedy 
ulica Sadowa będzie wyre-
montowana, obecnie stan 
tej ulicy jest nie do użytku. 
Następna sprawa dotyczy 
dróg gminnych na terenie 
Ryczowa i Żelazka. W Ry-
czowie jest 8 dróg gmin-
nych i 3 powiatowe. Z tych 
ośmiu gminnych dróg, dwie 
są w stanie dobrym. Jest to 
ulica Agrestowa i Baszto-

wa. Pozostałe są w stanie 
gorszym niż złym. Ulice: 
Pagórkowa, Kręta, Sadowa 
i Końcowa są utwardzone 
odpadami azbestowymi. 
Od 2002 roku mieszkańcy 
za pośrednictwem Rad-
nych proszą o remont i mo-
dernizację tych dróg. Były 
również pisemne prośby 
bezpośrednio składane do 
pana Burmistrza. Z roku 
na rok odkłada się remonty 
w/w dróg, a ich stan coraz 
bardziej pogarsza się. Jest 
pytanie, kiedy pan Bur-
mistrz przystąpi do opra-
cowania dokumentacji na 
drogi na terenie sołectw i 
kolejno zacznie je remon-
tować? 
Trzeba zaznaczyć, że ulicz-
ki te są krótkie. Wszystkie 4 
mają około 1000mb., może 
nawet mniej.
Również od 2002 roku 
mieszkańcy proszą o do-
świetlenie ul. Basztowej w 
odcinku od ul. Kościelnej 
do ruin Baszty. Odcinek ten 
jest zupełnie ciemny. Na ten 
problem zwrócili uwagę nie 
tylko mieszkańcy Ryczowa, 
ale także turyści odwiedza-
jący ruiny Baszty. Ten sam 
problem dotyczy ul. Leśnej 
w kierunku Ryczowa Kolo-
nii. Właściciele domów sto-
jących przy tej ulicy proszą 
chociaż o jedną lampę. 
Następna prośba od miesz-
kańców ulicy Pagórkowej 
jest kierowana do pani kie-
rownik Z.G.K. o postawie-
nie znaku STOP u wylotu 
ul. Pagórkowej do Agresto-
wej i znaku na ulicy Agre-
stowej, że jest ulica bocz-
na oczywiście Pagórkowa. 
Również prośba do pani 
Kierownik o postawienie 
małych koszy przy każdej 
tablicy ogłoszeniowej, żeby 
zrywane ogłoszenia nie były 
rzucane na ulicę. 
Kolejna sprawa, a właści-
wie prośba jest kierowana 
bardziej do Radnych Po-

wiatu, aby w Powiatowym 
Zarządzie Dróg poprosili o 
postawienie znaku „SAR-
NY” na Górze Ogrodzie-
nieckiej. Trzeba zaznaczyć, 
że w tym miejscu było kilka 
przykrych zdarzeń z prze-
biegającymi sarnami. 
Mieszkańcy Żelazka pyta-
ją, czy w tym roku będzie 
wybudowany transformator 
wysokiego napięcia? I jakie 
szanse są na budowę ulicy 
Grabowej?
Ponowienie prośby o zgło-
szenie do Zarządu Dróg 
Powiatowych o oczyszcza-
nie przepustów na ul. Po-
niatowskiego i w Jeziórku, 
gdyż zbliża się wiosna i za-
raz pojawią się roztopy.
Proszę o częste wywoże-
nie koszy segregacji przy 
Biedronce i na ul. Mieszka 
I. Świadomość ekologicz-
na wśród mieszkańców 
jest bardzo duża i kosze 
te szybko zapełniane są 
segregowanymi odpadami 
m.in. plastikami. 
Proszę odpowiedzieć, czy 
będzie wybudowany nowy 
chodnik na odcinku od Ko-
ścioła do fotoradaru na ul. 
Kościuszki w Ogrodzieńcu. 
Proszę także o częste wy-
wożenie koszy na segrega-
cję przy ul. Mieszka I.
Czy pan Żuchowicz uregu-
lował swoje zobowiązania 
wobec Gminy? W jakiej wy-
sokości, jeżeli nie to jakie 
ma zobowiązania wobec 
Gminy, jakie zostały podjęte 
działania w celu ściągnięcia 
należności.
Do lokatorów spółdzielni 
„Hutnik” dopłacamy rocz-
nie 50 tys.zł - jakie zosta-
ły podjęte w tym zakresie 
działania, aby nie dopłacać 
do nie naszych mieszkań-
ców;
- czy zostało w jakiś sposób 
lub zostanie wykorzystane 
porozumienie podpisane w 
dn. 17 października 1996r. 
pomiędzy Gminą, Cemen-
townią „Wiek” i spółdzielnią 
„Hutnik”.
W związku z tym, że oprócz 
subwencji oświatowej Gmi-

na dopłaca z budżetu około 
5 mln. zł. do oświaty proszę 
o podanie jak to się rozkła-
da na poszczególne szkoły: 
Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Ogrodzieńcu, Gim-
nazjum, Giebło, Ryczów, 
Podzamcze

Odpowiedzi Burmistrza: 
drogi na osiedlu odśnieża-
ne są codziennie. Jeśli wy-
stępują trudności z zado-
walającym uprzątnięciem 
śniegu, jest to spowodo-
wane parkującymi samo-
chodami na drodze. Wie-
lokrotnie Zarządca osiedla 
apelował do kierowców w 
tej sprawie, jednak często 
bez zrozumienia. Wówczas 
nie jest możliwe wykonanie 
usługi odśnieżania w spo-
sób właściwy. 
Jeżeli będzie zgoda wspól-
not mieszkaniowych na 
udostępnienie terenu pod 
plac zabaw, zostanie on 
wykonany.
Wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego na ul.Ko-
ścielnej nastąpiło na wnio-
sek mieszkańców. W chwili 
obecnej mamy wniosek o 
przywrócenie ruchu dwu-
kierunkowego, tak jak to 
było przed zmianami, więc 
albo wniosek poprzedni był 
nieprzemyślany, albo nie 
wszyscy kierowcy przyzwy-
czaili się do nowej sytuacji 
na drodze. Może lepiej od-
wrócić kierunek ruchu i zro-
bić wjazd od ul. Armii Krajo-
wej, gdyż ulica jest bardzo 
wąska dla dwóch kierun-
ków ruchu? Każda zmiana 
organizacji ruchu wymaga 
opracowania projektu i jego 
zatwierdzenia. 
Wykonanie kompleksowych 
remontów dróg jest bardzo 
kosztowne. Niestety nie ma 
dotacji unijnych na drogi, 
musimy więc wykonać je z 
własnych środków. W chwili 
obecnej sytuacja finansowa 
nie zezwala nam na wpro-
wadzanie takich zadań do 
budżetu. Zapewniałem już 
wielokrotnie, że remonty 
dróg zaliczam do prioryte-

towych i gdy tylko sytuacja 
się poprawi przygotuję pro-
pozycję finansowania tych 
zadań.
W tym roku z funduszu 
sołeckiego dobudowa-
ne będzie oświetlenie w 
Podzamczu-Morusach 
oraz w Żelazku. W kolejce 
czekają następne miejsca 
wcześniej już omawiane: 
m.in. w Ryczowie Kolonii, 
Kiełkowicach. Mamy także 
kilka punktów w gminie, w 
których musimy doprojek-
tować, gdyż wybudowa-
no nowe domy i teren się 
poszerzył. Będziemy to na 
bieżąco robić, jeżeli znajdą 
się środki.
W sprawie znaku stop i ko-
szy na śmieci zgłoszę to do 
ZGK.
Rozmawiałem z kierownic-
twem Tauron-u w sprawie 
budowy transformatora 
na Żelazku. Zadanie jest 
w planach inwestycyjnych 
dostawcy energii. 
Ulica Grabowa – na zlecenie 
gminy geodeta wyznaczył 
właściwe granice geodezyj-
ne i niestety nie pokrywają 
się one z sytuacją w tere-
nie – droga na znacznym 
odcinku przebiega obecnie 
po terenach prywatnych. 
Najprościej byłoby zalegali-
zować obecny stan w tere-
nie poprzez uzyskanie zgo-
dy na zajęcie gruntu pod 
drogę od właścicieli, ale 
niestety na chwilę obecną 
nie ma takiej zgody. Mamy 
sytuację „patową”. 
Możemy też skorzystać z 
innej możliwości ale bar-
dzo kosztownej tj. z ustawy 
„drogowej” czyli uzyskać 
zgodę na realizacje inwe-
stycji drogowej, lecz wyma-
gałoby to wprowadzenia do 
budżetu takiego zadania. 
W bieżącym roku nie jest to 
możliwe. Tego tematu dzi-
siaj nie wyjaśnimy. 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej na bieżąco monito-
ruje stan zapełnienia koszy 
do segregacji i telefonicznie 
zleca ich opróżnianie firmie 
Remondis. Jeżeli zauważy-

cie państwo przepełnione 
kosze,  proszę o telefon do 
ZGK. 
Od czterech lat mamy do-
kumentację na przebudo-
wę dróg wojewódzkich w 
Ogrodzieńcu, obejmującą 
ulice: 1 Maja, Olkuską i 
Kościuszki. Dwa odcinki 
zostały już wykonane, a 
do zakończenia pozostała 
ul.Kościuszki. Jest to zada-
nie regionalne finansowane 
z budżetu województwa 
śląskiego i nie mogę podać 
żadnych konkretnych dat. 
Na skutek nierozważnych 
decyzji poprzednich władz 
gminy musieliśmy po prze-
granym procesie wypłacić 
w 2006 roku odszkodo-
wanie w wysokości ok.270 
tys.zł z odsetkami (łącznie 
ok.500 tys.zł)  p. Adamowi 
Żuchowiczowi za poniesio-
ne przez niego nakłady na 
dawnym ośrodku na Cen-
turii, który Gmina najpierw 
obiecała sprzedać, a później 
się z tego wycofała. Po zło-
żonej przez gminę apelacji i 
kasacji wyroku, po ponow-
nym rozpatrzeniu sprawy 
sąd nie zmienił wyroku co 
do meritum, ale rozszerzył 
go i w 2008 roku zasądził 
od p. Żuchowicza zapłatę 
na rzecz gminy ok.53 tys.zł 
z odsetkami tytułem należ-
ności za bezumowne ko-
rzystanie z ośrodka (łącznie 
ok. 107 tys.zł).  Zasądzonej 
kwoty pozwany nie zapła-
cił, więc Gmina skierowała 
sprawę do komornika, któ-
ry prowadzi egzekucję. Do 
końca stycznia br. do kasy 
gminy wpłynęło ok.48 tys.
zł, stan należności wynosi 
jeszcze ok.81 tys.zł.
Gmina nie dopłaca do „nie 
naszych mieszkańców”. 
Porozumienie z dn. 17 
października 1996 roku nie 
zostało uwzględnione przy 
przekazywaniu mieszkań 
zakładowych Spółdzielni 
„Hutnik” przez Cementow-
nię „Wiek”. 
Informacja o budżetach 
szkół zostanie przekazana 
radnemu listownie. 

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie 
Mieszkańcom Gminy 
życzą Sołtysi

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

życzy  Henryk Karcz 
Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego 

Zdrowych i pogodnych Świąt 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

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca

oraz samych sukcesów
Zbigniew Meres
Senator RP

Wiosna otula nas płaszczem kwiatów,
Znak że Wielkanoc nadchodzi.

Niech będzie zdrowie,
Niech będzie szczęście,

Dobrobyt niech u Was zamieszka.
Z okazji Świąt Wielkanocnych,
Dla Mieszkańców całej Gminy

Życzymy dużo łask Bożych
Pogodnych zdrowych Świąt

  
Strażacy z Kiełkowic
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z notatnika burmistrza...

1 lutego w Katowicach 
odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Śląskiej Organizacji 
Turystycznej, której gmina 
Ogrodzieniec jest człon-
kiem. Na posiedzeniu został 
zatwierdzony plan pracy na 
rok 2013.
1 lutego w Katowicach 
odbyło się spotkanie wój-
tów, burmistrzów Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, 
którego gmina Ogrodzie-
niec jest członkiem. Na 
spotkaniu omówione były 
sprawy związane z wdroże-
niem nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminie, która będzie obo-
wiązywać od 1 lipca br.
4 lutego w Szkole Podsta-
wowej w Chruszczobrodzie 
odbyło się spotkanie z p. 
Krystyną Szumilas - Mini-
strem Edukacji Narodowej. 
Głównym tematem spotka-
nia było omówienie prac 
rządu nad  wprowadze-
niem w najbliższych latach 
obowiązku szkolnego dla 
6 latków. Jeszcze w roku 
szkolnym 2013/14 mogą 
zadecydować rodzice o 
posłaniu 6-latka do klasy 
pierwszej. Od roku szkolne-
go 2014/15 każde dziecko 

w wieku sześciu lat będzie 
obowiązkowo chodziło do 
klasy pierwszej, czyli o rok 
wcześniej niż dotychczas.  
Pani Minister informowała 
również o stanie przygoto-
wań nad wprowadzeniem 
nowej ustawy o wychowa-
niu przedszkolnym. Zakła-
da ona, że od roku 2016 
każde dziecko w wieku 3-4 
lat powinno mieć możli-
wość skorzystania z opieki 
przedszkolnej. Opieka taka 
może być realizowana np. 
w przedszkolach publicz-
nych, przedszkolach pry-
watnych lub jako opieka 
przez opiekunki do dzieci .
6 lutego w Jaworznie od-
było się spotkanie wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast Subregionu Central-
nego w sprawie przygoto-
wań do aplikacji o środki 
unijne na lata 2014-20.
13 lutego odbyło się po-
siedzenie Sądu w sprawie 
nieprawidłowości w JPW. 
W trakcie posiedzenia ze-
znawał w charakterze bie-
głego inżynier z zakresu bu-
downictwa. Kolejne terminy 
to 20 marca i 12 kwietnia.
14 lutego w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 

miała miejsce prezentacja 
prac związanych z projek-
towaniem i zagospodaro-
waniem Ogrodzienieckiej 
Strefy Inwestycyjnej – te-
renów przemysłowych po 
byłej Cementowni „Wiek”. 
Wykonawcą prac projekto-
wych jest firma AN-ARCHI 
Group z Gliwic.
18 lutego w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec odbyło się spotka-
nie w sprawie dzierżawy 
części terenów na Krępie.  
W najbliższych latach na 
tym terenie działać będą 2 
podmioty. Jednym z nich 
będzie, tak jak dotychczas 
firma z Podzamcza zajmu-
jąca się gastronomią i orga-
nizacją okolicznościowych 
ewentów. Nowością będzie 
organizacja przedstawień 
i bajek dla dzieci propono-
wana przez firmę z Często-
chowy.
19 lutego w Urzędzie Miej-
skim  w Sosnowcu odbyło 
się spotkanie wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów 
miast Subregionu Cen-
tralnego w sprawie środ-
ków europejskich w latach 
2014-20.
19 lutego odbyło się posie-
dzenie komisji wspólnych 
Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu, na którym omówiono 
uchwały przygotowane na 
sesję oraz zapoznano się 
z wynikami prowadzonych 
badań geologiczno-poszu-
kiwawczych rud cynkowo-
ołowiowych prowadzonych 
na ternie gmin Łazy, Zawier-
cie, Ogrodzieniec i Poręba. 
Prezentacje w tym zakresie 
przedstawił John Barry z Ir-
landii, Prezes firmy HDI RA-
THDOWNEY prowadzącej 
badania.  
21 lutego w Ryczowie 

odbyły się uroczystości 
związane z obchodami 69 
rocznicy Pacyfikacji. Z tej 
okazji w Kościele Parafial-
nym w Ryczowie oraz  przy 
mogile pomordowanych 
mieszkańców i w Szkole 
Podstawowej odbyły się 
uroczystości z udziałem 
mieszkańców , przedstawi-
cieli władz samorządowych 
oraz p.Stefana Kajdana, 
jedynego  który przeżył pa-
cyfikację.
22 lutego odbyło się Walne 
Zebranie Stowarzyszenia 
Rekreacyjno-Wędkarskie-
go, na którym omówione 
były plany na rok bieżący. 
Na prośbę Stowarzysze-
nia Rada Miejska w Ogro-
dzieńcu podjęła uchwałę 
o nieodpłatnym użyczeniu 
stawów na Krępie i w Ce-
mentowni na okres 10 lat 
dla działalności statutowej 
Stowarzyszenia. W zamian 
Stowarzyszenie opiekować 
się będzie stawami i będzie 
dbać o jego właściwą eks-
ploatację.
27 lutego w sali narad 
RM odbyła się dyskusja 
publiczna nad wyłożonym 
projektem Studium kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego oraz pro-
jektem miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Ry-
czów.
5 marca odbył się przetarg 
na organizację kampanii 
promocyjnej przygotowa-
nych przez gminę dla te-
renów inwestycyjnych, po 
byłej Cementowni „Wiek”. 
Przetarg został unieważ-
niony. 
7 marca odbył się przetarg 
na zadanie inwestycyjne na 
termomodernizację budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy. 

Wpłynęło 12 ofert. Zadanie 
zgodnie z planem powinno 
być zrealizowane do końca 
lipca br.
11 marca w sali narad  RM 
odbyła się publiczna pre-
zentacja nowych terenów 
inwestycyjnych w Ogro-
dzienieckiej Strefie Inwe-
stycyjnej. W spotkaniu brali 
udział przedsiębiorcy z tere-
nu naszej gminy, przedsta-
wiciele izb gospodarczych,  
Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, radni 
Rady Miejskiej, mieszkań-
cy i przedstawiciele prasy 
lokalnej i mediów regional-
nych.  Zaprezentowane zo-
stały trzy różne warianty za-
gospodarowania terenów 
inwestycyjnych o pow. ok. 
25ha, które w najbliższych 
latach gmina zamierza 
przeznaczyć  pod inwesty-
cje. Grunty są własnością 
gminy lub Skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym 
gm. Ogrodzieniec. Obejmu-
ją one tereny dawnej Ce-
mentowni „Wiek” (po lewej 
stronie drogi wojewódzkiej 
jadąc w kier. Zawiercia) 
oraz po prawej stronie za 
dawną stacją paliw. 
12 marca w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
podpisano porozumienie 
pomiędzy samorządami 
oraz stowarzyszeniami  z 
czterech województw: ślą-
skiego, łódzkiego, mazo-
wieckiego i opolskiego tj. 
Gminą Ogrodzieniec,  Po-
wiatem Wieruszowskim,  
LGD „Miedzy Prosną a 
Wartą”, LGD „Zielone Mo-
sty Narwi”,  LGD „Żywiecki 
Raj” oraz  LGD „Górna Pro-
sna”  w sprawie współpra-
cy kulturalnej, polegającej 
na szkoleniu i wspólnych 
wyjazdach dziecięcych ze-

społów  artystycznych. W 
ramach przygotowań do 
projektu nasze Mażoret-
ki i Dziecięco-Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta będą 
uczestniczyć w warszta-
tach artystycznych i wspól-
nie koncertować.
14 marca w Ryczowie 
Kolonii odbyło się zebranie 
wiejskie, na którym oma-
wiane były sprawy wdroże-
nia nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach oraz uruchomie-
nia oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawo-
wej w Ryczowie.
15 marca w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Śląskiego odbyło się spo-
tkanie sołtysów, wójtów i 
burmistrzów gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich woj. 
śląskiego z Zarządem Wo-
jewództwa, przedstawicie-
lem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie 
PROW 2007-2013 oraz no-
wej perspektywy finanso-
wej funduszy europejskich 
dla terenów wiejskich. 
16 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Ryczo-
wie w sprawie prośby 
rodziców o uruchomienie 
oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Ryczowie.  Na spotkaniu 
omówiono również nowe 
zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi, 
które obowiązywać będą 
od 1 lipca br.

W miesiącach luty i ma-
rzec odbyły się kolejne 
zebrania OSP z terenu 
gminy. W dniu 2 lutego 
w OSP Giebło, 9 lutego w 
OSP Ryczów Kolonia, 16 
lutego w OSP Podzamcze, 
23 lutego w OSP Kiełko-
wice, 2 marca w OSP Ry-
czów a 9 marca w OSP 
Ogrodzieniec.

Na wniosek mieszkańców, 
w latach poprzednich Gmi-
na Ogrodzieniec  czyniła 
starania o zorganizowanie 
oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Ryczowie. Wówczas nie 
udało się zebrać odpo-
wiedniej liczby chętnych.  
Obecnie sytuacja się zmie-
niła. Na zebraniu z władza-
mi gminy w dniu 16 marca 
br.  rodzice 3 i 4-latków zło-
żyli 22 deklaracje wysyłania 
dzieci do przyszłego przed-
szkola. Obecny na nim 
Burmistrz zadeklarował, że 

jeżeli zadeklarowana liczba 
dzieci nie ulegnie zmianie, 
to od 1 września oddział 
przedszkolny będzie funk-
cjonował. Konieczne bę-
dzie jednak przystosowanie 
szkoły do nowych obo-
wiązków i przygotowanie 
pomieszczeń szkolnych dla 
przedszkolaków. Pomimo 
konieczności wydatkowa-
nia dodatkowych środków 
chyba warto wyjść na-
przeciw prośby rodziców, 
bo przecież polityka rządu 
zmierza do objęcia opie-
ką przedszkolną każdego 

dziecka.
Radni Rady Miejskiej popie-
rają tę inicjatywę.  
Obecnie rodzice dowożą 
dzieci do oddziału przed-
szkolnego w Podzamczu 
lub do Przedszkola w Ogro-
dzieńcu,  co  jest dla nich  
dużym utrudnieniem. Od 
2006 roku interpelowałam 
trzykrotnie w sprawie utwo-
rzenia oddziału przedszkol-
nego w Ryczowie. Budżet 
gminy jest bardzo obciążo-
ny i napięty, ale myślę, że 
Pan Burmistrz będzie starał 
się zrealizować to zadanie. 

Wspólnie z radnym Ja-
nuszem Grzesiakiem oraz 
dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Ryczowie za-
praszamy  na festyn, który 
odbędzie się 21 kwietnia 
na boisku szkolnym przy 
szkole.  Zorganizujemy ak-
cję pozyskania środków 
na remont i doposażenie 
przyszłego  przedszkola 
w naszej parafii, by każde 
dziecko czuło się w nim 
jak w domu  – mówi Zofia 
Adamusińska, Radna Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu.

red.

Oddział przedszkolny w Ryczowie Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Gazeta Ogrodzieniecka zapra-
szają do udziału w otwartym konkursie pt.: „Ogrodzieniec – moje miejsce na Ziemi”.

Prace konkursowe realizowane będą w dwóch różnych formach artystycznej interpretacji
I – dowolna forma plastyczna (format min. A3, technika płaska/ lub forma przestrzenna (modele, 
rzeźba)
Ta forma przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
1. Przedszkole, Zerówka
2. Kl. I- III Szkoły Podstawowe
3. IV- VI Szkoły Podstawowe
Kategorie:  - prace indywidualne 

II różne formy publicystyczne oraz przekazu wizualnego, takie jak: prace dziennikarskie (felieton, 
reportaż, fotoreportaż), prace literackie (wiersz, opowiadanie), prace fotograficzne, prace multime-
dialne (prezentacje)
Kategoria wiekowa:
1. Gimnazjum
2. Szkoły średnie
3. Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia)
Kategorie: - prace indywidualne
                   - prace w duecie (dwóch autorów)

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie www.mgok.ogrodzieniec.pl  lub pod 
numerem telefonu 032 67 32 044

Termin składania prac: do 20 maja 2013r. w MGOK
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W czwartek, 21 lutego br. 
w Ryczowie odbyły się 
uroczystości upamiętniają-
ce 69 rocznicę Pacyfikacji 
Wsi Ryczów.  Tradycyjnie 
w Kościele Parafialnym zo-
stała odprawiona przez ks. 
proboszcza Marka Łabu-
dę msza święta w intencji 
pomordowanych osób. 
Po nabożeństwie wszy-
scy udali się pod mogiłę, 
gdzie złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. 
W uroczystości uczestni-
czył Stefan Kajdan, jedyny 
żyjący uczestnik tamtych 
wojennych wydarzeń, który 
co roku przyjeżdża do Ry-
czowa, aby złożyć kwiaty 
na mogile i uczcić pamięć 
swych kolegów – ofiar Pa-
cyfikacji. W uroczystość jak 
co roku włączyła się Szkoła 
Podstawowa. Nauczyciele i 
uczniowie przygotowali wy-

stęp połączony z prezen-
tacją multimedialną, opartą 
na filmie dokumentalnym 
autorstwa Piotra Smętka. 
Film  opowiada o wydarze-
niach z dnia 21 lutego 1944 
roku. Wśród występujących 
osób jest Stefan Kajdan 
oraz inni świadkowie.  Na 
tę okazję w szkole przy-
gotowano także wystawę 
plastyczną pt. „Pacyfikacja 
Ryczowa widziana oczami 
dziecka”. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy 
Ryczowa i przedstawiciele 
władz samorządowych z 
Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrze-
jem Mikulskim na czele 
oraz radni Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu: Zofia Adamu-
sińska, Janusz Grzesiak, 
Jerzy Kołodziej.
W przyszłym roku przy-
padać będzie 70 rocznica 

W sobotę, 2 marca br. w re-
mizie OSP Ryczów odbyło 
się zebranie sprawozdaw-
cze miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej za rok 2012.
Jednostka w roku ubiegłym 
brała udział w 30 wyjazdach 
bojowych, tj. 28 pożarów i 
2 miejscowe zagrożenia. 
Najbardziej wyróżniający się 
druhowie to: Feliks Wójcik, 
Stefan Ścisłowski, Grze-
gorz Żak, Marek Bednarz, 
Arkadiusz Roch, Dawid 
Gąsiorowski, Dawid Karoń,  
Adam Żak, Adam Przytuła.
W roku 2012 druhowie z 

OSP Ryczów oprócz udzia-
łu w akcjach ratowniczo-
gaśniczych przeprowadzili 
szereg prac m.in. wykona-
nie tarasu nad schodami 
wejściowymi do remizy, wy-
konanie i zamontowanie 
monitoringu na budynku 
remizy oraz prace porząd-
kowe wokół budynku. Przy 
pracach tych przepracowali 
społecznie 1108 godzin.
Druhowie zapoznali się ze 
sprawozdaniem 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 udzieliło 
absolutorium zarządowi.
Na zebraniu obecni byli: 
Andrzej Mikulski Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec, Hubert Berlik 
przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej OP OSP w Za-
wierciu, bryg.  Jerzy Szota 
dowódca jednostki ratow-
niczo-gaśniczej  PSP Za-
wiercie, Henryk Karcz Ko-
mendant M-G OSP RP w 
Ogrodzieńcu, Radni Rady 

tych tragicznych wydarzeń i 
z tej okazji społeczność Ry-
czowa już zaczyna przygo-
towania  do obchodów.
Występy połączone z pre-
zentacją multimedialną w 
Szkole Podstawowej w 
Ryczowie przygotowały 

nauczycielki: Bożena Feli-
szewska, Katarzyna Apel, 
Małgorzata Woźniak-Ste-
fańska oraz uczennice Anna 
Król i Kinga Pikuła. Montaż 
– Karol Półkoszek.
W konkursie plastycznym 
„Pacyfikacja Ryczowa wi-

dziana oczami dziecka” 
wzięli udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ry-
czowie. Prace były bardzo 
ciekawe, wykonane róż-
nymi technikami plastycz-
nymi. Jury przyznało trzy I 
miejsca dla Ewy Półkoszek, 

Kingi Pikuły i Roksany Grze-
gorczyn. Przyznano także 5 
wyróżnień dla:  Agaty Jagły, 
Pauliny Hutnik, Aleksandry 
Motyki, Piotra Żaka, Wikto-
ra Sikory. Gratulujemy!

Joanna Piwowarczyk

Rocznica
Pacyfikacji

Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zofia Adamusińska i Janusz 
Grzesiak, Stefan Biedak 
sołtys Ryczowa, Krzysztof 
Błoch, Jan Chudek i Henryk 
Nowak oraz ks. proboszcz 
Marek Łabuda.
Podczas spotkania wrę-
czono zaświadczenia dla 
strażaków za ukończone 
szkolenia oraz udekoro-
wano druhów  za wysługę 
lat m.in.: Stefan Grzanka 
65 lat,  Zygmunt Bąk 60 
lat, Stefan Kuśmierski 50 
lat, Bronisław Pędzik, Piotr 
Uliniarz, Władysław Uliniarz 
45 lat. Prezes OSP Ryczów 
Andrzej Żak podziękował 
druhnom i druhom za za-
angażowanie i prace spo-
łeczne oraz osobom, które 
przekazały 1% podatku na 
rzecz jednostki. 
- Trzydzieści wyjazdów do 
pożarów  w roku to bardzo 
dużo. Jest grupa druhów, 
którzy są aktywni, dyspo-
zycyjni i dzięki temu wasza 
jednostka  jest w pełni go-
towa, aby udzielać pomocy 
– tymi słowami zwrócił się 
do zebranych Burmistrz A. 
Mikulski, który podziękował 
strażakom za zaangażowa-
nie i pomoc przy różnych 
przedsięwzięciach, m.in. 
pomoc w przygotowaniu za-
wodów w Gieble. Burmistrz 
zachęcał także młodzież do 
wstępowania do jednostki. 
Spotkanie uświetniła Orkie-
stra Dęta z Ryczowa.

Joanna Piwowarczyk

Zebranie OSP Ryczów

POSZUKUJEMY MŁODYCH LUDZI DO PRACY 
AMBITNYCH, RZETELNYCH I NIE BOJĄCYCH SIĘ NOWYCH WYZWAŃ !

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA KAWIARENKI KRĘPA 
praca sezonowa na Ośrodku Rekreacyjnym KRĘPA w Ogrodzieńcu•	
poszukujemy do pracy tylko w weekendy oraz na pełnym wymiarze  •	
godzin pracy

ANIMATORZY i OBSŁUGA IMPREZ TEMATYCZNYCH 
praca głównie weekendowa i pracujesz wtedy kiedy chcesz •	
zapewniamy przeszkolenie•	

GWARANTUJEMY NIETYPOWĄ PRACĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE 
TWORZONEJ PRZEZ NASZĄ MŁODĄ KADRĘ

WYJAZDY W ATRAKCYJNE MIEJSCA POLSKI

Zapraszamy na rozmowy indywidualne
Biuro Organizacji Imprez, 

PODZAMCZE, tel. 32/67 333 63 lub kom. 601 46 64 04

Panu Pawłowi Grobelakowi, ustępującemu prezesowi OSP 
Ogrodzieniec składamy serdeczne podziękowania za wielo-
letnią współpracę i aktywność  w życiu kulturalnym naszej 
Gminy oraz wspieranie działalności MGOK  i Gazety Ogro-
dzienieckiej swą pracą i zaangażowaniem 

Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu
Dorota Cygan

Redaktor naczelny Gazety Ogrodzienieckiej
Joanna Piwowarczyk

Składam podziękowania wszystkim, którzy pomagali i przy-
czynili się do gaszenia pożaru mojego domu w Ogrodzieńcu 
przy Placu Piłsudskiego 10 w dniu 22.01. br.
Dziękuję: Panu Krystianowi Golbie, który powiadomił o 
pożarze; Straży Pożarnej – PSP Zawiercie, jednostkom OSP 
Ogrodzieniec, OSP Ryczów, OSP Pilica, OSP Kromołów, bio-
rącym udział w akcji gaśniczej; funkcjonariuszom policji, któ-
rzy do samego rana byli na miejscu pożaru; Panu Burmistrzo-
wi, który osobiście uczestniczył w czasie gaszenia pożaru; 
wszystkim sąsiadom; wszystkim tym, którzy wspierali mnie 
na duchu oraz wszystkim, których nie wymieniłam, a jestem 
im serdecznie wdzięczna i zobowiązana.

Stanisława Podsiadło
Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego 10
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Ogrodzienieckie Koło Za-
rządu Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów zorganizowało 
spotkanie z okazji Święta 
Kobiet. W dniu 7 marca w 
sali „trójbudynku” spotka-
ły się członkinie Związku 
oraz zaproszeni goście. 

Spotkanie rozpoczęła prze-
wodnicząca koła PZERiI w 
Ogrodzieńcu Zenobia Bed-
narz, która powitała gości 
i zaprosiła wszystkich do 
wspólnego świętowania 
Dnia Kobiet. Spotkanie swą 
obecnością zaszczycili m.in. 
Maria Lipka-Stępniewska 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Andrzej Mikulski Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Wanda Zając dyrektor 
MGBP w Ogrodzieńcu.
Burmistrz A. Mikulski złożył 
wszystkim paniom życze-
nia z okazji ich święta oraz 

Święto Pań

pogratulował zarządowi 
ogrodzienieckiego koła 
PZERiI zaangażowania na 
rzecz środowiska emery-
tów i rencistów oraz życzył 
dalszych sukcesów w tej 
społecznej działalności. Im-
prezę uświetniły występy 
artystyczne w  wykonaniu 
Kabaretu 50+ z Łaz oraz 
Zespołu „Seniorzy” z Ogro-
dzieńca. Kabaret zapre-

zentował humorystyczne 
scenki oraz skecze w opar-
ciu o własne scenariusze. 
„Seniorzy” przygotowali 
specjalnie na tę okazję naj-
nowszy repertuar, w którym 
znalazły się utwory biesiad-
ne. Popołudnie upłynęło w 
miłej i ciepłej atmosferze.

Joanna Piwowarczyk

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 
wszystkiego dobrego, dużo 
zdrowia i radości życzy Za-
rząd PZERiI Koło w Ogro-
dzieńcu.

PZERiI Koło w Ogrodzieńcu 
zaprasza we wtorki w godz. 
10.00-12.00 w MGOK

W sobotę, 9 marca w remizie OSP Mokrus Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowali 
Dzień Kobiet. Było to już drugie tego typu spotkanie dla wszystkich kobiet, mieszkanek 
Mokrusa. Najstarszą wśród nich była pani Aniela Malec, która w październiku br. skończy 
100 lat. Z tej okazji mieszkanki wsi Mokrus złożyły solenizantce najserdeczniejsze życze-
nia. Nie zabrakło oczywiście tortu urodzinowego.

Zdjęcie: Damian Szlachta

Dzień Kobiet w Mokrusie
9 marca br. w hali widowiskowo - sportowej w Porębie odbył się IX 
Europejski Dzień Kobiet w powiecie zawierciańskim zorganizowany 
przez Małgorzatę Handzlik, Posła do Parlamentu Europejskiego. 

Europejski Dzień Kobiet

Wiwat Kobiety! Pod takim hasłem 13 marca 2013r. o godz. 17.00 odbyło się przedstawie-
nie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. Scenariusz  i oprawę 
muzyczną przedstawienia przygotowały panie Bożena Malisz i Dorota Piwowarska. Pokaz 
młodych artystów rozpoczęła kultowa piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz pt.„Mał-
gośka”. W kolejnej części dzieci zaprezentowały wizerunki kobiet, zaczynając od epoki 
Flinstonów, kończąc na czasach współczesnych. Nie brakowało również śmiesznych 
aforyzmów, mówiących jak wyglądałby świat bez wspaniałych, pięknych pań. Na koniec 
wszyscy młodzi aktorzy zaśpiewali piosenkę Jerzego Połomskiego „Bo z dziewczynami”. 
Po przedstawieniu wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na kawę i smaczne ciasto.

Dzień Kobiet w szkolnej świetlicy

Gości powitali organiza-
torzy uroczystości Małgo-
rzata Handzlik i Jarosław 
Kleszczewski – wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Zawierciańskiego oraz go-
spodarze imprezy Marek 
Śliwa - Burmistrz Poręby 
i Gabriel Zieliński – prze-
wodniczący Rady Mia-

sta. Życzenia i kwiaty dla 
wszystkich kobiet na ręce 
Małgorzaty Handzlik złożył 
Senator RP Zbigniew Me-
res oraz burmistrzowie i 
wójtowie gmin powiatu za-
wierciańskiego. 
W programach artystycz-
nych wystąpiło ponad 300 
pań zrzeszonych w Kołach 

Gospodyń Wiejskich i w 
Klubach Seniora z powiatu 
zawierciańskiego oraz mło-
dzież z Poręby.
Gminę Ogrodzieniec re-
prezentowały Zespoły 
„Ryczowianki” i Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z 
Ryczowa-Kolonii.
Jolanta Sprzężak-Wawrzyk
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sprzedaż węgla

Rodaki, ul. Rzeka

Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275  

Czynne:  
Pn-Pt 7.30-16.00
Sob    8.00-14.00

Dom Pogrzebowy

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

Emocji nie brakowało, 
bo na konkurs zjecha-
li uczestnicy z Kalisza, 

Odolanowa, Ogrodzień-
ca, Jarocina, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Złocze-

wa, Zelowa, Sieradza, 
Pajęczna, Błaszek, Prasz-
ki a także z Wielunia. Tan-

Fantazja podbiła Wieluń cerze rywalizowali solo i w 
formacjach podzieleni na 
cztery grupy wiekowe: od 
6 do 9 lat, 10 – 12 lat, 13 - 
16 lat, powyżej 16 lat. Dla 
Mażoretek z Ogrodzieńca 
przypadło I miejsce w ka-
tegorii 13-16 lat (Juniorki) 
oraz II miejsce w kategorii 
10-12 lat (Kadetki). Na-
sze dziewczęta zachwy-
ciły jurorów i publiczność 

wdziękiem i doskonało-
ścią, były rozchwytywa-
ne przez fotoreporterów 
i lokalne media. Poziom 
imprezy był naprawdę 
wysoki, a rywalizacja za-
cięta o czym świadczy 
rekordowa liczby tance-
rzy, przybyłych z różnych 
szkół tańca. Najlepsi tan-
cerze otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody, które 

wręczali Wicemarszałek 
Województwa Łódzkie-
go Dorota Ryl, Burmistrz 
Wielunia Janusz Antczak 
i Przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
Miłosz Lipieta. Gratuluje-
my naszym Mażoretkom 
i życzymy kolejnych suk-
cesów!

Joanna Piwowarczyk

Zespół Mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca odniósł kolejny duży sukces. W so-
botę, 9 marca br. w Wieluniu odbył się VI Turniej Tańca Nowoczesnego „Wieluń-
ski Dance 2013”, w którym wzięło udział prawie pół tysiąca uczestników. Tance-
rze w różnym wieku zachwycali profesjonalizmem, strojami i wzruszali radością 
ze zwycięstwa. Konkurs poprowadził znany dziennikarz sportowy Rafał Patyra. 

Siedmioletnia Zosia z dziecięcym porażeniem mózgowym 
potrzebuje kosztownej rehabilitacji by móc się rozwijać.

Dlatego prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Zosi.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”

Koniecznie cel szczegółowy 1%
„Zofia Łukomska - 20/Ł”

Serdecznie dziękujemy!

KRS 0000186434

Radość kadetek z II miejsca w kategorii 10-12 lat Laureatki I miejsca w kategorii 13-16 lat - juniorki Zespołu Fantazja
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

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

Tom-Pol   Cementownia

Tel. 326734162   kom. 604102291

SKUPUJEMY METALE KOLOROWE, TELEWIZORY
MONITORY, KOMPUTERY, RTV, AGD

Ogrodzieniec ul. Kościuszki 137

DOBRY TANI WĘGIEL
S K U P  Z Ł O M U

Polecamy codziennie świeże dostawy mięsa, 
wędlin, warzyw, owoców i pieczywa

Wprowadziliśmy liczne udogodnienia dla 
Klientów: możliwość płacenia kartą i bonami 
Sodexo oraz realizacje indywidualnych 
zamówień Klientów

Cyklicznie prowadzone są liczne promocje  
i konkursy z nagrodami

Każdy Klient ma możliwość znalezienia pro-
duktów dopasowanych do jego potrzeb  
i  dobrej jakości, w konkurencyjnych cenach 

Dużym zainteresowaniem osób odwiedza-
jących Delikatesy cieszą się produkty 
marki „Dobry Wybór” polecane przez znaną 
prezenterkę kulinarną Ewę Wachowicz

Aktualne gazetki i promocje można obejrzeć 
na www.delikatesy.pl

Ogrodzieniec, Plac Wolności 17

czynne:
poniedziałek – sobota 6.00-22.00

niedziela 9.00 – 21.00

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu

Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei.
Życzymy wszystkim naszym Klientom, 
aby te chwile przyniosły wiele spokoju, inspiracji i spełnienia.

Delikatesy Centrum
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Zapewne pamiętacie Pań-
stwo, że pierwszą szkołę 
podstawową w Ogrodzień-
cu wybudowano w 1930 
roku na „Cygańskiej Gór-
ce”, obecnie ul. Szkolna.  
20 lat później, „ze względu 
na rozbudowę okolicznych 
zakładów przemysłowych, 
… przybywało dzieci i na-
uczycieli, nauka odbywała 
się na dwie zmiany”.  W 
styczniu 1951 roku,  kie-
rownictwo szkoły przejął 
Henryk Zakrzewski, któ-
ry zainicjował rozbudowę 
zbyt małej osiedlowej szko-
ły. Od stycznia 1956 roku, 
na skutek zmian admini-
stracyjnych, Ogrodzieniec 
został włączony do powia-
tu zawierciańskiego, woje-
wództwo katowickie. 
Zdjęcie 1 Grono peda-
gogiczne rok szkolny 
1958/59
Od lewej stoją:  Marian-
na Guzik, Krystyna Gęb-
ka, Władysław Bartosik, 
Krystyna Podsiadło, Ma-

ria Trela i Anna Janus. W 
pierwszym rzędzie siedzą, 
od lewej: pani Michalik, 
Helena Zakrzewska, Hen-
ryk Zakrzewski, Ludwika 
Szymańska oraz Maria Jur-
czak.
Na apel ówczesnego I 
Sekretarza Komitetu Cen-
tralnego PZPR towarzysza 
Władysława Gomułki „1000 
Szkół na Tysiąclecie Pań-
stwa Polskiego” , miesz-
kańcy osiedla Ogrodzie-
niec, na zebraniu Komitetu 
Rodzicielskiego w dniu 11 
maja 1958 roku, podjęli 

uchwałę o rozbudowie ist-
niejącej szkoły. Powołano 
Komitet Rozbudowy Szko-
ły, który rozpoczął stara-
nia w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Katowickiego. 
Budowa nowego budynku 
szkolnego trwała od dnia 1 
września 1960 roku do 14 
września 1963 roku, do-
kładnie 50 lat temu! 
Zdjęcie 2. Na zdjęciu pan 
Norbert Matysek,  prze-
wodniczący Osiedlowej 
Rady Narodowej w Ogro-
dzieńcu. 
Jak podaje pierwsza z za-
chowanych kronik szkol-
nych, w pracach wyróżnili 
się: Biedak Tadeusz - prze-
wodniczący Komitetu Roz-
budowy Szkoły, Zakrzewski 
Henryk - kierownik szkoły, 
członkowie Komitetu Ro-
dzicielskiego: Markiewicz 
Stefan i Dyszy Marian, w 
późniejszym okresie bu-
dowy: Lipka Tadeusz - 
przewodniczący Komitetu 
Rodzicielskiego i Komitetu 

Rozbudowy Szkoły oraz 
Matysek Norbert. Uroczy-
sty „Akt erekcyjny  prze-
kazania do użytku Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. 
Stefana Żeromskiego w 
Ogrodzieńcu”  potwierdzo-
ny jest dwoma stronicami 
podpisów ówczesnych de-
cydentów, nauczycieli oraz 
tych, którzy wnieśli swój 
wkład w rozbudowę szko-
ły.  Uczniowie zyskali nową 
dużą salę gimnastyczną, 
gabinety lekarski i denty-
styczny, szkolną kuchnię z 
jadalnią, świetlicę, szatnie 

oraz 9 nowych klasopra-
cowni.  
W roku szkolnym 1963/64 
kierownikiem szkoły była 
pani Helena Zakrzewska, 
a grono pedagogiczne 
tworzyli następujący na-
uczyciele: Marian Kusiak, 
Józefa Pilarczyk, Marianna 
Guzik, Maria Trela, Krysty-
na Gębka, Eleonora Mu-
siałek, Maria Szota, Kry-
styna Podsiadło, Ludwika 
Szymańska, Alina Cochór, 
Anna Kaczmarczyk, Maria 
Jurczak, Stanisława Pipu-
ta, Alina Oruba, Jan Ar-
czyński, Wacław Skorek, 
Anna Janus, Lidia Ostrow-
ska oraz Wiesława Banaś-
kiewicz - sekretarka szkol-
na. Inspektorem szkolnym 
miasta i powiatu Zawiercie 
został Henryk Dusza, a 
podinspektorem na rejon 
Ogrodzieniec Franciszek 
Wałek. Od stycznia 1964 
roku, Henryk Zakrzewski 

ponownie objął stanowi-
sko kierownika szkoły. W 
lutym, cały miesiąc, trwała 
wizytacja podinspektora, 
który w notatce pokon-
trolnej stwierdził, że „Każ-
da klasa posiada własne 
pomieszczenie - 14 klas, 
praca szkoły i organizacji 
młodzieżowych jest dobra, 
nauczyciele wyspecjalizo-
wani, a współpraca szkoły 
z domem układa się po-
myślnie. Zalecił zwiększenie 
ilości lekcji poświęconych 
na badanie wyników w 
nauce, częste stosowanie 
środków audiowizualnych 
na lekcjach  oraz przeby-
wanie nauczycieli z dziećmi 
na przerwach.” Na konfe-
rencji klasyfikacyjnej, któ-
ra odbyła się 18 czerwca 
1964 roku, na ogólną licz-
bę 505 uczniów promocję 
otrzymało 481, powtarzało 
klasę 24 uczniów, w tym 4 
nieklasyfikowano. Spraw-

ność szkoły dla rocznika 
1950 wynosiła 71,8%. 
Należałoby wspomnieć, 
że był to drugi rok reformy 
szkolnej, która przedłuży-
ła obowiązek szkolny do 
16 roku życia, a naukę w 
szkole podstawowej do 
lat ośmiu. Zadania szkoły 
„nakreśliło XIII Plenum KC 
PZPR a ważnym przeży-
ciem dla młodzieży naszej 
szkoły stała się uroczysta 
akademia, 12 październi-
ka, z okazji Dnia Wojska 
Polskiego, na którą przy-
byli przedstawiciele Wojska 
Polskiego z jednostki woj-
skowej Mierzęcice. Żołnie-
rze dali występ z udziałem 
swoich solistów i orkiestry 
wojskowej”.
Czy jeszcze pamiętamy te 
czasy i te wydarzenia? Zno-
wu pojawiają się pytania, 
na które odpowiedź znacie 
tylko Wy – byli uczniowie 
tej szkoły. Jakich przed-

miotów uczyli wymienieni 
nauczyciele? Czy,  gdzieś 
w szufladach, można jesz-
cze odnaleźć pożółkłe 
zdjęcia ze szkolnej ławy? 
Zapraszam do współpracy 
i serdecznie dziękuję pani 
Mariannie Guzik za udo-
stępnienie szkolnych zdjęć  
z prywatnych zbiorów. 
Zapraszam do wspólnych 
wycieczek do przeszłości 
naszych najpiękniejszych 
chwil spędzonych w szko-
le, w końcu jest ku temu 
szczególna okazja; 50 lecie 
„nowej” szkoły. Cdn…

Jadwiga Nawara,
kiedyś uczennica,

obecnie nauczycielka
Zespołu Szkolno-Przedsz-

kolnego w Ogrodzieńcu
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Stefana Żeromskiego

 w Ogrodzieńcu.

Na zdjęciu pierwsi wychowankowie pani Marianny Guzik  - uczniowie klasy VI a, którzy ukończyli szkołę w czerwcu 1961 roku: Straszak 
Ryszard, Apel Stanisław, Gocyła Tadeusz, Malińska Anna, Wójcik Maria, Łasicki Ireneusz, Chrapka, Pawłowska Anna, Biedak Ryszard, 
Molendys Teresa, Kowalski Jan, Kudela Stanisław, Czerniszew Alfred, Krzywicka Ewa, Latacz Marysia, Biedak Jerzy, Dzienniak. Kim 
jest dziewiętnasty uczeń? 

Kroniki szkolne
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W sobotę 9 marca br. w re-
mizie OSP Ogrodzieniec od-
było się coroczne zebranie 
sprawozdawcze tutejszej 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej za rok 2012.
Zebranie otworzył druh Pre-
zes Paweł Grobelak i po-
witał przybyłych gości: Ko-
mendanta PSP w Zawierciu 
bryg. Marka Fiutaka, Przew. 
Powiatowej Komisji Rewizyj-
nej ZP OSP RP w Zawierciu 
Huberta Berlika, Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Andrzeja Mikulskiego, 
Komendanta M-G OSP w 
Ogrodzieńcu Henryka Kar-
cza, Krzysztofa Błocha, Jana 
Chudka, Zdzisława Mogiłę, 
Henryka Nowaka,  Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu Marię Lipkę 
– Stępniewską, Radnych RM 
w Ogrodzieńcu: Krzysztofa 
Apla, Małgorzatę Janoskę, 
Jolantę Ciołczyńską oraz 
Grzegorza Wałka, Stanisława 
Ormana, Martę Ross, Dyrek-
tora MGOK Dorotę Cygan. 
Na przewodniczącego ze-
brania wybrano dh Andrzeja 
Mikulskiego, który przedsta-

wił porządek zebrania. Na-
stępnie druhowie zapoznali 
się ze sprawozdaniami pre-
zesa, skarbnika, naczelnika i 
komisji rewizyjnej oraz spra-
wozdaniem grupy wysoko-
ściowej.
Jednostka OSP Ogrodzie-
niec w 2012 roku brała udział 
w akcjach ratowniczych 69 
razy, w tym: 46 pożarów i 
23 inne zagrożenia, są to: 3 
katastrofy, 7 wyjazdów do 
owadów, poszukiwanie osób 
- wyjazdów 4, wichury 2, za-
bezpieczenie PSP 4, pom-
powanie wody 1, fałszywe 
zgłoszenie 2, jednostka wy-
jeżdżała poza rejon 15 razy, 
do takich miejscowości jak: 
Zawiercie, Mitręga, Rokitno, 
Żarnowiec, Złożeniec, Bzów, 
Szczekociny, Bonowice, 
Centuria. Z dotacji Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
zakupiono samochód lekki 
ratowniczo – gaśniczy Marki 
Ford Transit z wyciągarką, z 
wpłat z 1% jednostka zaku-
piła umundurowanie.
W czasie dyskusji nad spra-
wozdaniem nie zgłoszono 
żadnych zastrzeżeń do pracy 

Zarządu i w jednomyślnym 
głosowaniu zebrani udzielili 
zarządowi absolutorium. 
Kolejnym punktem zebrania 
było wręczenie odznaczeń: 
Złotą Odznakę Drużyny Mło-
dzieżowej otrzymał dh Kamil 
Szymusik, Brązową Odzna-
kę MDP otrzymali dh Dawid 
Kmita, Patryk Małek, Od-
znakę Wzorowego Strażaka 
otrzymali: dh Konrad Wojdas, 
Grzegorz Karcz, Brązowy 
Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa: dh Kinga Gąkowska 
- Białaś, Srebrny Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa: dh 
Łukasz Marczyk, dh Marek 
Gąkowski, Złoty Medal za 
zasługi dla Pożarnictwa dh 
Szczepan Plutka. Odznaki za 
wysługę lat otrzymali: 5 lat: 
dh Kamil Szymusik, Kinga 
Gąkowska – Białaś, Ewelina 
Ceglarska, 10 lat: dh Andrzej 
Dudek, 25 lat: dh Wojciech 
Bodziony, 30 lat: dh Janusz 
Cholewa, 50 lat: dh Józef 
Grajdek.
Podczas zebrania Prezes 
Paweł Grobelak zapowie-
dział, że było to jego ostatnie 
sprawozdanie jako prezesa 
jednostki OSP Ogrodzie-
niec. W swojej przemowie 
podziękował wszystkim za 
owocną współpracę, na-
stępnie druhowie wręczyli 
mu pamiątkową tablicę. 
19 marca wybrano nowe-
go prezesa jednostki OSP 
Ogrodzieniec, którym zo-
stał dh Łukasz Marczyk.

Marta Bejgier

Zebranie OSP w Ogrodzieńcu

2 marca 2013 r. w hali  sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie  odbył się  III  Powiatowy 
Turniej  Strażaków OSP w halowej piłce nożnej. Gminę Ogrodzieniec reprezentowała drużyna skła-
dająca się z członków OSP  Gulzów. W turnieju uczestniczyło 10 drużyn które w drodze losowania 
podzielono na dwie grupy.

GRUPA I: Włodowice, Pomrożyce , Koryczany, Siewierz, Gulzów
GRUPA II: Poręba, Myszków, Zawiercie, Pilica, Ciągowice 

Wyniki  Grupy I:  Włodowice – Pomrożyce  6:3  Gulzów – Koryczany  1:1
Włodowice – Siewierz 4:0   Pomrożyce – Koryczany 3:1  Gulzów – Siewierz 4:1
Włodowice – Koryczany 9:0   Pomrożyce  - Siewierz 3:1  Włodowice – Gulzów 6:1
Koryczany – Siewierz  0:4   Pomrożyce  -  Gulzów  2:1   

TABELA  GRUPY I 

1. Włodowice        12 pkt.      bramki      25 - 4
2. Pomrożyce          9 pkt.      bramki      11 - 9
3. Gulzów               4 pkt.       bramki       7- 11
4. Siewierz              3 pkt.       bramki       6- 11
5. Koryczany          1 pkt.       bramki       2 – 17

W meczu o 3 miejsce Pomrożyce  pokonały Zawiercie 4:1, a w finale Włodowice po-
konały  Porębę  6:1.
Strażacy z Gulzowa w składzie: Michał  Węglarz, Kacper Bartos, Adrian Latacz, Zbi-
gniew Latacz, Dawid Pająk, Dawid Węglarz, Tomasz Weglarz, Krzysztof Łypaczewski, 
Dawid Kosowski, Marcin Jędruszek uczestniczyli w turnieju halowym po raz pierwszy i 
mimo tremy i braku doświadczenia, potrafili stawić czoła drużynom, których skład był 
oparty na członkach kilku jednostek, a nawet na osobach nie zrzeszonych w OSP, a 
grających czynnie w klubach sportowych. Wola walki doprowadziła do tego, że ulegli-
śmy tylko drużynom, które zajęły I i III miejsce w turnieju. Dziękuję kolegom strażakom 
za grę i wole walki za godne reprezentowanie naszej gminy miejscowości i jednostki, 
dziękuję licznej grupie sympatyków dominującej na trybunach za doping dla OSP Gul-
zów podczas turnieju.
Organizowany turniej ma na celu propagowanie aktywności wśród strażaków oraz 
wyłonienie najlepszej w powiecie zawierciańskim drużyny OSP i dobrze by było żeby 
dotyczył tych, których wymienia się w nagłówku. Pomysł organizacji turnieju słuszny i 
bardzo dobry, lecz sama organizacja i przestrzeganie regulaminu pozostawiają wiele 
do życzenia Mam nadzieje, że w latach następnych będzie to prawdziwy turniej STRA-
ŻACKI.

Janusz  Łypaczewski

Powiatowy
Turniej Strażaków OSP

 w halowej piłce nożnej

W dniu 12.03.2013 roku 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Ogrodzieńcu 
wzięli udział w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej dziew-
cząt i chłopców o Puchar 
Wyzwolenia Pilicy. W tur-
nieju wystąpiły Szkoły Pod-
stawowe z Dłużca, Niego-
wonic, Pilicy (gospodarze) 
i Ogrodzieńca. Reprezen-
tanci SP 1 Ogrodzieniec 
w kategorii dziewcząt i 
chłopców wystąpili w me-
czach finałowych z SP Pili-
ca. Niestety w obu finałach 
doznali porażek zajmując w 
turnieju drugie miejsca. W 
meczach ze szkołami z Nie-
gowonic i Dłużca odnieśli 
wysokie zwycięstwa. Gole 
dla dziewczyn w meczu z 
SP Dłużec zdobyły Lilianna 

Smok 2 i Julia Mazur wy-
grywając 3:0 i dla chłopców 
Wiktor Grzebieluch 4, Karol 
Bratek 3, Igor Mikulski wy-
grywając z SP Niegowoni-
ce 8:4. Drużyna dziewcząt 
wystąpiła w składzie: Jo-
anna Olszewska, Weroni-
ka Koza, Lilianna Smok, 
Dagmara Mikoda, Karolina 
Mendak, Sylwia Kucy, Ju-
lia Mazur, Wiktoria Bidziń-
ska. W drużynie chłopców 
wystąpili: Dariusz Bugajny, 
Wiktor Grzebieluch, Karol 
Bratek, Igor Mikulski, Rafał 
Skowerski, Adrian Styczeń, 
Dominik Pietruszka. Trener 
Jarosław Janik. Wszyst-
kie szkoły biorące udział w 
turnieju zostały nagrodzone 
pucharami, dyplomami a 
zawodnicy słodyczami.

Szkolny sport OGŁOSZENIA DROBNE

Od 8 marca 2013 roku „Dziennik Zachodni” ruszył z kolej-
nym plebiscytem. Tym razem można głosować na kobiety 
z powiatu zawierciańskiego, które odniosły sukces. Wśród 
nominowanych znalazły się dwie mieszkanki Ogrodzieńca: 
pani Maria Lipka- Stępniewska zajmująca się między inny-
mi badaniem historii Ogrodzieńca oraz pani Anna Musial-
ska właścicielka pracowni artystycznej.
Na nasze „Kobiety na medal” można głosować wysyłając 
SMS- y do 7 kwietnia. Aby zagłosować na panią Marię Lip-
kę- Stępniewską należy wysłać SMS o treści DZZAW.13 
na numer 72355, a na panią Annę Musialską SMS o treści 
DZZAW.3 na numer 72355. 
Koszt wysyłania jednego SMS- a to 2,46 z VAT. 
Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej:
zawiercie.naszemiasto.pl
Kandydatkom do tytułu „Kobiety na medal” życzymy po-
wodzenia!

Plebiscyt
„Kobieta na medal”

Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Ry-
czowie niedaleko Ogrodzieńca. Działka o pow. 1785 m2, w 
kształcie prostokąta, przeznaczona pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. W granicy media: woda i prąd, 
przyłącze gazu w odległości 50 m. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną (szutrową) 100m od drogi asfaltowej. Okoli-
ca: zabudowa jednorodzinna, letniskowa, widok na lasy i 
skałki. Cena 68 000,00zł. Tel.508 327 884.

Wynajmę na dwa miesiące (maj-czerwiec) mieszkanie M2 
z łazienką – studio lub mały domek.
Kontakt: 881 20 90 42

W dniu 17 czerwca 2012r. (niedziela) ok. godz. 15.00 w 
Ogrodzieńcu na ul. Olkuskiej (skrzyżowanie w kier. Ryczo-
wa z ul. Mostową – w kier. Biedronki) miał miejsce wypa-
dek samochodu osobowego i motocykla.
Ktokolwiek widział to zdarzenie proszony jest o kontakt 
pod nr tel. 660 066 093

W sobotę 9 marca 2013 roku w remizie OSP Ogrodzieniec odbyło się 
coroczne zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej za rok 2012.

Informujemy, że 1 % podatku za rok 2012 składanych 
w tegorocznych zeznaniach podatkowych nie można 

przekazać na Klub Sportowy w Gieble.

Przekaż 1% na Fundację Wspierania Aktywności 
Twórczej i Regionalnej  „Stara Szkoła” w Ryczowie

KRS 0000215720
Cel szczegółowy:  Stara Szkoła
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15 marca 2013 roku w 
Szkole Podstawowej 
Fundacji „Elementarz” w 
Podzamczu odbył się bar-
dzo interesujący konkurs 
-  „Niebo z moich stron 
– znam miejscowość, w 
której mieszkam”. Stano-
wił część cyklu imprez or-
ganizowanych w ramach 
czterdziestolecia  Gminy 
Ogrodzieniec. Jego po-
mysłodawczynią i organi-
zatorką była nauczycielka 
języka polskiego, pani 
Ewa Łapa.
Wpajam uczniom lokal-
ny patriotyzm przy każdej 
okazji, na moich lekcjach, 
na godzinach wychowaw-
czych, wycieczkach edu-
kacyjnych. Uświadamiam 
im, w jak pięknym i histo-
rycznie ważnym miejscu 
mieszkają. Zależy mi, by 
znali historię Podzamcza, 
umieli o niej opowiadać. 
Taki konkurs jest świetnym 
sposobem, by uczyć lo-
kalnego patriotyzmu przez 
zabawę. Odrobina rywa-
lizacji, trochę wyobraźni, 

spory zasób wiedzy i… 
plan osiągnięty – mówi 
Ewa Łapa.
Konkurs rozpoczęła pre-
zentacja, którą pani Łapa 
przygotowała dla uczniów 
szkoły. Komputerowa wi-
zualizacja pomogła dzie-
ciom wyobrazić sobie, 
jak wyglądał zamek ogro-
dzieniecki,  najbardziej 
niezwykły zabytek w ich 
miejscowości. Widzieli 
portrety właścicieli, her-
by, przedmioty,  komnaty, 
poznali legendy. Następ-
nie uczniowie przystąpili 
do właściwego konkursu. 
Trzy czteroosobowe dru-
żyny z klas 4-6 odpowia-
dały na pytania. Wiedza 
dzieci była imponująca, 
trudno było wyłonić zwy-
cięzców. Część teoretycz-
ną co jakiś czas przerywa-
no innymi konkurencjami. 
Kucharki przygotowywały 
jadło według staropol-
skiego przepisu. Musiały 
przeczytać dawny tekst, 
następnie wykonały potra-
wę, którą oceniło jury wy-

brane spośród nauczycieli 
szkoły. Był konkurs pisa-
nia gęsim piórem. Pięknie 
ubrane damy dworu prze-

pisały tekst używając do 
tego ręcznie zaostrzonego 
pióra i kałamarza. Wybie-
rano najładniejszy herb, 

najbardziej niezwykły strój 
z dawnej epoki. Rycerze 
strzelali z łuku, mocowali 
się na rękę, rzucali do celu, 
szukali skarbu kierowani 
jedynie podpowiedziami 
drużyny. To konkurencje 
sprawnościowe zdecy-
dowały o zwycięstwie, bo 
wiedza uczestników była 
niezwykle wyrównana.
Jestem pewna, że po tym 
konkursie uczniowie mają 
„w jednym palcu” wiado-
mości dotyczące swojej 
miejscowości. Cieszę się, 
że udało mi się zaintereso-
wać ich tym tematem. To 

mądre i bardzo inteligent-
ne dzieciaki – mówi pani 
Łapa.
 Zwycięzcami konkursu 
zostali uczniowie klasy 
szóstej:  Oliwia Cichocka, 
Wiktoria Czaińska, Wiktor 
Wycisk, Wiktoria Wycisk. 
Drugie miejsce zajęła klasa 
piąta: Wiktor Jaros, Domi-
nika Stefańska, Dawid 
Piwowarczyk, Anna We-
sołowska. Trzecie -  klasa 
czwarta:  Marcin Dziedzic, 
Bartek Rozlał, Krzysztof 
Kuśmierski, Dawid Soliń-
ski. W konkursie udział 
brali również: Marcelina 
Pasierb, Karol Pisarczyk, 
Ola Stolarz, Kacper Koło-
dziejski, Karolina Jawor-
ska.
Piękne nagrody za udział 
w konkursie sponsorował 
Dom Kultury w Ogrodzień-
cu i Urząd Miasta i Gminy. 
Każdy uczestnik otrzymał 
dyplom.
Pragnę serdeczne podzię-
kować panu Burmistrzowi 
za przychylność i dodat-
kowe nagrody dla moich 
uczniów – dodała na za-
kończenie organizatorka 
konkursu. – To przyjem-
ność, móc wręczyć cie-
kawe książki za ich pracę 
i wiedzę.

Joanna Piwowarczyk

Niebo z moich stron 
– znam miejscowość, w której mieszkam

Marcowa aura chłodne-
go wieczoru, przełamana 
ciepłem południa, zaowo-
cowała nowymi doznania-
mi obecnych osób na sali 
ogrodzienieckiego MGO-
K-u 9 marca br. Progra-
mem „Ojczyzna belcanta 
i pizzy” wniosła nastrój 
włoskich ulic, niezwykłych 
tam miejsc, przesyconych 
zapachem tamtejszych 
potraw i radosnymi dźwię-
kami pięknego śpiewu. 
Znany nam  już muzyk i 
kompozytor, Lucjan We-
sołowski, sprawił, że 
zrobiło się miło, biesiad-
nie, rodzinnie. Wiersze 
poetów włoskich i na-
szej Noblistki Wisławy 
Szymborskiej, również w 
przekładzie włoskim, były 
niejako wstępem do uka-
zania, jak wiele polskich 
słów i wyrażeń ma wło-
skie korzenie i podobne 
brzmienie w wymowie. 
Szybko dało się odczuć, 
że niedaleko z ziemi pol-
skiej do włoskiej. Nasz 

gość, mieszkający od 
dwudziestu lat w Weronie, 
przybliżył nie tylko klimat 
tego miasta, ale i zachęcił 
zebranych do zadawania 
pytań. Chętnych było wie-
lu, a odpowiedzi pogłębiły 
wiedzę o historii miejsc, 
zabytków, zwyczajach i o 
zwykłych ludziach. Gitara 
i śpiew włoskich piosenek 
wywołały nowe odczucia i 
doznania słuchaczy. 
Prawdziwą diwą tego wie-
czoru była Joanna Span-
del, obdarzona głosem, 
który w pieśniach wło-
skich zauroczył wszyst-
kich niezwykłą głębią 
wokalistyki, jej blaskiem i 
wirtuozerią.

Szczere i życzliwe przyję-
cie obu artystów przejawi-
ło się w podziękowaniach 
i bisach. Pozostało nam 
tylko oczekiwać następ-
nej, równie pięknej uczty 
dźwięków.

Alicja Kmita-Żak

Wieczór włoski i polski
Walentynki – jako dzień 
zakochanych – zakorzeni-
ły się w naszej kulturze na 
dobre. Chociaż zima, cho-
ciaż Wielki Post, ten dzień 
obfituje w radość płynącą 
z najpiękniejszego uczucia, 
jakim jest miłość. Dał temu 
wyraz śpiewem Zespól 
„Echo” w walentynkowym 
koncercie pt. „Nikt nie chce 
żyć bez miłości” w MGOK 
14 lutego br. Miłość niejed-
no ma imię, stąd i piosenki 
śpiewane zespołowo jak i 
solo miały różne odcienie. 
Przebojem nawet nieco 
starsze śpiewane kiedyś 
przez Sławę Przybylską czy 
Kasię Rusowicz w nowym 
wykonaniu nabrały blasku 
i pobudziły publiczność nie 
tylko do wspomnień, ale i 
wesołej zabawy. Konferan-
sjerka pani Ewy o szczerej 
nucie wiodła w zaczarowa-
ny świat odczuć zakocha-
nych i tych, którzy może na 
tę chwilę dopiero czekają. 
Nie zabrakło Walentynek w 

Walentynki i amorki
rodzaju: 
Tylko Tobie chcę się zwie-
rzyć/ Trzymać Cię za ręce.
Z Tobą mi niczego nie żal/ 
Nie pragnę nic więcej.
skierowanych od Zespołu 
do publiczności. 

Członkowie Zespołu, któ-
rym towarzyszył zaproszo-
ny gość, Marek Woźniak, 
instruktor muzyki w MGOK, 
nastrojem serdeczności i 
ciepła wypełnili salę, którą z 
tej okazji nawiedziły amor-

ki. Być może złotośmigłe 
strzały ugodziły niejedno 
serce spragnione miłości. 
Jedno jest pewne wszyscy 
czuli się radośnie, promien-
nie i swojsko.

Alicja Kmita-Żak
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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 różnych sytuacjach.
Dla naszych Klientów szkolnie na symulatorze GRATIS!

 tel  660 663 805:  Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl

PROWADZIMY SZKOLENIA 
PODSTAWOWE 
UZUPEŁNIAJACE
Kat. B

Czynne: pn-pt 10.00-17.00 lub telefonicznie 660 663 805

Zapraszamy na kolejne 
wykłady UTW w Ogro-
dzieńcu w drugim seme-
strze roku akademickie-
go 2012/2013:

11.04.2013r. wykład pt. 
„Aktywny marsz po zdrowie 
– Nornic Walking” wygłosi 
mgr Radosław Krowiak. Po-
dróżnik, entuzjasta ekstre-
malnych przeżyć tj.: wspi-
naczka górska, nurkowanie, 
rafting, skoki spadochrono-
we. Na swoim koncie naj-
wyższy szczyt Europy- Mo-
unt Blanc (4810m n p. m.) 
oraz najwyższy wulkan w 
Europie (Etnę 3350m n. p. 
m.). Instruktor Nordic Wal-
king, Gymstick oraz Fitness. 
Specjalizuje się w hydrote-
rapii, instruktor pływania, 
ratownik WOPR. Z zawodu 
magister Fizjoterapii oraz 
Menadżer Zarządzania w 
Fizjoterapii i Sporcie Osób 
Niepełnosprawnych

25.04.2013r. wykład pt. 
„Negocjacje – skuteczna 
komunikacja” wygłosi dr 
Izabela Stangret.
Pracownik naukowo- dy-
daktyczny w Katedrze Za-
rządzania Wyższej Szko-
ły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Główne zain-
teresowania wokół takich 
dyscyplin jak: ekonomia, 
zarządzanie, komunikacja 
oraz marketing

23.05.2013r. wykład pt. 
„Już tu są, czyli o inwazji 
obcych gatunków roślin i 
zwierząt” wygłosi dr Edyta 
Sierka. Doktor nauk bio-
logicznych, geobotanik. 
Główne zainteresowania 
to: ekologia roślin, bioin-
dykacja, antropogeniczne 
przemiany szaty roślinnej 
i jej ochrona, zarządzanie 
środowiskowe. Autor-
ka ponad 60 publikacji 
naukowych i popularno-

naukowych. Członkini 
Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego oraz Komi-
sji Ochrony Środowiska i 
Utylizacji Odpadów Pre-
zydium Oddziału PAN w 
Katowicach. Prywatnie 
pasjonatka przyrody, życia 
zwierząt i wszystkiego co 
małe, piękne i co w trawie 
piszczy.

20.06.2013r. wykład pt. 
„Jan Matejko – artysta i 
człowiek” wygłosi dr Ane-
ta Borowik.
Historyk sztuki, pracow-
nik naukowo- dydaktycz-
ny Zakładu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, prowadzi-
ła m. in. cykl wykładów 
otwartych dla społeczno-
ści Katowic, poświęco-
nych architekturze mo-
dernistycznej. Od 2003r. 
członek Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki.

Skarby Titanica

Idę zamysłami odkrywcy wraku.
W gorączce ciekawości włączam batystaf
wyobraźni i oczyma technoargonauty
w kapsule Alvina natężam uwagę.

W mule dziewiczego dna Ziemi
skarby liniowca leżą w naciekowej 
chemii oceanu 

Wszystko robi wrażenie 
nawet ciemność rozrywana 
światłem robota.

Na powierzchni gazetowy szum.
Nowe wieści.
Wydobyte z dna przedmioty. 
Budzą zachwyt, pożądanie, chęć zysku.

Za następne sto lat zachowane, 
starannie pielęgnowane, ożywione
w marzeniach i pragnieniach ożyją.
Nabierze wartości: 
pękata skórzana torba, 
srebrny dzbanek do gorącej czekolady
i kawy z mlekiem
wazon z ręcznie ciętego kryształu, 
złota bransoletka z diamencikami
którejś Amy,
wełniany cylinder siedemnastoletniego arystokraty,
zielone guziki z oficerskiego munduru,
menu z 14 kwietnia 1912 roku.

Za każdym razem gdzieś daleko
nieśmiało zalśni przemijanie.

Co innego buty.
Wchodzą w krąg światła 
noskami do góry
w różnych fasonach i rozmiarach
bezcenne ślady rozegranej
na statku ludzkiej tragedii.
Patrząc na nie 
przemijanie nabiera barw i mocy,
rodzi wzruszenie i zadumę.

Ale kogo to interesuje?

Buty pozostaną w głębokiej ciemności
na zawsze, 
bo pieniądz w uczuciach
nie ma nic do rzeczy.

Alicja Kmita-Żak  Kwiecień 2012r.

Święta Wielkanocne

Po skończonym Poście
okresie umartwiania,
Nadejdą Święta miłości
i pojednania – 
Są to Święta „Pańskiego Zmartwychwstania”
Są to niezwykłe Święta,
o których każdy człowiek
na pewno pamięta.
 W tym dniu wspaniałym,
 wszyscy się weselmy,
 składamy życzenia
 i w miłość uwierzymy.
Niechaj nasz Pan Miłościwy,
który Zmartwychwstał
dnia trzeciego – 
darzy nas swą miłością 
i chroni zawsze od złego.
 Niechaj miłość i zgoda ,
 nas utwierdza – 
 o której każdy marzy i śni;
 Niechaj człowiek
 dla człowieka
 przyjacielem będzie ,
 nie tylko w Święta –
 Wtedy doczekamy 
 lepszych dni.
Niechaj te Święta
„Pańskiego Zmartwychwstania”
będą przykładem miłości i pojednania
Aby nam wszystkim
Żyło się lżej – 
Tego pragniemy
dla Ojczyzny swej.

Zenona Fiutak
04.03.2013r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza dzieci do udziału 

w BEZPŁATNYCH  
ZAJĘCIACH RYTMICZNO – MUZYCZNYCH 

W każdą środę o godz. 14.00 – 14.30 oraz 
w piątek o godz. 15.30 – 16.00.

Zapisy i szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 032 67 32 044

lub w biurze MGOK.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ogrodzieńcu

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 15 marca br. zostały pod-
jęte trzy bardzo ważne nowelizacje uchwał związane z nowymi zasada-
mi gospodarki odpadami, które obowiązywać będą od 1 lipca tego roku. 
Wszystkie dostosowane były do wprowadzonej na początku marca nowe-
lizacji ustawy, która w kilku punktach jest korzystniejsza dla mieszkańców 
niż pierwotna ustawa. Przede wszystkim będzie można wprowadzić ulgi 
w opłatach dla rodzin wielodzietnych i gospodarstw wieloosobowych oraz 
przerzucić obowiązek wyposażenia nieruchomości w kosz na gminę lub 
firmę wywozową, a nie na właściciela nieruchomości, jak to było we wcze-
śniejszej wersji ustawy. Zmienił się w związku z tym formularz deklaracji, 
którą każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć do Urzędu Mia-
sta i Gminy. Termin złożenia deklaracji – 27 maja 2013r. 
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, bezpo-
średnio z nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych, odbierane będą 
raz w miesiącu odpady „zmieszane” w pojemnikach (pozostałe po segre-
gacji) oraz raz na dwa miesiące odpady segregowane w workach takie jak: 
butelki i słoiki szklane, plastikowe butelki po napojach,  kartonowe opako-
wania po mleku i sokach oraz odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione 

gałęzie itp.). W budynkach wielorodzinnych odpady będą odbierane odpo-
wiednio: raz na tydzień oraz raz na miesiąc. Raz w roku tak jak dotychczas 
odbierane będą z nieruchomości odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.
Nowością jest uruchomienie od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego każdy miesz-
kaniec będzie mógł dostarczyć i bez opłat pozostawić w nielimitowanych 
ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier, 
tworzywa sztuczne, odpady zielone i ogrodowe oraz biodegradowalne, 
opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowa-
ne leki oraz przeterminowane chemikalia, a także komunalne odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie a zebrane 
w sposób selektywny w limicie 0,5 m2 /mieszkańca/rok. Gruz odbierany 
w ramach systemu składać się może z cegieł, pustaków i betonu, bez za-
nieczyszczeń azbestem, odpadami drewnianymi, ceramiką, plastikami itp. 
Prowadzony punkt będzie czynny 1 raz w każdym tygodniu w godzinach 
8.00 – 19.00 przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. 
Pełny tekst uchwał na stronie:  
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/3376
Nowe deklaracje będą w najbliższych dniach dostępne w Urzędzie Miasta 
i Gminy oraz rozprowadzane wśród właścicieli nieruchomości za pośred-
nictwem doręczycieli.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec

Zmiana deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
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Tegoroczne ferie zimowe już za nami. Pogoda była kapryśna i raczej skłaniała do 
pozostania w domu. Jednak program zajęć w czasie ferii przygotowany przez Miej-
sko – Gminny Ośrodek Kultury obfitował w wiele atrakcji. 
Pierwszy tydzień ferii rozpoczęliśmy od warsztatów dziennikarskich i projekcji filmu 
dla dzieci pt. „Merida Waleczna”. Na wtorkowe „ostatki” wybraliśmy się do kawia-
renki „Jamaica”. Tam każdy uczestnik mógł samodzielnie zrobić zapiekankę według 
własnego przepisu i oczywiście uznania. Wszyscy pysznie się bawili. W środę na 
scenie Domu Kultury zagościli aktorzy z Teatru Maska z Krakowa. Spektakl „Alicja 
w Leśnej Krainie” bardzo życzliwie został przyjęty przez widownię. Po południu 
odbyły się  warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali  Kartki 
Walentynkowe. W pracowni plastycznej zrobiło się kolorowo, dominował oczywi-
ście kolor czerwony, a na stołach pojawiło się mnóstwo  mniejszych i większych 
serduszek. Każda „walentynka” była inna, jak różni byli nasi mali artyści. Pierwszy 
tydzień ferii zakończyła wycieczka do kina „Helios” w Dąbrowie Górniczej na film 
pt. „Zambezia”. Nie zdradzamy treści filmu z uwagi na tych, którzy jeszcze zechcą 
go obejrzeć. Możemy tylko zapewnić, że wszystko zakończy się happy endem. Po 
seansie wybraliśmy się na małe co nieco do Mc Donald’s i w świetnych nastrojach 
powróciliśmy do domu.
W drugim tygodniu ferii również nie zabrakło ciekawych zajęć przygotowanych 
przez MGOK. W poniedziałek odbyły się warsztaty dziennikarskie pod czujnym 
okiem reporterki Polskiego Radia Katowice Gabrysi Kaczyńskiej – Lipś. Na począt-
ku krótki wstęp o rozgłośni, pracy reportera i montażu. A potem już praktyka. Pani 
reporter w dość łatwy sposób wytłumaczyła jak działa radio do nagrań, jak podłą-
czyć mikrofon i słuchawki, opowiedziała również o formach dziennikarskich typo-
wych dla radia takich jak sonda i wywiad radiowy. Następnie dzieciaki już samo-
dzielnie mogły wziąć mikrofon do ręki i nagrać własną krótką wypowiedź. Na koniec 
oczywiście pytania, na które cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał nasz gość. Po 
warsztatach odbyła się projekcja filmu pt. „Madagaskar 3”. W kolejne dni czekały 
na zainteresowanych zajęcia plastyczne i warsztaty perkusyjne. W ramach zajęć 
plastycznych odbyły się warsztaty malowania na szkle. Jest to sztuka niezwykle 
precyzyjna i czasochłonna. To jednak nie zniechęciło naszych uczestników. Każdy 
z ogromnym zaangażowaniem ozdabiał szklane naczynia. Warsztaty perkusyjne, 
jak zawsze, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Program zajęć został stworzony 
zarówno dla osób, które nie miały dotąd styczności z bębnami, jak i dla tych, którzy 
załapali przysłowiowego „bakcyla” i chcieli rozwinąć swoje umiejętności. Na zakoń-
czenie dwutygodniowego zimowego wypoczynku odbył się spektakl teatralny pt. 
„Królowa Śniegu” – w wykonaniu aktorów z Teatru ART – Re z Krakowa. Wspa-
niała dekoracja, spektakl urozmaicony akcentami muzycznymi, kolorowe kostiumy, 
rekwizyty i przede wszystkim świetna gra aktorska, tak w skrócie można opisać 
występ. Ponadto młodzi widzowie byli angażowani przez aktorów do udziału w 
przedstawieniu. Najmłodsza publiczność, która w licznym gronie przyszła na spek-
takl, gromkimi brawami dziękowała aktorom za wspaniałą zabawę. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowanych przez nas zajęciach 
i zapraszamy do korzystania z aktualnych ofert MGOK. 

Marta Bejgier

Ferie zimowe z MGOK


