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W dniach 12-18.03.2014r. zespoły mażoretkowe  „Fantazja” oraz „Gracja” wraz z dziew-
czynami z Cieszyna i Terlicka odbyły zagraniczne tournee do Francji, gdzie uczestniczyły 
w festiwalu rozpoczynającym wiosnę w Albi na południu Francji. Wyczerpujące okazały 
się występy taneczne w trakcie 2 dni festiwalu (sobota – szczególnie, niedziela). W trak-
cie postoju w Strasbourgu dziewczęta zwiedziły „Petite France”, katedrę, budynek Rady 
Europy, Parlament Europejski.

Zdjęcia: Paweł Krystek. Więcej fotografii na blogu: http://4kfoto.pl/blog/

Mażoretki podbijają Paryż
Festiwal w Albi, Francja (Strasbourg-Albi-Paryż)
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Radni pytają
W dniu 19 marca br. na 
sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu wpłynęły 
następujące zapytania i 
interpelacje radnych:

Mieszkańcy ul. Słowac-
kiego proszą o ustawienie 
znaku drogowego „droga 
bez przejazdu” na w/w uli-
cy.
Mieszkańcy pytają, jak wy-
gląda sprawa placu zabaw 
w blokach przy ul. Słowac-
kiego. 
W imieniu mieszkańców ul. 
Kościuszki zwracam się z 
prośbą do pana Burmistrza 
o oczyszczenie rowów z 
prawej strony ul. Kościusz-
ki, od zakładu wymiany 
opon do sklepu motory-
zacyjnego. Rowy te były 
oczyszczane przez miesz-
kańców, ale w dalszym 
ciągu stanowią zagrożenie 
zalania posesji prywatnych.
W imieniu bardzo zaintere-
sowanych rodziców i dzie-
ci zamieszkałych w blo-
kach przy ul. Słowackiego, 
chciałam zapytać na jakim 
etapie jest umowa użycze-
nia terenu między blokami 
i przygotowania do placu 
zabaw na tym obszarze. 
Może warto byłoby rozpa-
trzyć prośbę o zakup urzą-
dzenia zwartego.

Mieszkańcy Podzamcza 
proszą o usunięcie na ulicy 
Partyzantów zalegającego 
po zimie ubiegłego roku 
oraz tegorocznego piasku. 
Ulica ta prowadzi na Górę 
Birów i powinna być wizy-
tówką Gminy.
Mieszkańcy proszą o 
oczyszczenie i pomalowa-
nie skorodowanej barierki 
na mostku przy ulicy Woj-
ska Polskiego na wysoko-
ści budynku o numerze 67.
Proszę o rozważenie możli-
wości zrobienia zatoczki na 
przystanku autobusowym 
w stronę Zawiercia, ponie-
waż jest tam jedna duża 
dziura i podczas opadów 
deszczu nie ma możliwości 
dojścia pod wiatę autobu-
sową z powodu zalegającej 
wody czy błota.
Od dwóch lat brakuje drze-
wek na Placu Jurajskim w 
Podzamczu. Czy jest moż-
liwość dosadzenia ich oraz 
w jakim terminie może to 
nastąpić?
Chodnik przy ul. Wojska 
Polskiego od Hotelu Boner 
do końca Podzamcza jest 
zarośnięty trawą, powstały 
liczne nierówności. Czy jest 
możliwość naprawy tego 

przed rozpoczęciem sezo-
nu turystycznego?
Czy w związku z dopłata-
mi do Spółdzielni Hutnik 
dochodzącymi w tym roku 
do 65 tys. zł na podsta-
wie porozumienia z dn. 
17.10.1996r. zawartego 
pomiędzy Zarządem Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec, 
Cementownią Wiek i Spół-
dzielnią Hutnik podjęto ja-
kieś kroki prawne w celu 
zaprzestania tych dopłat.
Ile zostało zebranych pie-
niędzy od mieszkańców za 
śmieci w 2013r., a ile zapła-
cono firmie REMONDIS?
Czy w naszej gminie obo-
wiązuje zasada ciągłości 
władzy?
Czy prawdą jest, że złożył 
Pan apelację od uniewin-
niającego mnie wyroku z 
10 lipca 2013r. w sprawie 
JPW dotyczącą imiennie 
mnie Zygmunta Podsiadło?
W jaki sposób został za-
bezpieczony majątek 
Gminy Ogrodzieniec wnie-
siony aportem do spółki 
„JPW” o wartości ponad 
2 mln zł. Spółka JPW na 
dzień 31.12.2002r. otrzy-
mała absolutorium, wynik 
finansowy dodatni, nie 
było żadnych kredytów. 
Moja kadencja jako Bur-
mistrza zakończyła się 
16.11.2002r. Jak wygląda 
sytuacja na dzień dzisiej-
szy?
Kiedy będą naprawione 
ubytki na drogach gmin-
nych?
Mieszkańcy Kiełkowic 
zwracają się z zapytaniem, 
co z kostką brukową zaku-
pioną dla sołectwa, kiedy 
będą wykonywane zatoczki 
na przystankach autobuso-
wych i gdzie wykorzystamy 
nadmiar kostki? Czy można 
to wykorzystać pod zajazd 
dla autobusu na ulicy Tu-
rystycznej (od strony Pod-
zamcza).
W związku z remontem 
parkingu przy UMiG poja-
wiają się pytania, czy jest 
plan przeniesienia zamecz-
ku w inne miejsce. Wpływa-
ją skargi od mieszkańców, 
że utrudnia on widoczność 
wyjazdu z parkingu.
W imieniu mieszkańców 
sołectwa Markowizna i Fu-
gasówka proszę o:
- ustawienie drugiej tablicy 
informacyjnej na Markowiź-
nie,
- usunięcie zdewastowanej 
altanki na Markowiźnie,
- naprawę drogi przy pose-
sji: 29 i 30 – Markowizna,
- interwencję w sprawie 

ustawienia pojemnika na 
odzież używaną na Marko-
wiźnie,
- interwencję w Państwo-
wym Zarządzie Dróg w 
sprawie naprawy dróg: 
Mickiewicza – Fugasówka, 
Poniatowskiego – Fuga-
sówka/ odnoga bocznych 
numerów
- naprawę – wyrównanie 
dróg gminnych: Krótka i 
Żabia
Zbadanie pojawiających 
się cuchnących ścieków w 
obrębie ogrodzenia firmy 
AWBUD. 

Burmistrz w odpowiedzi 
poinformował:
W ostatnim czasie przy-
stąpiliśmy do opracowa-
nia aktualizacji organizacji 
ruchu dla całej sieci dróg 
gminnych. Uwaga doty-
cząca braku znaku przy 
ul.Słowackiego zostanie 
uwzględniona. 
W ubiegłym roku mieliśmy 
zarezerwowane środki na 
plac zabaw, ale nie uda-
ło nam się uzyskać zgody 
na uzyskanie terenu. Plac 
zostanie wykonany w tym 
roku ze środków Gminy 
Ogrodzieniec i wspólnot 
mieszkaniowych. 
Gmina nie będzie pogłębiać 
rowów przy drodze woje-
wódzkiej, prace zostaną 
wykonane przez Powiato-
wy Zarząd Dróg w Zawier-
ciu.
Rozpoczęliśmy sprzątanie 
gminnych dróg i w ciągu 
najbliższych dni ulica Par-
tyzantów w Podzamczu 
zostanie posprzątana.
W sprawie pomalowania 
barierek przy ulicy Wojska 
Polskiego rozmawiałem z 
kierownictwem PZD w Za-
wierciu, praca powinna być 
wykonana w najbliższych 
tygodniach. 
Uzupełnienie brakujących 
drzew na Pl.Jurajskim na-
stąpi podczas urządzania 
zieleńców gminnych. 
W sprawie chodnika przy 
ul. Wojska Polskiego w 
Podzamczu sprawę prze-
każemy do PZD w Zawier-
ciu. 
Porozumienie ze Spółdziel-
nią Hutnik, które było pod-
pisane w roku 1996 nie było 
nigdy przestrzegane. Ani w 
księdze wieczystej nieru-
chomości, ani w akcie no-
tarialnym zawartym pomię-
dzy Cementownią „Wiek” a 
Spółdzielnią Mieszkaniową, 
nie ma śladu o zobowiąza-
niu się spółdzielni, aby gmi-
na przydzielała mieszkania 
spółdzielcze, czy też aby 
spółdzielnia miała obowią-
zek konsultowania przy-
działu z gminą. Wygląda na 

to, że to porozumienie za-
warte przez Cementownię, 
Gminę i Spółdzielnię było 
podpisane bez żadnych 
skutków prawnych z naru-
szeniem kompetencji stron. 
Obecny stan jest taki, że 
mieszkania, które kiedyś 
były zakładowe, teraz na-
leżą do spółdzielni miesz-
kaniowej. Podobnie jest z 
dużą częścią gruntów po 
Cementowni „Wiek”. Jako 
gmina musimy się z tym 
pogodzić. Z ustawy wynika, 
że na gminie ciąży obowią-
zek ponoszenia kosztów 
utrzymywania mieszkań 
socjalnych. Gdy gmina ta-
kich mieszkań nie posiada, 
ma obowiązek ponoszenia 
kosztów za zamieszkiwanie 
lokatorów po eksmisji. Na 
chwilę obecną nie mamy 
budynków, w których mo-
glibyśmy zaadaptować po-
mieszczenia na mieszkania 
socjalne. Dopóki się nie 
zmieni prawo lub sytuacja 
ekonomiczna eksmitowa-
nych osób, to musimy pła-
cić za dłużników. 
Rozliczenie wpływów i wy-
datków wdrożenia „ustawy 
śmieciowej” w okresie od 
1.07 do 31.12.2013r: 
Na konto Gminy  do  koń-
ca 2013 z tytułu wpłat od 
mieszkańców wpłynęła 
kwota 413 951,90 zł. Wy-
datki stanowiły następujące 
pozycje:  zapłacone faktury 
za okres 1.07-30.11.2013r.  
na kwotę 192 849,79 zł;  
wydatki administracyjne  - 
77 724, 84 zł oraz  koszty 
obsługi publicznych punk-
tów selektywnej zbiórki od-
padów -   14 000,00 zł. Na 
dzień  31.12.2013 r. istniało 
zobowiązanie gminy wzglę-
dem firmy wywozowej z 
tytułu wywozu odpadów za 
miesiąc grudzień w kwo-
cie  39 089,29zł co zostało 
uregulowane w styczniu br.  
Nie wydatkowano środ-
ków, które zaplanowano 
na zatrudnienie komornika 
oraz wpłynęło więcej de-
klaracji od mieszkańców 
niż zakładano. Sytuacja ta 
spowodowała, że na dzień 
1.01.2014 r. mieliśmy „nad-
wyżkę” przeznaczoną na 
utrzymanie czystości i po-
rządku w gminie w kwocie 
90 287,98 zł. Została ona 
wprowadzona do tego-
rocznego budżetu na wy-
datki inwestycyjne.
Konstytucyjna zasada cią-
głości władzy państwowej 
obowiązuje w każdej gmi-
nie.
Gmina złożyła apelację od 
wyroku Sądu Rejonowego 
w Zawierciu, gdyż naszym 
zdaniem zawiera on dla nas 
niekorzystne rozstrzygnię-

cie. Nie można się pogodzić 
z tym, że w kwietniu 2000 
roku gmina bezpowrotnie 
utraciła 40 hektarów grun-
tów o wartości ponad 2 mln 
zł poprzez przystąpienie do 
spółki z partnerem, który w 
chwili podpisywania umo-
wy spółki nie wywiązał się 
ze swoich deklaracji i nie 
wniósł do spółki aportu, a 
do czego był zobowiąza-
ny. Tym aportem miała być 
dokumentacja zezwalająca 
na wybudowanie obiektu, 
wyceniona jednostronnie 
przez wspólnika gminy na 
2,5 mln zł(!) na co przedsta-
wiciel gminy bezkrytycznie 
się zgodził! Do dziś nie ma 
ani dokumentacji, ani par-
ku wodnego. Czy można 
się więc z takim wyrokiem 
zgodzić? 
Gmina została pokrzyw-
dzona i powinno się to 
wyjaśnić. Byłem radnym, 
gdy spółkę zawiązywano, 
zupełnie inaczej miała wy-
glądać ta inwestycja. W 
spółce doszło do nieprawi-
dłowości, o czym świadczy 
wyrok skazujący prezesa i 
wiceprezesa zarządu spół-
ki, jednak mieliśmy nadzie-
ję, że sąd wyjaśni spra-
wę nieuczciwego, moim 
zdaniem, aktu powołania 
spółki. Nie można powie-
dzieć mieszkańcom, że 
się  nic nie stało i wszystko 
jest OK. Nie zgadzam się z 
wyrokiem sądu I instancji i 
skorzystałem z przysługują-
cego mi prawa do apelacji. 
Chciałbym, aby ten majątek 
z powrotem wrócił do gmi-
ny, ale niestety bez odpo-
wiedniego rozstrzygnięcia 
Sądu jest to niemożliwe. 
Poprzedni burmistrz wraz 
z sekretarzem przy pod-
pisywaniu umowy spółki 
nie przewidzieli możliwości 
zwrotu gruntów gminie, 
gdyby okazało się, że  spół-
ka JPW nie wywiązała się 
ze swoich celów. 
Spółka JPW nigdy właści-
wej działalności nie roz-
poczęła. Jak wykazało 
postepowanie sądowe, od 
października 2002r. już po 
podpisaniu umów na prace 
wykonawcze spółka nie re-
gulowała swoich zobowią-
zań, a kolejne przyjmowa-
ła. Nie płacono za roboty i 
usługi, co spowodowało 
powstanie zobowiązań  
przekraczających możli-
wości finansowe spółki. 
Firmy, które nie otrzymały 
wynagrodzeń zeszły z bu-
dowy. Spółka wprowadziła 
Ministerstwo Gospodarki w 
błąd przy składaniu wnio-
sku o dotację podając, że 
jest w dobrej kondycji fi-
nansowej i wybuduje park 

wodny w ciągu kilku mie-
sięcy, podczas gdy nigdy 
nie posiadała środków na 
zapłatę za zawarte umowy. 
Na chwilę obecną nie wiem 
w jakim składzie pracuje 
Zarząd spółki, nie wiadomo 
co się w spółce dzieje, bo 
przeniosła swoje biuro do 
Cząstkowa Mazowieckie-
go. Ze strony gminy mamy 
bardzo ograniczone moż-
liwości, gdyż od samego 
początku gmina nie miała 
większości w spółce. Już 
przy zawiązywaniu spółki 
gmina miała tylko 48 pro-
cent udziału, w 2001 roku 
nasze udziały spadły do 30 
procent. Dlaczego interes 
gminy nie został zabezpie-
czony przy zakładaniu spół-
ki? To ja powinienem takie 
pytanie zadać panu, jako 
ówczesnemu burmistrzowi. 
Na interpelację odpowia-
dałem na sesji w dniu 12 
lutego, będą także wydru-
kowane w Gazecie Ogro-
dzienieckiej w najbliższym 
wydaniu (wydanie marzec 
2014).

Rozpoczęliśmy naprawy 
dróg gminnych. W pierw-
szej kolejności będziemy 
wykonywać prace na te-
renie Ogrodzieńca, z cza-
sem dojdziemy do kolej-
nych ulic w całej gminie.
Gmina zakupiła kostkę ze 
środków funduszu sołec-
kiego dla sołectwa Kieł-
kowice (ponad 300 mkw), 
która została przeznaczo-
na na ul.Turystyczną. W 
tej sprawie rozmawiałem 
z Powiatowym Zarządem 
Dróg w Zawierciu.
W ramach remontu par-
kingu na Placu Wolności 
rozważymy sensowność 
pozostawienia zamecz-
ku w obecnym miejscu. 
Zgadzam się z tym, że lo-
kalizacja jego utrudnia wi-
doczność przy wyjeździe 
z parkingu urzędu. 

Obiecuję, że w najbliż-
szym czasie tablice na 
Markowiźnie zostaną 
ustawione, a altanka zo-
stanie zabrana.
Zwróciła się do nas firma 
ustawiająca kontenery na 
odzież używaną o wyra-
żenie zgody na dodatko-
we kontenery. Jeżeli jest 
miejsce, to myślę, że nie-
bawem zostaną one usta-
wione.

Naprawy dróg będą wy-
konane w najbliższym 
czasie.
W sprawie ścieków przy 
firmie AWBUD zorientu-
jemy się, co to za ścieki i  
skąd one pochodzą.
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z notatnika burmistrza...
14 marca odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie ZGJ w 
Hotelu Łokietek w Czajo-
wicach koło Krakowa. Na 
zebraniu podsumowano 
rok ubiegły oraz udzielono 
absolutorium zarządowi. 
Omówiono program dzia-
łań promocyjnych gmin 
jurajskich zrzeszonych w 
ZGJ oraz planowane wy-
dawnictwa w tym roku.

24 – 28 marca Burmistrz 
przebywał na delegacji 
w Niemczech i Holandii, 
na której zapoznał się z 
problemami planowania 
remontów, budowy i eks-
ploatacji dróg lokalnych w 
krajach Europy Zachod-
niej. Szerzej na ten temat 
na str.6-7.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Seniorzy Służby Pożarniczej
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Z okazji Dnia Strażaka składamy całej Braci Strażackiej oraz Sympatykom 
i Przyjaciołom naszej służby słowa podziękowania za poświęcenie w obronie 
życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. 
Życzymy Wam dalszych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej, spełnienia 
wszystkich planów i zamierzeń oraz powodzenia w życiu osobistym.
Niech św. Florian otacza swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.
Serdeczne pozdrowienia kierujemy również do Waszych najbliższych

Komendant Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego 
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

Zakończył się cykl zebrań 
sprawozdawczych jedno-
stek OSP w naszej gminie, 
na których podsumowano 
ubiegłoroczną działalność 
oraz omawiano bieżące 
sprawy dotyczące m.in. 
planowanych szkoleń pod-
stawowych i specjalistycz-
nych, niezbędnych zaku-
pów, utrzymania strażnic, 
wyposażenia osobistego 
oraz przygotowań do za-
wodów sportowo-pożar-
niczych. W spotkaniach 
uczestniczyli druhowie po-
szczególnych jednostek, 
przedstawiciele władz od-
działów Związku OSP RP: 
wojewódzkiego, powiato-
wego, miejsko-gminnego, 
PSP i samorządu teryto-
rialnego. 
Na terenie działania Od-
działu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
funkcjonuje osiem jedno-
stek OSP (Ogrodzieniec, 
Giebło, Ryczów, Ryczów 
Kolonia, Kiełkowice, Gul-
zów, Mokrus, Podzam-
cze), zrzeszających 260 
członków zwyczajnych 
(213 mężczyzn, 47 kobiet) 

oraz 70 członków hono-
rowych. Liczba członków 
zwyczajnych w wieku od 
18 do 65 lat, mogących 
brać udział w akcjach, wy-
nosi 82. Działa jedna ko-
bieca drużyna pożarnicza 
przy OSP Giebło, w skład 
której wchodzi 9 członkiń. 
Na uwagę zasługuje fakt, 
że zwiększyła się liczba 
druhów z młodzieżowych 
drużyn. Każda jednost-
ka obecnie posiada taką 
drużynę.  W sumie jest 9 
sekcji, w których działa 
52 młodych druhów (16 
dziewcząt i 36 chłopców). 
Przy OSP działają dwie or-
kiestry (Ryczów i Giebło), 
zrzeszających 51 człon-
ków. W roku sprawoz-
dawczym zakupiono jeden 
lekki samochód pożarni-
czy, strażacy skorzystali ze 
szkoleń dla: ratowników, 
kierowców konserwatorów  
sprzętu ratowniczego, z 
zakresu ratownictwa tech-
nicznego, pierwszej pomo-
cy, dowódców, pilarzy do 
drewna oraz dla członków 
MDP. Jedenastu członków 
MDP uczestniczyło w let-

nim obozie szkoleniowym 
zorganizowanym przez 
Zarząd Wojewódzki.  Pięć 
strażnic znajduje się w re-
moncie (Gulzów, Kiełkowi-
ce, Ogrodzieniec, Ryczów, 
Ryczów Kolonia).
Gminne jednostki uczest-
niczyły w 186 działaniach 
na terenie powiatu zawier-
ciańskiego tj. pożary, miej-
scowe zagrożenia. Najczę-
ściej do akcji wyjeżdżała 
jednostka OSP Ogrodzie-
niec - 106, OSP Giebło – 
28, OSP Ryczów-Kolonia 
- 18, OSP Ryczów - 14.
W gminie w 2013r. odno-
towano 115 interwencji, 
66 pożarów (9 dotyczyło 
mieszkań, 1 magazyn, 3 
środki transportu, 26 la-
sów, 16 upraw rolnictwa, 

11 innych obiektów), 44 
miejscowe zagrożenia. 
Większość zdarzeń spo-
wodowana jest nieostroż-
nością osób dorosłych. 
Największe straty na te-
renie gminy Ogrodzieniec 
dotyczyły wypadków dro-
gowych: w Podzamczu 
straty na 20 tys.zł, w Ogro-
dzieńcu – 35 tys.zł i 100 
tys.zł. Przeprowadzono 
71 czynności kontrolno-
-rozpoznawczych obejmu-
jąc 122 obiekty. Ponadto 
skontrolowano obszary 
leśne, imprezy masowe, 
organizowano turniej wie-
dzy pożarniczej, przepro-
wadzono pogadanki w 
szkołach, itp. 

Joanna Piwowarczyk

Pogody, słońca, radości
W niedziele dużo gości
W poniedziałek dużo wody
To dla zdrowia i urody
Dużo jajek kolorowych 
Świąt wesołych oraz zdrowych

Wesołego Alleluja życzą strażacy z Kiełkowic

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych radosnych 
i spokojnych świąt
Wielkiej Nocy, smacznego jajka
mokrego dyngusa
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

Mieszkańcom gminy życzenia składają sołtysi.

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

Strażacy podsumowali rok ubiegły

Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego 
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu
dr inż. Andrzej Mikulski
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W każdym, nawet naj-
mniejszym mieście, cen-
tralnym miejscem był Ry-
nek. Tu skupiał się handel, 
zazwyczaj stał Ratusz, 
kościół, czasem karcz-
ma i tu przebiegały głów-
ne trakty komunikacyjne. 
Ogrodzieniec również ta-
kie miejsce posiadał, ale... 
Nasz Rynek, odmiennie 
od innych, pozbawiony był 
drogi od strony południo-
wego – wschodu (na Ry-
czów).  Droga ta przebie-
gała i przebiega do dzisiaj 
w odległości 200 metrów 
od Rynku. Taka lokalizacja 
wynikała przypuszczalnie 
z ukształtowania terenu, 
ale może były inne przy-
czyny. Rynek przez to był 
miejscem mniej ruchliwym i 
nie rozwinął się tu, tak cha-
rakterystyczny dla innych 
miast handel, gdzie prawie 
w każdym domu przy ryn-
ku był sklep, albo jakiś za-
kład rzemieślniczy.
Domy w Rynku przylegały 
ciasno jeden do drugiego, 
a na podwórko wjeżdżało 

się przez wąskie bramy.
„Opisanie Historyczne oraz 
Topograficzno – statystycz-
ne Miasta Ogrodzieńca” 
sporządzone 11 listopada 
1820 roku przez Burmi-
strza Alojzego Oświęcim-
skiego, ukazuje nam ob-
raz miasteczka biednego, 
bez żadnych dochodów 
oprócz podatków i składek 
obywateli. Prawo propi-
nacji i szynku trunków na 
mocy prawa przyznanego 
13 grudnia 1679 roku po-
winno należeć do miasta, 
ale Dziedzic Jakliński pra-
wo to zagarnął. W budyn-
ku ratusza, gdzie radni i 
burmistrz urzędowali i sądy 
się odbywały, karczmę i za-
jazd urządził. Mieli pecha 
nasi mieszczanie, bo nie 
posiadali oryginalnych do-
kumentów, a jedynie kopie 
dokumentu z 1679 roku i 
kopię kwitu czynszowego 
z roku 1723.
Sądzili się, więc od 1805 
roku, prawie do uwłasz-
czeń, ale proces pozytyw-
nego dla miasta rozwią-

zania nie przyniósł. Miał 
Ogrodzieniec prawo do 
urządzania 12 jarmarków 
rocznie nadane przez kró-
la Stanisława Augusta w 
1784 roku, ale już w 1796 
roku na skutek zagarnię-
cia naszych terenów przez 
Prusaków i bliskości grani-
cy z Austrią jarmarków za-
przestano, a później prawa 
nie udało się odzyskać.
Przez krótki czas nasz Ry-
nek był miejscem handlu. 
Był natomiast miejscem 
wielu zdarzeń, z których 
nieliczne zostały opisane. 5 
listopada 1905 roku grupa 
socjalistów, która przybyła 
z Zawiercia, wtargnęła do 
szkoły (mieściła się tam, 
gdzie teraz jest remiza) 
zniszczyła portrety carskie 
i szyld z herbem rosyjskim. 
W 1917 roku odbywały 
się na Rynku uroczystości 
z okazji stulecia śmierci 
naczelnika Tadeusza Ko-
ściuszki. W dwudziesto-
leciu międzywojennym na 
Rynku, później nazywa-
nym Placem Piłsudskiego, 
odbywały się uroczystości 
z okazji Święta 3 Maja, tu 
również dochodziło do de-
monstracji bezrobotnych 
przed urzędem gminy w 
czasach wielkiego kryzysu.
Tu również odbywały się 
odpusty z kolorowymi kra-
mami, karuzelami i strzelni-
cami. 
Po wojnie zmienił się cha-
rakter manifestacji, ale 
jeszcze do lat 50. pochody 

pierwszomajowe przemie-
rzały cały Ogrodzieniec, 
aby dotrzeć na Rynek. Wy-
budowanie dwóch pawilo-
nów handlowych w latach 
60. i 70. miejsce to ze-
szpeciło i odebrało na pra-
wie 50 lat jego poprzednie 
znaczenie. Dla starszych 
mieszkańców Ogrodzieńca 
określenia „Miasteczko”, 
„na Miasteczku” jedno-
znacznie kojarzą się z tym 
miejscem. 
W kilku numerach Gazety 
Ogrodzienieckiej, a także 
w albumie „Wspólna pa-
mięć – wspólna fotogra-
fia. Ogrodzieniec – portret 
miasta i mieszkańców” 
znajdziecie Państwo wie-
le zdjęć Rynku i dlatego 
chcę pokazać tutaj zdję-
cia dotąd niepublikowa-
ne, inne niż te znane. 
Popatrzcie jakie nastąpiły 
zmiany – we wszystkim – 
w budynkach, które stoją 
wokół Rynku, w ubiorach, 
w sposobie świętowania. 
Każde zdjęcie to doku-

ment – miejsca, czasu, 
ludzi i jeżeli się to zacho-
wa i opublikuje, to staje się 
częścią naszej historii.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka - Stępniewska

W MGOK w Ogrodzieńcu można było obejrzeć wystawę fotogramów udostępnioną przez Związek Gmin Jurajskich. 
Wystawa prezentuje zdjęcia jurajskich warowni wzniesionych w XIII-XIV w. Autorem fotografii jest Jakub Krawczyk,  który 
zaprezentował  unikatowy obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej w sposób nietypowy – wszystkie zdjęcia wykonane 
są w porze nocnej. Kilkanaście rozsianych między Krakowem a Częstochową ruin urzeka swą malowniczością i tajem-
niczością. 

Ogrodzieniecki Rynek

Szlak Orlich Gniazd w obiektywie
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Dz.U.2014.231

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

(Dz. U. z dnia 24 lutego 2014 r.)

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 maja 2014 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa 
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania czynności 
wyborczych*)

 Treść czynności wyborczych

1 2

do dnia 5 kwietnia 2014 r.  - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu 
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r.  - powołanie okręgowych komisji wyborczych,
- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 
2400

 - zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.  - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach 
studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i 
numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.  - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla 
głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów 
głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 2 maja 2014 r.  - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez 
pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 maja 2014 r.  - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez 
wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego 
w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille'a,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r.
do dnia 11 maja 2014 r.

 - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę 
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na 
żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie 
wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę 
wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz 
policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby 
Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o 
dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla 
miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 10 maja 2014 r.
do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 2400

 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez 
komitety wyborcze

do dnia 10 maja 2014 r.  - zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania 
korespondencyjnego za granicą

do dnia 11 maja 2014 r.  - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie 
ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego 
zamieszkania,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez 
wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym 
przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille'a

do dnia 15 maja 2014 r.  - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, 
informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do 
Parlamentu Europejskiego,
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.  - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na 
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do 
spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.  - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o 
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za 
granicą,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach 
morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 2400  - zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. godz. 700-2100  - głosowanie

______
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności 

określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę  albo na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy 
nie stanowi inaczej, czynności wyborcze  są dokonywane w godzinach urzędowania 
sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Informacje dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego są dostępne na 
stronie www.pkw.gov.pl oraz www.ogrodzieniec.pl
Informacja o dyżurze:
W dniu 2 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Zgłoszenia 
będą przyjmowane w trakcie dyżuru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieńcu w dniu 2 maja 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.30.
  
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Informacje dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego są dostępne na 
stronie www.pkw.gov.pl oraz www.ogrodzieniec.pl
Informacja o dyżurze:
W dniu 2 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Zgłoszenia 
będą przyjmowane w trakcie dyżuru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieńcu w dniu 2 maja 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.30.
 

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW  
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 

25 MAJA 2014 R.

System odbierania odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Ogrodzieniec

Od 1 lipca 2013 r. działa nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w związ-
ku z powyższym przypominamy podstawowe informacje dotyczące odbierania odpadów 
z terenu Gminy Ogrodzieniec.

I.     Odpady komunalne oraz odpady segregowane należy wystawić w dniu wywozu zgod-
nym z harmonogramem do godziny 6.00 rano. Jeśli odpady zostaną wystawione 
po tej godzinie pracownicy firmy REMONDIS nie mają obowiązku ich odebrać. 

II.     W workach do odbioru odpadów selektywnie zebranych dopuszcza się oddawanie 
odpadów nie umytych, opakowania muszą być jednak opróżnione z produktów 
które zawierały.

III.    W Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 210 (plac firmy REMONDIS) działa Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów, do którego wszyscy właściciele posesji zamiesz-
kałych mogą oddać selektywnie zebrane odpady takie jak: zielone i biodegrado-
walne, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki. 

IV.    Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych mogą przekazywać gruz z remontów prowadzonych samo-
dzielnie w limicie 0,5 m3/mieszkańca/rok. Gruz należy samodzielnie dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do po-
jemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany 
w ramach systemu może składać się z cegieł, pustaków i betonu, nie może za-
wierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, 
pianek, plastików itp. 

V.     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę 
w godzinach od 8:00 do 19.00, jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym od 
pracy punkt będzie czynny w najbliższy poprzedzający sobotę piątek w godzinach 
od 8:00 do 19.00.

VI.   Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów są 
zobowiązani do gromadzenia odpadów zgodnie z zasadami przedstawionymi po-
niżej.

WOREK ŻÓŁTY – OPAKOWANIA PLASTIKOWE
Należy wrzucać:
butelki plastikowe po napojach, oleju i mleku, opakowania po chemii 
gospodarczej np. szamponach, płynach do naczyń, torebki foliowe, 
opakowania po margarynach, jogurtach itp.
Nie należy wrzucać:
żadnych nie opakowaniowych wyrobów z tworzyw sztucznych np. me-
bli plastikowych, zabawek, części samochodowych, gumy, folii alumi-
niowej, strzykawek, styropianu itp.

WOREK ZIELONY – OPAKOWANIA SZKLANE 
Należy wrzucać:
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, kosmetykach, słoiki 
po przetworach, szklane opakowania po lekach itp. 
Nie należy wrzucać:
odpadów ceramiki, porcelany, gruzu, ziemi, kamieni, metali oraz szkła 
innego rodzaju, w tym szkła okiennego, kryształów, szklanych bloczków 
budowlanych, żarówek, termometrów, reflektorów, szyb samochodo-
wych, luster itp.

WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE 
Należy wrzucać:
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce 
i warzywa, obierki, trociny itp.
Nie należy wrzucać:
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, mięsa, przetworów itp.
 
WOREK SZARY LUB CZERWONY – OPAKOWANIA WIELOMATE-
RIAŁOWE 
Należy wrzucać:
kartoniki po mleku, sokach i innych napojach, które z zewnątrz wykona-
ne są z tektury, a wewnątrz z folii.
Nie należy wrzucać:
pudełek tekturowych, torebek papierowych itp.

POJEMNIK- ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
Należy wrzucać:
Wszystko to, czego nie możemy wrzucić do zielonego, żółtego,  brą-
zowego i szarego lub czerwonego worka, ani do kompostownika, oraz 
to czego nie możemy oddać do punktu selektywnej zbiórki, np. zabru-
dzone tekturowe talerzyki jednorazowe, porcelanę, styropian, gumę, 
odpady drewniane, artykuły higieniczne (wata, pampersy, podpaski, 
chusteczki higieniczne),  popiół z systemów grzewczych, kości, odcho-
dy zwierząt domowych, blistry po tabletkach, zużyte strzykawki, odzież 
i obuwie, 
Nie należy wrzucać:
Odpadów, które możemy wysegregować w workach, zagospodarować 
w    kompostowniku lub oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
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Na taką sytuację nie musimy się godzić, można ten stan 
zmienić i zmusić kierowców do wolniejszej jazdy. Nie za 
pomocą znaków drogowych, bo ich skuteczność jest nie-
wielka - o wiele lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
metod uspokojenia ruchu drogowego stosowanego od 
wielu lat w krajach zachodnich. Dotychczas „uspokojenie 
ruchu” kojarzyło się nam z pojedynczymi progami podrzu-
cającymi pojazd, gdy przejeżdża się po nim zbyt szybko. 
Ale w Holandii termin ten oznacza projektowanie i moder-
nizację dróg w taki sposób, aby problem szybkiej jazdy 
rozwiązać kompleksowo dla całych ulic i osiedli, a nawet 
całych miejscowości. Dzięki współpracy pomiędzy Rzą-
dem RP i Rządem Królestwa Niderlandów ich rozwiązania 
możemy zastosować także u nas.
Uspokojenie ruchu wg rozwiązań holenderskich polega 
na takim kształtowaniu środowiska drogowego za pomo-
cą środków planistycznych i inżynieryjnych, aby osiągnąć 
efekt poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz spowodować 
pożądane zachowania uczestników ruchu i zapobiec za-
chowaniom niepożądanym. Najważniejszym celem uspo-
kojenia ruchu jest zapewnienie bezpiecznej prędkości po-
jazdów i egzekwowanie ograniczeń prędkości za pomocą 
odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni i elementów 
organizacji ruchu, które fizycznie uniemożliwiają rozwijanie 
nadmiernych prędkości oraz zapobiegają innym niebez-
piecznym zachowaniom jak np.wyprzedzanie. 

Odpowiednie ukształtowanie geometrii drogi skutecznie 
wpływa na redukcję prędkości jazdy pojazdów, natomiast 
właściwy dobór fizycznych środków uspokojenia pozwala 
stworzyć optymalne warunki dla ruchu wszystkich rodza-
jów pojazdów. Podstawowym elementem uspokojenia 
ruchu w Holandii są progi i powierzchnie spowalniające 
o parametrach dostosowanych do prędkości przejazdu: 
50, 30 i 20 km/h. W ostatnim tygodniu marca wspólnie z 
przedstawicielami Województwa Śląskiego przebywałem 
na delegacji w tym kraju. Celem naszego wyjazdu było za-
poznanie się z problemami eksploatacji i utrzymania dróg 
lokalnych, inżynierii ruchu, planowania sieci drogowej oraz 
poznania dobrych praktyk. Mieliśmy okazję zapoznać się 
z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi na drogach, 
ale to co było najciekawsze - jeździliśmy po holenderskich 
drogach (również lokalnych, miastach i małych miejscowo-
ściach porównywalnych do naszej gminy) i poznawaliśmy 
tamtejsze rozwiązania zapewniające wysokie bezpieczeń-
stwo na drodze. Jednym z nich były te, które uspakajały 
ruch poprzez odpowiednią geometrię. W odróżnieniu od 
progów stosowanych w Polsce, o przekroju stanowią-
cym wycinek koła, progi holenderskie mają przekrój sinu-
soidalny lub spadek jednolity, w zależności od założonej 
prędkości przejazdu. Tak ukształtowane przekroje progów 
nie powodują efektu podrzutu przy przejeżdżaniu przez 
nie z prędkością dopuszczalną np.30 km/h. Jednak, o 
czym można się było przekonać, gdy kierowca przejeżdża 
przez nie z prędkością większą - natychmiast to odczuje. 
W naszych warunkach, przy progach liniowych, aby bez 
narażenia na uszkodzenie zawieszenia można przez niego 
przejechać, prędkość musimy zmniejszyć do kilku km/h  - 
co oprócz dyskomfortu dla kierowcy może powodować 
zaburzenia w płynności ruchu.  

Najistotniejszymi elementami dla spójnej idei uspokojenia 
ruchu na holenderskich osiedlach są odpowiednio zapla-
nowane geometrie skrzyżowań. W strefach zamieszkania 
miast, ale również dla wielu małych miejscowości dość 
powszechnie stosuje się strefy ograniczonej prędkości do 
30 km/h, w których stosowane są skrzyżowania równo-

rzędne, będące same w sobie elementem uspokojenia ru-
chu. Na skrzyżowaniach zwykłych stosuje się dodatkowe 
wyniesienie powierzchni skrzyżowań, jak wskazano to na 
jednej z fotografii. 

Stosowane w Holandii progi i wyniesione powierzchnie 
spowalniające mogą być powszechnie stosowane na 
polskich drogach. Jednak, aby upowszechnić tego typu 
rozwiązania bez negatywnego odbioru społecznego oraz 
rozpocząć kształtowanie bezpiecznych dróg w obszarze 
zabudowanym, należałoby rozpocząć od przeprowadze-
nia solidnej analizy potrzeb oraz przeprowadzenia kon-
sultacji ze społeczeństwem odnośnie ich wprowadzenia. 
Może się bowiem okazać, że planowane do zastosowania 
utrudnienia wywołają „konflikt interesów” różnych użyt-
kowników drogi. To co jest ważne dla pieszych, może 
być niezrozumiałe dla kierowców, albo nie zawsze interes 
zamieszkałych przy drodze będzie pokrywał się z intere-
sem osób okazjonalnie przejeżdżających. Również stali 
użytkownicy danego obszaru mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
służby gminne, itd. mogą inaczej postrzegać swoje potrze-
by na drodze. 

Uspokojenie ruchu jest najczęściej wprowadzane na sieci 
dróg i ulic, która już funkcjonuje i posiada tradycję jako 
układ komunikacyjny. Wprowadzenie nowych rozwiązań 
wiąże się ze zmianą wyglądu, organizacji i użytkowania 
przestrzeni publicznej, która służy wielu użytkownikom. 
W grę wchodzą więc przyzwyczajenie i tradycyjny sposób 
życia mieszkańców obszaru, które wielu z nich nie chce 
zmieniać. Dlatego  we wprowadzaniu uspokojenia ruchu 
panuje zasada ustępstw i kompromisów, szanowania i go-
dzenia interesów różnych zainteresowanych stron w taki 
sposób, aby proponowane rozwiązanie były możliwe do 
zaakceptowania przez lokalną opinię publiczną, a przynaj-
mniej przez jej istotną większość. 

Wydaje się, że warto skorzystać z holenderskich rozwią-
zań. Nadarza się do tego niepowtarzalna okazja, gdyż w 
chwili obecnej przygotowujemy się do kompleksowego 
programu przebudowy dróg gminnych. W ubiegłym roku 
zakupiliśmy do Urzędu Miasta i Gminy specjalistyczne 
oprogramowanie do zarządzania siecią dróg i planowa-
nia organizacji ruchu na drogach, rozpoczęliśmy prace 
przygotowawcze do wykonania projektów remontu i 
przebudowy oraz budowy nowych odcinków dróg. Już w 
tym roku wybudowany zostanie pierwszy nowy odcinek 
- ul.Krótka na Fugasówce. Przed nami wiele pracy pro-
jektowej i inwestycyjnej na sieci drogowej, która potrwa 
w zależności od naszych możliwości finansowych kilka 
a może kilkanaście następnych lat. Planując remonty 
można wdrożyć ideę „uspokojenia ruchu drogowego” na 
niektórych obszarach. Pierwszym, pilotażowym obsza-
rem mogłoby być osiedle domów jednorodzinnych tzw. 
„Działki” w Ogrodzieńcu oraz część Podzamcza, w któ-
rej istnieje wzmożony ruch drogowy. Na pewno za kilka 
lat w wielu miejscowościach w kraju wdrożone zostaną 
sprawdzone zachodnie rozwiązania poprawiające bez-
pieczeństwo na drogach. Myślę, że powinniśmy z nich 
skorzystać już teraz. Co na to czytelnicy Gazety Ogro-
dzienieckiej? Proszę o uwagi na adres e-mail: 
burmistrz@ogrodzieniec.pl

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Fot. Miasteczko Mekkong skrzyżowanie dróg równorzęd-
nych  - wyniesiona powierzchnia skrzyżowania wymusza 
zmniejszenie prędkości pojazdu. 

Fot. Ulica w Drachten w tzw. „wspólnej przestrzeni” (ang.
shared space) bez znaków drogowych, na której odbywa 
się ruch pieszych, rowerzystów i samochodów. Odpo-
wiednio ukształtowany profil jezdni bez barier architekto-
nicznych wymusza na wszystkich użytkownikach drogi 
przestrzeganie zasad ruchu drogowego.  

Fot. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania dróg równo-
rzędnych w celu spowolnienia ruchu.

Fot.  Typowy prefabrykowany próg zwalniający stosowany 
w Holandii. Najazd z prędkością dozwoloną praktycznie 
nieuciążliwy, przejazd z prędkością większą niż dopusz-
czalna -odczuwalny w samochodzie.  

Fot. Ulica bez znaków drogowych w Drachten w tzw. 
”wspólnej przestrzeni” (ang.shared space). To przestrzeń 
„współdzielona”, która pozwala na jednoczesne porusza-
nie się w niej pieszych, rowerzystów, kierowców samocho-
dów, czy pojazdów transportu zbiorowego i dzięki temu 
wprowadzająca znaczne uspokojenie ruchu.  

Uspokojenie ruchu drogowego
Czy czujemy się na drogach bezpieczni? Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wypad-
ków  drogowych związane z nadmierną prędkością pojazdów? Czy można wpłynąć na kierow-
ców, aby jeździli wolniej po terenie naszej gminy?  Takie pytania, zadawane są bardzo często 
przez mieszkańców, głównie pieszych. Wynika to z poczucia u nich braku bezpieczeństwa na 
naszych drogach, co spowodowane jest stale wzrastającą liczbą pojazdów, ale niestety rów-
nież i tym, że dość często mamy do czynienia z nieodpowiedzialnymi kierowcami notorycznie 
przekraczającymi dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Któż z nas nie był świadkiem 
popisów młodych (najczęściej) posiadaczy prawa jazdy, którzy dla szpanu z piskiem opon i 
nadmierną prędkością przemierzali nasze drogi w rajdowym upojeniu... 



Fot. Zjazd na drogę główną poprzez wyniesienie - rozwią-
zanie zmuszające kierowcę do zmniejszenia prędkości.

Fot. Skrzyżowanie bez znaków drogowych w Drachten 
w tzw.”wspólnej przestrzeni” (ang.shared space). Jedyne 
znaki to uniemożliwiające wjazd „pod prąd” w drogę jed-
nokierunkową. Dojazd na drodze podporządkowanej do 
drogi głównej - wyniesienie wymuszające zmniejszenie 
prędkości przez kierującego. 

Fot. Skrzyżowanie bez znaków drogowych w Drachten 
w tzw.”wspólnej przestrzeni” (ang.shared space). Dojazd 
drogą główną do skrzyżowania w wyniesioną powierzch-
nią zmusza kierowcę do zmniejszenia prędkości. 

Fot. Rowery w Holandii są bardzo popularnym środkiem 
transportu – parking przed jednym z liceów w Drachten.
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1 maja 2014r. (czwartek), godz. 15.00
Ośródek  „Krępa”

Sportowa Majówka
w programie m.in.:
- rodzinne rozgrywki piłkarskie, 
- turniej goli,
- turniej piłkarski dla dzieci,
- konkurs hula-hop,
- niespodzianki !!!

Organizator: Czarny Rycerz

2 maja 2014r. (piątek), godz. 17.30
skwer przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

Wiosennie, tanecznie  - Majówka na skwerze 
w programie m.in.:
- występy zespołów Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca,
- koncert muzyki rockowej i hip-hopowej,
- taneczny wieczór z zespołem ABASO
Ponadto: atrakcje dla dzieci – dmuchańce, suchy basen, tram-
poliny, RAJTOBUS.

Organizatorzy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

3 maja 2014r. (sobota)
obchody Święta Konstytucji 3 Maja

11.30 – Cmentarz Komunalny w Ogrodzieńcu - uroczyste złoże-
nie kwiatów pod Pomnikiem Poległych

12.00 – Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Ogro-
dzieńcu - Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków.

Ok. godz. 13.15 – plac przed remizą OSP w Ogrodzieńcu 
pokaz taneczny Zespołu Mażoretek FANTAZJA i koncert 
Dziecięco-Młodzieżowe Orkiestry Dętej

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
OSP Ogrodzieniec

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

15.00 - Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu 
 „Od Bacha do Czajkowskiego” - koncert muzyki 
klasycznejw programie m.in.: utwory Bacha, Haendla, 
Scarlattiego, Boccheriniego, Mozarta, Paganiniego,Cho-
pina, Schumanna. Wykonawcy: Monika Rosca (pianino-
-yamaha), Agnieszka Gertner-Polak (sopran) i Krzysztof 
Woźniczko  (skrzypce, altówka.)

Organizator: ZAMEK Spółka z o.o.

Majówka 2014

Serdecznie zapraszamy - Szczegóły programu na plakatach

W następnej Gazecie Ogrodzienieckiej

ATRAKCYJNA PRACA
POSZUKUJEMY MŁODYCH LUDZI 

DO PRACY PRZY ORGANIZACJI  
I REALIZACJI IMPREZ i EVENTÓW.
PRACA GŁÓWNIE WEEKENDOWA.   

REALIZUJEMY IMPREZY W  CAŁEJ POLSCE.   
ATARKCYJNE ZAROBKI.

TELEFON DO BIURA : 32 67 333 63   
(prosimy dzwonić w godz. od 14.00 do 16.00 )

MIASTO I GMINA
OGRODZIENIEC

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY W OGODZIEŃCU ZAMEK SP. Z O.O. AGENCJA EVENTOWA CZARNY RYCERZ

W sobotę, 12 kwietnia br. w Ogrodzieńcu odbyły się ćwiczenia bojowe z udziałem ponad 
240 osób, służb ratowniczych PSP Zawiercie i OSP z terenu powiatu zawierciańskiego 
oraz służb współdziałających – Policji, Pogotowia Ratunkowego,  śmigłowca gaśnicze-
go.  Ćwiczenia obejmowały zakres działań przy dwóch symulowanych zdarzeniach – wy-
padek z udziałem trzech samochodów (ok. 30 osób poszkodowanych) oraz pożar lasu. 
Więcej informacji na ten temat oraz materiał zdjęciowy w następnym wydaniu GO.

1% dla organizacji działających na terenie gminy
Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy Ogrodzieniec na stronie www.ogrodzieniec.pl
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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
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

 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis!
 

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

KWIECIEŃ 2014

* WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
* NAJLEPSZE CENY
* TRANSPORT GRATIS
* NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI

SKUP AUT
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
OGRODZIENIEC, KOŚCIUSZKI 107 E

BIURO: (32) 67-32-148
CZĘŚCI: 601-422-448
CZĘŚCI: 601-440-161

Wszystkim Klientom oraz Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych  

i radosnych Świąt Wielkanocnych , smacznego 
święconego jajka oraz wszelkiej pomyślności 

i serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

PPHU „Ogro-Car” Z.W. Dziubałtowscy

W Y D Z I E R Ż A W I Ę
WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ 

w Ogrodzieńcu przy ul. Narutowicza 44
na warsztat składają się:

2 hale, biuro, 3 podnośniki, urządzenia do nabijania klimatyzacji  
i do wymiany opon oraz inne.

Teren strzeżony
KONTAKT: 602 529 508

W Y D Z I E R Ż A W I Ę
WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ 

w Ogrodzieńcu przy ul. Narutowicza 44
na warsztat składają się:

2 hale, biuro, 3 podnośniki, urządzenia do nabijania klimatyzacji  
i do wymiany opon oraz inne.

Teren strzeżony
KONTAKT: 602 529 508

NAGROBKI GRANITOWE
n i s k i e  c e n y
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KWIECIEŃ 2014

W ostatnim czasie coraz śmielsze promienie słońca i nabierająca barw wiosna sprawiają, 
że z dnia na dzień bardziej widoczne są kolejne etapy właśnie realizowanych inwestycji, 
które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

I.    Kompleksowo i zgodnie z harmonogramem prowadzone  są prace w ramach  zada-
nia „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców”. Za wszelkie uciążliwości związane z zaparkowaniem samocho-
du, dotarciem do urzędu, jak również    hałasem   związanym   z    prowadzonymi    
robotami    przepraszamy. Prosimy o cierpliwość  i  wyrozumiałość.   Zakończenie 
inwestycji przewidziane jest na - koniec czerwca br. 

II.  Trwają prace w zakresie  inwestycji pn. „Rewitalizacja   Placu   Piłsudskiego w Ogro-
dzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania toż-
samości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych – etap I”. 
Obecnie prowadzone są  m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, ziemne i budowlane.  
Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się  – do końca lipca 2014r. 

 Ponadto 
III.   Z  dziesięciu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na „Budo-

wę II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu” jako najkorzystniejsza do realizacji 
została wybrana oferta złożona przez LINTER S.A. z siedzibą; 32-340 Wolbrom, ul. 
Piłsudskiego 57a.  Rozpoczęcie robót niebawem.

Wnioski o zmianę przeznaczenia działek 
w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

W ostatnim czasie do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wpłynęła bardzo duża ilość 
wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Być może ktoś wprowadził w błąd właścicieli gruntów w związku z tym 
informujemy, że składanie takich pism jest przedwczesne i należy się wstrzymać do chwili, 
gdy zostanie podany termin o ich przyjmowaniu zgodnie z procedurą uchwalania nowego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zanim to nastąpi konieczne jest 
wcześniej opracowanie i uchwalenie przez Radę Miejską nowego   Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy. 
Informujemy, że w maju bieżącego roku Gmina Ogrodzieniec ogłosi przetarg na wyko-
nawcę tego opracowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem 
fizjograficznym. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty praca nad Studium potrwa do po-
łowy przyszłego roku, a jednym z etapów jego opracowania jest wyłożenie do publicz-
nego wglądu projektu Studium. Wówczas zainteresowani właściciele będą mogli zapo-
znać się z proponowanymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy i złożyć 
wnioski o zmiany przeznaczenia terenów. Studium określa politykę przestrzenną gminy, 
zasady zagospodarowania przestrzennego i jest wiążące przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Dopiero po jego uchwaleniu gmina będzie 
mogła przygotowywać się do opracowywania nowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla poszczególnych sołectw.  
Nawiązując do wspomnianej na wstępie sytuacji masowego składania pism do Urzędu o 
zmianę planu, w kontekście powyższych wyjaśnień sugerujemy wstrzymać się z ich skła-
daniem do odpowiedniego terminu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, aby 
każdy mógł zapoznać się z projektem studium i wnieść do niego uwagi.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Referat Planowania Przestrzennego Promocji i Inwestycji

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu poleca swoim czytelnikom TRY-
LOGIĘ „Igrzyska Śmierci” uznanej pisarki Suzanne Collins,która jest mistrzynią w konstru-
owaniu zaskakujących zwrotów akcji, doskonale łączy refleksję z przygodą i romansem 
w swojej nowej, świetnej powieści o przyszłości, która niepokojąco przypomina teraźniej-
szość. 
IGRZYSKA ŚMIERCI
Jest to pierwszy tom trzyczęściowego cyklu, który od wielu tygodni utrzymuje się na liście 
bestsellerów „The New York Times”.
Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się państwo Panem, z imponującym Kapi-
tolem otoczonym przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy zmuszają podległe 
sobie rejony do składania upiornej daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć 
chłopca i dziewczynę między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział w 
Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez telewi-
zję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss Everdeen, 
która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych dystryktów nowego 
państwa. Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny - musi troszczyć się, by zapewnić byt 
młodszej siostrze i chorej matce, a to prawdziwa walka o przetrwanie... 
W PIERŚCIENIU OGNIA 
W drugim tomie trylogii,  Katniss i Peeta przygotowują się do odbycia obowiązkowego 
Tournée Zwycięzców, kiedy dowiadują się o fali zamieszek, do których przyczynił się ich 
zuchwały czyn. W tle trwają przygotowania do rocznicowych, 75. Głodowych Igrzysk, 
które przyniosą bardziej niż zaskakujący obrót spraw. Bo Kapitol jest zły i Kapitol pragnie 
zemsty. 
KOSOGŁOS 
Katniss Everdeen wraz z matką i siostrą zamieszkała w Trzynastce - legendarnym pod-
ziemnym dystrykcie, który wbrew kłamliwej propagandzie Kapitolu przetrwał, 
a co więcej, szykuje się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss mimo początkowej 
niechęci, wykończona psychicznie i fizycznie ciężkimi przeżyciami na arenie, zgadza się 
zostać Kosogłosem - symbolem oporu przeciw kapitolińskiemu tyranowi. Zadanie to nie 
będzie łatwe, bo dziewczynie przyjdzie się mierzyć nie tylko z żołnierzami znienawidzone-
go prezydenta Snowa, ale także z własnymi dylematami moralnymi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania biblioteki i zapoznania się z naszą 
ofertą książkową.

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt,
miłych spotkań z Najbliższymi  oraz smacznego święconego jajka.

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
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Tradycyjnie jako uczestni-
ków wydarzeń w Ryczowie 
w dniu 21 lutego 1944 roku 
postrzegamy tylko tych, 
którzy zginęli albo zostali 

zabrani do obozu w Pła-
szowie.
Zapominamy o tych, którzy 
przeżyli selekcję, przesłu-
chanie i zostali wyłączeni 

Panie Boże, Ty dajesz nam 
życie i Ty go zabierasz. 
Twoją jesteśmy własnością 
i do Ciebie należy decyzja 
o długości naszej ziemskiej 
wędrówki. Pokornie więc 
przyjmujemy Twoje Boskie 
wyroki.
Śp. Stanisław przez całe 
swoje życie gorliwie wy-
pełniał przykazania Boskie 
i prawdy Ewangelii. Oso-
bistym przykładem uczył 
swoje dzieci wiary, wzajem-
nego zaufania, szacunku i 
miłości w rodzinie.
Dziękuję Opatrzności Bożej 
za to, że dane nam było 
właśnie w tym miejscu za-
mieszkać i mieć za sąsia-
dów rodzinę Stanisława 
i Ireny Bodziony. Nasze 
relacje sąsiedzkie były i są 
oparte na prawdzie, zaufa-
niu, bezinteresownej przy-
jaźni, wzajemnej pomocy, 

tolerancji i poszanowaniu 
drugiego człowieka. Pra-
wie pół wieku sąsiedzkiego 
współżycia obfitowało w 
różnego rodzaju wydarze-
nia szczęśliwe i smutne. 
Chwilami szczęścia i rado-
ści w naszych rodzinach 
cieszyliśmy się wspólnym 
ich świętowaniu tj. wesela, 
imieniny, urodziny, jubile-
usze i niezapomniane Pry-
micje ks. Bogusława.
Życie nie szczędziło też obu 
rodzinom smutku, zmar-
twień i traumatycznych 
przeżyć. Słowa pociesze-
nia, współczucia i zwykła 
obecność drugiej życzliwej 
osoby pomagała przejść 
każdemu z nas przez ten 
okres i ponownie uwierzyć, 
że jesteśmy wśród przyja-
ciół, którym nie zabraknie 
dla nas czasu na cierpli-
we wysłuchanie naszych 

zwątpień i rozterek. Przed 
oczami mam obraz zawsze 
krzątającej się po obejściu 
babci Walerii i jej wypielę-
gnowanej, łaciatej krówki, 
której mleko smakowało jak 
niebiański napój. Nigdy nie 
zapomnę matki tej rodziny 
– Ireny. Zawsze podziwia-
łam Jej niezwykłą pracowi-
tość, bezgraniczne oddanie 
i poświęcenie się dzieciom, 
zwłaszcza najmłodszemu 
z nich – Wiesiowi. To Ona 
dźwigała na swych barkach 
trudy dnia codziennego, 
troszczyła się, by na stole 
zawsze był świeży i smacz-
ny posiłek, panował ład i 
porządek w domu. Widzę 
też wracającego po górni-
czej szychcie Stanisława i 
witanego w drzwiach przez 
uśmiechniętą i życzliwą 
żonę. Śp. Stanisław ciężko 
fedrował w kopalni, aby na 

Podziękowanie!

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek, żal, 
okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej, pogrzebie 
i odprowadzili na miejsce spoczynku Śp. Stanisława Bodzionego serdeczne 
podziękowania:
J.E. Ks. Biskupowi Piotrowi Skucha, J.E. Ks. Biskupowi Kazimierzowi 
Gurda, Ks. Proboszczowi Jackowi Furtak Parafia pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu, Ks. Dziekanowi Janowi Robak ze Skały, 
pozostałym księżom biorącym udział w koncelebrze mszy świętej z Diecezji 
sosnowieckiej i kieleckiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
pracownikom Urzędu MiG Ogrodzieniec, Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
i Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Warsztatom Terapii 
Zajęciowej w Łazach, lekarzom i pielęgniarkom z Zawiercia i Katowic, 
sąsiadom, rodzinie bliższej i dalszej, znajomym, przyjaciołom oraz Domowi 
Pogrzebowemu w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki za profesjonalną obsługę 
„Bóg zapłać”

Składa Rodzina Bodziony i Krupa

Suplement do historii Ryczowa
z grupy mężczyzn prze-
znaczonych na rozstrze-
lanie. Wśród nich był Ste-
fan Grzanka, mieszkaniec 
Ryczowa, który 3 kwietnia 
tego roku skończył 90 lat. 
Pan Stefan jest w świetnej 
kondycji zdrowotnej, dys-
ponuje także wspaniałą pa-
mięcią.
Aby uzupełnić dokumenta-
cję wydarzeń związanych z 
pacyfikacją spotkaliśmy się 
z jubilatem, który opowie-
dział nam swoją historię
Pamiętnego dnia przebywał 
w Ryczowie u swojego bra-
ta, ponieważ dostał urlop 

od „bauerki”. Miał kartę 
urlopową, ale jako że został 
zabrany „na roboty” z Ro-
dak, urlopowany był rów-
nież do Rodak. Pamiętać 
należy, że Rodaki i Ryczów 
dzieliła granica, po zachod-
niej stronie były tereny Rze-
szy, a po wschodniej tereny 
Generalnej Guberni. Młody 
dwudziestoletni chłopak 
staje razem z innymi w ob-
liczu śmierci, zdaje sobie 
sprawę, że jego los zależy 
od skinienia palcem ofice-
ra niemieckiego. Razem z 
dwunastoma innymi męż-
czyznami został wyprowa-

dzony z grupy i skierowa-
ny na przesłuchania. Miał 
szczęście, bo oficer, który 
go przesłuchiwał pocho-
dził z okolic Bolesławca, 
gdzie pan Stefan praco-
wał. Szczęśliwie udało mu 
się wybrać swoich braci 
i szwagra, którzy także 
zostali wyłączeni z grupy 
przeznaczonej do rozstrze-
lania.
Przez wiele lat tamte trau-
matyczne wspomnienia 
tkwiły głęboko w jego pa-
mięci, ale nie chciał o nich 
opowiadać, było to zbyt 
bolesne. Uroczystości z 

okazji 70. rocznicy pacy-
fikacji spowodowały silne 
wzruszenia i chęć podziele-
nia się swoimi przeżyciami. 
Rozmowa z Panem Stefa-
nem Grzanką została na-
grana i stanowi następny 
dokument związany z tra-
gedią ryczowską. 
Życzymy Panu Stefanowi 
długich lat życia, w oto-
czeniu kochającej rodziny; 
dzieci, wnuków i prawnu-
ków, przy wsparciu żony 
Weroniki, z którą przeżył już 
68 lat.

Maria Lipka-Stępniewska
Dorota Cygan

Wspomnienie o Stanisławie 
i Irenie Bodziony
ich rodzinnym stole nigdy 
nie zabrakło chleba. Będąc 
już na emeryturze znalazł 
sobie zajęcie na świeżym 
powietrzu. Zamienił kilof na 
bat i lejce i na konika, któ-
rym woził ludziom węgiel i 
orał pole. Wychodząc na 
własne podwórko, prawie 
każdego dnia spotykałam 
uśmiechniętego i życzliwie 
witającego mnie – sąsiada 
Stanisława. 
Matuchno najlepsza, Mary-
jo, prowadź śp. Stanisława, 
Irenę, Bogusława i Walerię 
do Boga, który jest samą 
Miłością, odsłoń przed Nimi 
tajemnicę pełnego szczę-

ścia i wiekuistej radości. 
Napisane jest bowiem, że 
„to czego ani oko nie wi-
działo, ani ucho nie słysza-
ło, ani serce człowieka nie 
zdoła pojąć, jak wielkie rze-
czy przygotował Bóg, tym, 

którzy Go miłują” 
(1 Kor. 2,7-9).
Mamy nadzieję, że dane Im 
będzie królowanie z Chry-
stusem na wieki.

Sąsiadka Marianna Guzik 
z Rodziną

W piękny poranek,
kiedy wiosna ze snu się budzi –
Zmartwychwstał Pan 
dnia trzeciego,
by odkupić ludzi.

Święta Wielkanocne
jak zwykle co roku
wnoszą w serca radość
miłość oraz pokój.

Wszyscy przesyłają sobie 
serdeczne życzenia,
bo to przecież Święta
miłości, chwały, uwielbienia.

Alleluja zaśpiewajmy,
niech rozbrzmiewa,
na cały świat;
Chwałę Panu Zmartwychwstałemu
oddajmy …

Miłość braterska 
niechaj łączy nas.

Święta „Pańskiego
Zmartwychwstania”
to czas miłości i pojednania;
Więc się wszyscy
pojednajmy
i konfliktów nie stwarzajmy.

Niechaj Święta Wielkanocne
dużo dobrego
przyniosą nam
Byśmy czuli się bezpiecznie
i radośniej żyło się nam.

Zenona Fiutak

Święta Wielkanocne

Mieszkańcy Kiełkowic dziękują pani kierownik Grażynie 
Gaweł i Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ogrodzieńcu za prace na rzecz sołectwa Kiełkowice. 
Podziękowania dołącza także radna Elżbieta Stanek.
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Wydarzenia z Sejmu
14 marzec - Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw.
Pracownicy PUP stosować będę profile 
pomocy osobom bezrobotnym, które będą 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
oraz możliwości osoby bezrobotnej. Wy-
sokość środków z Funduszu Pracy uzależ-
niona będzie od efektywnych działań. No-
welizacja jest przedmiotem obrad Senatu.
14 marzec - Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz ustawy 
o Sądzie Najwyższym.
Nowe przepisy przewidują przywróce-
nie części z 79 zlikwidowanych sądów w 
ubiegłym roku oraz precyzują sposób two-
rzenia i znoszenia sądów rejonowych. Wy-
nagrodzenie sędziów oraz prokuratorów 
przebywających na zwolnieniu lekarskim 
ulegnie obniżeniu do 80 %. Ustawa została 
podpisana przez Prezydenta RP.
14 marzec - Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nowelizacją powstanie Krajowy 
Punkt Kontaktowy, którego celem będzie 
wymiana informacji między państwami Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Z nowej instytucji korzy-
stać będzie między innymi Policja. Dane 
zawarte w punkcie kontaktowym będą 
zawierały informacje dotyczące właścicieli 
lub posiadaczy pojazdów, którzy między 
innymi prowadzili pojazd pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, nie-
stosowali się do ograniczeń prędkości oraz 
przewozili dziecko bez fotelika ochronne-
go. Ustawa została podpisana przez Pre-
zydenta RP.
15 marzec - wchodzi w życie nowelizacja 
ustawy o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego.
Rolnicy otrzymujący za rok 2012 krajowe 
płatności uzupełniające będą mogli do 15 
maja złożyć wniosek o otrzymanie wspar-
cia krajowego za rok 2013. Nowelizacja 
jest wynikiem wejścia w życie rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i zawiera 
rozwiązanie przejściowe na rok 2014.
20 marzec - wchodzi w życie ustawa o 
funduszu sołeckim.
21 marzec - Sejm przyjął nowelizację usta-
wy o systemie oświaty.
Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie 
opieki szkolnej nad dziećmi uczęszczają-

cymi do szkół podstawowych, w tym do 
specjalnych oraz integracyjnych. Gminy 
będą mogły zatrudniać w poszczególnych 
placówkach szkolnych asystentów, którzy 
będą wspierali nauczycieli. Uproszczona 
zostanie procedura odroczenia obowiązku 
szkolnego sześciolatków. Nowelizacja jest 
przedmiotem obrad Senatu.
21 marzec - Sejm przyjął nowelizację 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.
W stosunku do dzieci, które nie ukończy-
ły pierwszego roku życia, a u których w 
wyniku badań przesiewowych stwierdzo-
no wady wrodzone nie będzie potrzebne 
skierowanie do poradni specjalistycznej 
wystawione przez lekarza POZ. Dzieci te 
będą bezpośrednio kierowane do lekarza 
specjalisty. Nowelizacja jest przedmiotem 
obrad Senatu.
4 kwiecień - Sejm zmienił ustawę o świad-
czeniach rodzinnych.
Wysokość świadczeń dla rodziców lub 
opiekunów, którzy nie podejmują pracy 
zarobkowej lub z niej rezygnują w związku 
z wykonywaniem stałej opieki nad swoimi 
niepełnosprawnymi dziećmi ulegać będzie 
stopniowemu wzrostowi. Zgodnie z no-
wymi przepisami w maju bieżącego roku 
świadczenie wyniesie 1000 zł, w 2015 r.- 
1200 zł, a w 2016 r.- 1300 zł netto. Zmiany 
zostały przekazane Senatowi.
4 kwiecień - Sejm uchwalił ustawę o uła-
twieniu dostępu do wykonywania niektó-
rych zawodów regulowanych.
Deregulacji zostanie poddanych 91 zawo-
dów (82 technicznych i 9 finansowych). 
Zmiany mają na celu podnieść konkuren-
cyjność oraz obniżyć poziom bezrobocia w 
tych profesjach. Ustawa trafiła do Senatu.
4 kwiecień - Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy  Prawo o ruchu drogowym.
Nowelizacja przewiduje utworzenie elektro-
nicznej usługi ,,Historia pojazdu” w której 
każdy zainteresowany kupnem pojazdu 
będzie mógł sprawdzić bezpłatnie na dane 
dotyczące m.in. ilości poprzednich właści-
cieli, ubezpieczenia OC, wycofania z ruchu 
czy zgłoszenia kradzieży. Ustawa jest teraz 
przedmiotem obrad Senatu.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.sejm.gov.pl

Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Komputerowe okno na świat                           
     14 marca 2014 roku, w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury, w Ogrodzieńcu nastąpi-
ło uroczyste zakończenie szkolenia informatycznego przygotowującego uczestników do 
egzaminu ECDL Start (Europejski Certyfikat Umiejętności  Komputerowych). Szkolenie 
zrealizowała Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej w 
ramach Narodowej Strategii Spójności KAPITAŁ  LUDZKI. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Harmo-
nogram szkolenia komputerowego dla 9 osób trwał 80 godzin i obejmował następujące 
zagadnienia: użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami; przetwarzanie tekstów; ar-
kusze kalkulacyjne; przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Szkolenie zaowocowało nowymi, ciekawymi przyjaźniami.
Doskonałym przyjacielem i przewodnikiem po skomplikowanych zagadnieniach kompu-
terowych  i informatycznych był pan Wojciech Gamrot z Zawiercia. Z ogromnym znaw-
stwem, pasją i zrozumieniem otwierał uczestnikom komputerowe OKNO NA ŚWIAT.
Osiągnięta wiedza i praktyka pozwoli nam na podjęcie pracy z komputerem w zakładach, 
organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, itp.
Uważamy, że w przyszłości winny być organizowane takie  i inne tematyczne szkolenia, 
które pozwolą na zdobywanie wiedzy i jej wykorzystanie w pracy.

Urszula Lewandowska Zalewska
Jadwiga Drążek

Uczestniczki kursu komputerowego
Słuchaczki Drugiego Roku UTW w OGRODZIEŃCU

Wykłady dla słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu
24.04.2014 godz. 16.30 wykład pt. „Mnemotechniki – czyli gimnastyka umysłu dla senio-
rów” wygłosi dr Dominika Siewniak – Maciuszek - psycholog, wykładowca akademicki, 
trener, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z Wyższą Szkołą Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej współpracuje od blisko 8 lat, uczestnicząc w licznych inicjatywach 
Szkoły: Festiwalu Nauki, Szkole Liderów i Akademii Nauki WSB.

15.05.2014 o godz. 16.30 wykład pt. „Kolorowy świat Indian – życie i obyczaje Indian 
obu Ameryk” wygłosi dr inż. Łukasz Wróblewski, doktor nauk ekonomicznych, podróżnik, 
muzyk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie, wykładowca w Katedrze 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSB.

Świat się wtedy zatrzymał
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37, po 26 latach Ponty-
fikatu odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II – papież Polak. Tego dnia i przez kolejne dni, aż 
do pogrzebu Błogosławionego Jana Pawła II, oczy całego świata zwrócone były na Waty-
kan, świat się wtedy zatrzymał. Od tamtych wydarzeń minęło dziewięć lat, a pamięć o Nim 
nie minęła. Powstają książki, autobiografie, filmy, seriale z Janem Pawłem II w roli głównej. 
Nadal jest autorytetem dla wielu, a z Jego nauk korzystają nawet zatwardziali ateiści. Ten 
rok jest wyjątkowy dla wszystkich, dla których Jan Paweł II jest niezwykłą postacią,
 a w szczególności dla nas Polaków, bowiem 27 kwietnia br. odbędzie się kanonizacja 
Błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji uczestnicy sekcji literackiej UTW w Ogro-
dzieńcu zorganizują specjalne spotkanie w całości poświęcone naszemu Papieżowi i jego 
Pontyfikatowi. Zapraszamy słuchaczy UTW do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 
25 kwietnia 2014r. o godzinie 10.00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu. 

M. Bejgier
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Wcześniej niż zwykle za-
witała do nas w tym roku 
wiosna. Jej początek wy-
znacza nie kalendarz a 
sama przyroda.  Przyro-
da wszystko robi po ko-
lei  i stąd mamy najpierw 
przedwiośnie, potem 
wczesną wiosnę i wresz-

cie wiosnę prawdziwą.  
Na razie jednak kończy 
się przedwiośnie co wi-
dać po kwitnącej w ogro-
dzie forsycji i zaczyna się 
wczesna wiosna. Przebi-
śniegi nic nie musiały w 
tym roku przebijać. Wraz 
z rozkwitłymi krokusami 
pokazały się pszczoły. Do 
kwitnienia zabrały się też 
wielkie drzewa – klon i 

modrzew. Z wiosną nad-
chodzi wieki czas ptaków. 
Samce wróbli i makolągw 
szukają miejsca na gniaz-
da. Bociany zwykle przy-
latują na gotowe.  Trudno 
się dziwić ptakom i innym 
zwierzętom bo i człowiek 
budzi się do życia patrząc 
na taki zieleniący się kra-
jobraz. 

Marek Trzepla

W dworku w Gieble zosta-
ły zagospodarowane po-
mieszczenia na poddaszu. 
Część przestronnych, wy-
remontowanych sal zajęła 
Orkiestra Dęta, która prze-
niosła się wraz z instrumen-
tami z remizy OSP. Zespół 
ma teraz znacznie więcej 
miejsca na przechowy-
wanie instrumentów oraz 
wygodne sale do ćwiczeń. 
Jedno z pomieszczeń 

przeznaczone zostało na 
zajęcia prowadzone przez 
MGOK w Ogrodzieńcu. 
Pierwsze spotkanie odbyło 
się 20 marca i poświęcone 
było tematyce wiosennej. 
Zaproponowane przez or-
ganizatorów zajęcia z  cyklu  
„Wiosenne inspiracje” przy-
padły zainteresowanym 
paniom do gustu. Grupa 
zapoznała się z techniką 
wykonywania kwiatków z 

bibuły. Powstały pierwsze 
prace - kolorowe wiosenne 
kwiaty i  bukieciki. Zajęcia 
prowadzi Dorota Supkow-
ska, instruktor plastyki 
MGOK. Kolejne zajęcia od-
były się 10 kwietnia i miały 
formę warsztatów o tema-
tyce wielkanocnej. Powsta-
ło mnóstwo oryginalnych 
prac, które ozdobią świą-
teczne stoły.

Joanna Piwowarczyk

Wiosna

Pracowite pszczoły opuściły już zaciszne ule w poszukiwaniu pierwszych kwiatów, a bociany powró-
ciły z dalekiej Afryki na swoje gniazda.
Więcej zdjęć na stronie www.mgok.ogrodzieniec.pl

Wiosenne inspiracje w Gieble


