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Siano obrusem nakryte na stole - 
Białe opłatki - 
Ojca błogosławiące ręce - 
Serdeczne rozrzewnienie Matki - 
O niepowrotne wzruszenia dziecięce
W rodzinnym kole! ...
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O D Z Y S K A N I A
P R A W  M I E J S K I C H

OGRODZIENIEC 1973-2013

1 stycznia 1973 roku Prezes Rady Ministrów nadał „miejscowości Ogrodzieniec w powiecie zawierciańskim,  
województwie katowickim” prawa miejskie. 
Nasze miasto utraciło je ok. 1870 roku.
Z inicjatywy władz samorządowych rok 2013 będzie rokiem obchodów 40-lecia odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich. 
Wśród atrakcji przewidzianych z tej okazji znajdą się m.in.: imprezy artystyczne, estradowe  
i festyny (przegląd orkiestr dętych, Święto Gminy Ogrodzieniec w odmienionej formule, festyny szkolne),  
wystawy okolicznościowe, spotkania rocznicowe, konkursy fotograficzne, multimedialne, dziennikarskie i plastyczne, 
w tym Rodzinny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową ’2013.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach 40-lecia odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich . 
Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń ukaże się w styczniowym wydaniu Gazety Ogrodzienieckiej.
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Radni pytają

Popękany asfalt na ul. Zu-
zanka, należałoby zabez-
pieczyć przez konserwację, 
aby uratować drogę.
Rodzice dzieci uczęszcza-
jących do szkoły proszą, 
aby wprowadzić zakaz ru-
chu samochodów na ul. 
Zamkowej na odcinku od 
ul. Krakowskiej do Szkol-
nej, zakaz nie dotyczyłby 
mieszkańców, ulica ta jest 
bardzo wąska, a dzieci idą-
ce do i ze szkoły narażone 
są na niebezpieczeństwo 
– potrącenie, przez jadące 
ul. Zamkową samochody 
ciężarowe i autobusy.
Czy jest szansa, aby w roku 
2013 był czynny bankomat 
w Podzamczu oraz nowe 
oświetlenie Placu Jurajskie-
go.
Czy mamy odpowiedź z 
Powiatowego Zarządu 
Dróg w Zawierciu o ponie-
sionych nakładach na drogi 
w latach 2003 – 2012 w 
poszczególnych gminach 
Powiatu Zawierciańskiego.
Mieszkańcy ul.Bonerów, 
turyści pytają jak zamierza 
Pan rozwiązać problem ul. 
Bonerów oraz ul. Szlak; ul. 
Szlak coraz trudniej doje-
chać do ul. Bonerów ze 
względu na bardzo duże 
dziury – zawieszają się sa-

mochody. 
Mieszkańcy Ogrodzieńca 
i Podzamcza proszą, aby 
dołożyć dwa kursy 7, o 
godz. 9.50 i 16.00 odjazd 
z Dworca Autobusowego 
Zawiercie, skoro jest możli-
wość, aby nie dopłacać, to 
bardzo prosimy.
Panie Burmistrzu proszę o 
informację w sprawie od-
nowienia ścian zewnętrz-
nych dworku w Gieble, tj. 
uzupełnienie tynku i malo-
wania.
Mieszkańcy informują o 
nieświecących lampach 
ulicznych na ul. Krzywej i 
Częstochowskiej. Pomimo 
zgłoszenia awarie nie są 
usuwane.
Mieszkańcy Ogrodzieńca 
monitują w sprawie bardzo 
słabej widoczności rozwi-
dlenia ulicy Narutowicza od 
Ryczowa w pobliżu stacji 
benzynowej. Bardzo pro-
szą, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa o oświetle-
nie wymienionego rozwidle-
nia ulicy lub zamontowanie 
słupków odblaskowych.
W imieniu mieszkańców 
Fugasówki i Markowizny 
proszę Pana Burmistrza o 
naprawę „altany” na Mar-
kowiźnie.
Proszę o postawienie wiaty 

przystanku autobusowego 
na Markowiźnie.
W imieniu mieszkańców 
Cementowni proszę o na-
prawę wiaty przystankowej 
w Cementowni (przystanek 
w kierunku Zawiercia).
Mieszkańcy osiedla przy ul. 
Kościuszki (Żeberko) pro-
szą o pomoc w oświetleniu 
wjazdu do osiedla. W porze 
wieczorowej jest tam ciem-
no i niebezpiecznie.
Mieszkańcy Józefowa za-
pytują o nazwę firmy, która 
wygrała przetarg na napra-
wę drogi i jaki jest termin 
zakończenia inwestycji.
Do tej pory nie ma oznako-
wania ul. Olkuskiej. Kiedy 
się ono pojawi?
Na placu przy ul. Królowej 
Jadwigi pojawiło się skła-
dowisko gruzu. Czy zosta-
nie to usunięte?

Odpowiedzi Burmistrza: 
Przed zimą popękanego 
asfaltu nie naprawimy. Zo-
stanie to zrobione na  wio-
snę.
Mamy bardzo dużo wąskich 
uliczek i kierowcy muszą 
się dostosować do ruchu. 
Ten sam problem mamy na 
ul. Bonerów i Szlak, gdzie 
wprowadziliśmy ruch jed-
nokierunkowy. Dziś przy-
szło pismo od mieszkań-
ców tej ulicy oraz Radnych 
z Podzamcza, którzy się na 
takie rozwiązanie nie godzą 
i chcą przywrócenia ru-
chu dwukierunkowego na 
ul.Bonerów – tak jak było 
wcześniej. Sprawę prze-

analizujemy jeszcze raz, ale 
musimy się także kierować 
zdrowym rozsądkiem. 
Bankomat jest sprawą 
banku, nie jest zadaniem 
gminy. Czynimy starania o 
uruchomienie bankomatu  
w Podzamczu.
Mamy bardzo poważny 
problem, aby zrównoważyć 
budżet. W  roku 2013 doj-
dzie nam jeszcze jeden wa-
runek wynikający z Ustawy 
o finansach publicznych, 
która zmusza gminy do re-
zygnacji z wydatków, jeżeli 
nie ma dochodów. Dzisiej-
sza uchwała podnosi po-
datki o 5%, a był założony 
wzrost o 7%. W związku 
z tym musimy zreduko-
wać wydatki na rok 2013. 
Oświetlenia na Placu Juraj-
skim nie wymienimy, choć 
jest taka potrzeba i w pełni 
ją popieram. Jednak w bu-
dżecie na ten cel środków 
nie ma.
Obecne nie mamy wyliczo-
nych nakładów na drogi 
poniesionych przez PZD w 
Zawierciu.
Dopóki ulicy nie będzie dało 
się poszerzyć i odwodnić 
to nic się nie zmieni. Wła-
ściciele pogrodzili własne 
posesje a woda stoi na 
drodze, nie ma możliwości 
jej odpływu. W ubiegłym 
roku zleciliśmy wykonanie 
projektu remontu ul.Szlak, 
ale właściciele nie wyrazili 
zgody na poszerzenie drogi 
i na przeprowadzenie ka-
nału odprowadzenia wód 
opadowych. Wstydem jest 

aby do czterogwiazdkowe-
go hotelu nie było odpo-
wiedniego dojazdu. Łatwo 
jest także pisać pisma do 
Urzędu, ale jest kilka osób, 
które nie godzą się na roz-
wiązania proponowane 
przez Gminę.
Autobusy czerwone kursują 
zgodnie z podpisanym po-
rozumieniem. Na rok przy-
szły zaplanowana jest do-
płata przez gminę w wys. 
ok.100 tys.zł. Nie stać nas 
na zwiększenie tej kwoty, 
bo jak wspomniałem wcze-
śniej nie mamy odpowied-
nich dochodów. 
W tym roku nie będziemy 
malować dworku w Gie-
ble. Musieliśmy ograniczyć 
wydatki na ten rok. Mieli-
śmy otrzymać pieniądze 
ze środków  PROW, ale 
dostaniemy  je dopiero w 
roku przyszłym. Naprawa 
oświetlenia będzie wyko-
nana przez Tauron.  Proszę 
uzbroić się w cierpliwość, 
gdyż prace te należy wy-
konać przy pomocy zwyżki 
i wtedy, gdy skumuluje się 
kilka awarii.
Sprawa wjazdu przy ul. 
Narutowicza była już ana-
lizowana. Oświetlenie jest 
prawidłowe. Jest to droga 
powiatowa i zarządca nie 
widział potrzeby dokony-
wania zmian w wyposaże-
niu drogi. 
Ostatnio mieszkańcy wnio-
skowali, aby zabrać altany 
z Markowizny. Jeżeli teraz 
jest wola aby zostały, to się 
tym zajmiemy.

Wiaty nie możemy zamon-
tować, gdyż przystanek 
leży na terenie Zawiercia.
Wiata na przystanku nie-
dawno była naprawiana. 
Zniszczenia są wynikiem 
wandalizmu, do którego 
dochodzi tam dość często. 
Sprawę zgłoszę do ZGK. 
Wykonanie oświetlenia na 
Żeberku należy do Spół-
dzielni Hutnik w Zawierciu, 
gdyż jest to ich teren. Spół-
dzielnia niewiele robi na tym 
osiedlu, naszym zdaniem 
nie wykonuje nawet pod-
stawowych napraw. Mam 
w tej sprawie pisma i skargi 
od mieszkańców na Spół-
dzielnię. Szkoda, że likwido-
wana Cementownia „Wiek” 
przekazała mieszkania za-
kładowe spółdzielni. Nie-
stety współpraca pomiędzy 
Zarządem Spółdzielni „Hut-
nik” a Gminą Ogrodzieniec 
nie układa się zbyt dobrze. 
Wykonawcą drogi na Józe-
fów jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Mysz-
kowie. Mamy podpisaną 
umowę i termin zakończe-
nia robót ustalony jest 15 
grudnia br. 
Zakładanie tabliczek do 
oznakowania ulic przedłuża 
się w czasie, gdyż obec-
nie mamy pilniejsze prace 
związane z odwodnieniem. 
Tabliczki zamontujemy wte-
dy, gdy dostaniemy pra-
cowników interwencyjnych 
z PUP. 
Składowisko gruzu jest 
tymczasowe na okres re-
montu ul.Sobieskiego.

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w 
dniu 14 listopada br. wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje radnych:

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2013 roku:

od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,69 zł

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 21,51 zł

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 zł

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń za 1 m² powierzchni użytkowej 4,46 zł

od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
za 1m² powierzchni użytkowej 5,61 zł

od wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 %
od powierzchni gruntów:
a - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² użytkowej 0,80 zł
b - grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² użytkowej 0,36 zł
c - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
za 1 ha 4,51 zł
Zwolniono z podatku od nieruchomości na rok 2013grunty i budynki wyłącznie służące do 
ochrony przeciwpożarowej, grunty i budynki wyłącznie wykorzystywane na cele kultural-
ne, grunty i budynki wyłącznie wykorzystywane na cele pomocy społecznej, grunty i bu-
dynki wyłącznie wykorzystywane do celu bezpieczeństwa publicznego, grunty i budowle 
wyłącznie związane z gospodarką ściekową.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 14 listopada 2012r.

Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gie-
ble. 
Uchwała w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Ogrodzieńcu.

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacja-
mi pozarządowymi w roku 2013.   

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2013 roku.

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec w 2013r.

Uchwała w sprawie: stawek od środków transportowych na rok 2013.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 
dnia 15 maja 2012 roku w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budo-
wa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miej-
scowości Giebło Kolonia – etap I”. 

Uchwała w sprawie: zmian w planach w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na 
lata 2012-2022.

Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej na 
terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2013 roku.
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z notatnika burmistrza...

26 października w Pod-
zamczu na ul. Krakowskiej 
odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Policji i Powiato-
wego Zarządu Dróg, Gminy 
Ogrodzieniec oraz miesz-
kańców na temat przystan-
ku przy Placu Jurajskim. W 
tej sprawie wpłynęło pismo, 
pod którym podpisało się 
ponad 200 mieszkańców 
Podzamcza, z prośbą o za-
legalizowanie przystanku dla 
autobusów w rejonie skrzy-
żowania z ul. Wojska Pol-
skiego. Na spotkaniu przed-
stawiciele Policji oraz PZD w 
Zawierciu wyrazili negatywną 
opinię odnośnie lokalizacji 
przystanku przy Placu Juraj-
skim wzdłuż ul. Krakowskiej, 
pomiędzy skrzyżowaniami 
z ulicami Woj. Polskiego i 
Zamkową, z uwagi na nie-
spełnienie normatywnych 
wymiarów dla przystanku 
autobusowego. Mieszkańcy 
zaproponowali ewentualną 
lokalizację przystanku na-
przeciwko  działki, na której 
obecnie znajduje się parking 
p.Z.Podsiadło. Taka lokaliza-
cja wiązać się będzie z ogra-
niczeniem wjazdu na ten par-
king od ul. Krakowskiej lub 
jego wyłączeniem z ruchu, 

co praktycznie spowodo-
wałoby likwidację parkingu, 
gdyż wjazd odbywałaby się 
od ul. Szkolnej.  Z uwagi na 
problemy społeczne sprawa 
nie jest rozstrzygnięta. 
30 października w Kance-
larii Notarialnej w Zawierciu 
podpisany został akt nota-
rialny kupna działki na rzecz 
Gminy od osoby prywatnej z 
przeznaczeniem na zatocz-
kę autobusową przy drodze 
z Mokrusa do Kiełkowic, 
przez tzw. Sachalin.
8 listopada w siedzibie 
Nadleśnictwa Olkusz pod-
pisano umowę najmu przez 
Gminę Ogrodzieniec  czę-
ści działki w Gieble Kolonii, 
będącej własnością Lasów 
Państwowych. Na użytko-
wanym przez gminę terenie 
zostanie utworzony plac na 
cele turystyczne. Miejsce to 
było wykorzystywane przez 
mieszkańców jako plac za-
baw dla dzieci, a po pod-
pisaniu umowy dodatkowo 
wybudowana zostanie wiata  
służąca turystom i miesz-
kańcom. 
9 listopada odbyło się 
otwarcie kompleksu boisk 
Orlik 2012 we Włodowi-
cach. 

10 listopada w Irządzach 
odbyły się uroczystości 
związane z 30-leciem po-
wstania Gminy Irządze. W 
uroczystościach brali udział 
przedstawiciele Gminy 
Ogrodzieniec.
11 listopada odbyły się 
uroczystości związane z od-
zyskaniem przez Polskę nie-
podległości oraz przekazanie 
pierwszego w historii naszej 
Gminy nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, któ-
ry otrzymała jednostka OSP 
Ogrodzieniec. Jest to zabu-
dowany na podwoziu Forda 
Transit lekki samochód, który 
służyć będzie  jako samochód 
ratownictwa drogowego, wy-
sokościowego i poszukiwaw-
czego, a po zabudowaniu 
specjalistycznego agregatu 
wysokościowego - jako ga-
śniczy.
13 listopada na zaprosze-
nie organizatorów konferencji 
naukowej „Wibrotech 2012” 
wystąpiła w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie 
nasza Dziecięco-Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta. Konferen-
cja poświęcona była jubile-
uszowi wybitnego polskiego 
mechanika i akustyka, twór-
cy wibroakustyki w Polsce 
prof. dr hab. inż. Zbigniewa 
Engela, doktora h.c. AGH, 
Politechniki Krakowskiej i 
Politechniki Świętokrzyskiej, 
światowej sławy uczonego. 
Nasza orkiestra zaprezen-
towała się bardzo dobrze, 
wzbudzając podziw profeso-
rów i naukowców z całej Pol-
ski, którzy w tym dniu zjechali 
do Krakowa na konferencję. 
Uznanie dla dzieci było o tyle 
ważne, że padło ze środo-
wiska akustyków, czyli osób 
znających się na muzyce.

16 listopada odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, 
do którego w ostatnim cza-
sie wstąpiła Gmina Ogro-
dzieniec. Stowarzyszenie jest 
forum wymiany doświadczeń 
wójtów i burmistrzów wo-
jewództwa śląskiego oraz 
pracowników urzędów po-
magając im w codziennej 
pracy oraz w wypracowaniu 
wspólnych stanowisk gmin w 
sprawach samorządowych. 
Należy do niego ponad sto 
samorządów z całego woje-
wództwa.
17 listopada odbyło się spo-
tkanie podsumowujące rok 
2012 przez Polski Związek 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych – Koło w Ogrodzieńcu. 
20 listopada odbyło się 
posiedzenie Zarządu ZGJ, 
na które zaproszeni zostali 
przedstawiciele kierownic-
twa Śląskiej Policji w związku 
z koniecznością zmiany sie-
dziby ZGJ. Dotychczasowe 
biuro Związku mieściło się w 
udostępnionych przez Po-
licję w 2000r. pomieszczeń 
na parterze „Trójbudynku”.  
W związku z utworzeniem 
Komisariatu Policji w Ogro-
dzieńcu zaistniała koniecz-
ność zwrotu pomieszczeń 
dla Policji, a obecnie trwają 
prace adaptacyjne innych 
pomieszczeń na potrzeby 
biura  ZGJ.
23 listopada we Włodowi-
cach odbyło się spotkanie 
pracowników Ośrodków 
Pomocy Społecznej z tere-
nu Powiatu Zawierciańskie-
go z okazji dnia Pracownika 
Socjalnego. W spotkaniu 
uczestniczyli także wójtowie 
i burmistrzowie gmin z po-
wiatu.

3 grudnia odbyło się spo-
tkanie, na którym dokona-
no odbioru części z zapla-
nowanej budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 
DW 790 w Gieble Kolonii. 
Inwestycja prowadzona 
była przez Gminę Ogro-
dzieniec w imieniu Woje-
wództwa Śląskiego. Wyko-
nawcą została firma Usługi 
Remontowo Budowlane z 
Zawiercia-Skarżyc, która 
wygrała przetarg na wyko-
nanie 450 m chodnika w 
terminie do 15 listopada br. 
Niestety firma okazała się 
nierzetelna i potrafiła wy-
konać jedynie najłatwiejszy 
odcinek o dł. 142m. Pozo-
stały odcinek okazał się dla 
wykonawcy zbyt trudny i 
w umówionym terminie nie 
został wykonany. Pomimo 
wyznaczenia przez gmi-
nę dodatkowego terminu 
na zakończenie budowy, 
nie wykonano umowy, co 
zmusiło do jej zerwania z 
winy wykonawcy. Przykład 
inwestycji w Gieble Kolonii 
pokazuje, że pomimo trud-
nej sytuacji na rynku usług 
budowlanych niełatwo jest 
znaleźć solidnego wyko-
nawcę. Obowiązujące w 
naszym kraju prawo zobo-
wiązuje do wyboru przez 
gminę wykonawcę, któ-
ry zaproponuje najniższą 
cenę bez możliwości wery-
fikacji wykonawcy. Starania 
o budowę chodnika trwały 
od kilku lat i niestety pomi-
mo posiadanych środków 
w tym roku nie udało się 
wybudować.
4 grudnia w Kancelarii No-
tarialnej w Zawierciu podpi-
sano dwa akty sprzedaży 
mieszkań komunalnych 

dotychczasowym najem-
com w budynku przy ul. 
Słowackiego 7.
5 grudnia w Sądzie Rejo-
nowym w Zawierciu odbyła 
się sprawa z powództwa 
państwa Nowaków prze-
ciwko gminie o odszko-
dowanie z tytułu zmiany 
zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa 
Gulzów, gdzie w obecnym 
stanie na tej działce prze-
widywano umieszczenie 
urządzeń odwodnienia wsi. 
Jest to działka, na której 
kiedyś był zbiornik prze-
ciwpożarowy oraz ogól-
nodostępna dla miesz-
kańców studnia. Pomimo 
publicznego charakteru tej 
działki w l. 70 doszło do 
uwłaszczenia na rzecz p. 
Nowaków. Obecnie działka 
ta mogłaby stanowić miej-
sce do gromadzenia wód 
roztopowych z całej wsi. 
Niestety jest własnością 
prywatną i gmina nie może 
realizować planów upo-
rządkowania gospodarki 
wodami roztopowymi. Sąd 
zasądził kwotę 14 tysięcy 
złotych wraz z odsetkami 
od 2009r., na rzecz p. No-
waków, ponieważ nie mogą 
oni tej działki wykorzystać 
na cele budowlane. Nieste-
ty od lat prowadzone przez 
Gminę rozmowy o zamianę 
tej działki na inną nie przy-
niosły rezultatu. Działka 
jest niezbędna Gminie dla 
odwodnienia wsi, jednak 
właściciele stanowczo 
sprzeciwiają się przekaza-
niu jej Gminie ani w formie 
zamiany, ani sprzedaży.
Ponadto 30 listopada za-
kończono remont dwóch 
odcinków dróg gminnych. 
Są to droga do Józefowa i 
ulica Sobieskiego w Ogro-
dzieńcu.

W ostatnim numerze GO 
pojawiła się informacja o 
piśmie, które wpłynęło do 
Urzędu Miasta i Gminy od 
mieszkańców Podzamcza 
w sprawie, między innymi, 
dojazdu do Hotelu 511 przy 
ul.Bonerów. W piśmie autorzy 
proszą o poszerzenie i remont 
drogi oraz zabezpieczenie na 
ten cel środków w 2013r., co 
pozwoli na lepszą komunikację 
z hotelem i nieruchomościami 
prywatnymi przy tej ulicy.
Pragnę poinformować Czy-
telników, że od kilku lat pró-
bujemy wykonać te prace, 
ale niestety nie jest to takie 
proste. Sytuacja w tej sprawie 
wygląda następująco:
1) ulica Szlak (odcinek łączący 
ul.Krakowską z ul.Bonerów) 
jest bardzo wąska. W prze-
szłości jej szerokość nie była 
dla nikogo problemem, gdyż 
niewiele osób z niej korzysta-
ło. Na ul.Bonerów nie było 
nowych budynków, tak jak to 
wygląda obecnie, jak również 

nie było potrzeby dojazdu do 
działki, na której wybudowano 
w zeszłym roku hotel. Wszy-
scy pamiętamy, że  droga ta 
służyła jako dojazd do pól 
uprawnych, ruch na niej był 
niewielki.  Jej szerokość była 
zadawalająca, gdyż zezwala-
ła na przejazd  ciągnikiem, a 
brak utwardzenia nikomu nie 
przeszkadzał, bo maszyny i 
pojazdy mieszkańców prze-
jeżdżały nią sporadycznie.
2) sytuacja uległa zmianie, 
gdy właściciel dużej działki 
na skrzyżowaniu ul.Bonerów i 
ul.Szlak (od strony północnej) 
podzielił ją na działki budowla-
ne i ogrodził. Wówczas doszło 
do zawężenia ul.Bonerów, 
a wykonana „podmurówka” 
przy ogrodzeniu uniemożliwi-
ła odpływ wód opadowych 
z ul.Szlak. Niestety nie udało 
się uzyskać zgody właściciela 
na odprowadzenie wód, tak 
jak to było wcześniej. Obec-
nie niemożliwy jest remont 
drogi dojazdowej do hotelu 

(ul.Szlak), gdyż nie można jej 
odwodnić w sposób grawita-
cyjny. Pozostaje wybudowa-
nie kanalizacji deszczowej w 
drodze, co spowoduje, że jej 
koszt kilkakrotnie przekroczy 
koszt remontu drogi.   
3) jeśli chodzi o poszerze-
nie ul.Szlak, to od czterech 
lat próbujemy ugodowo tę 
sprawę załatwić z właścicie-
lem działki na skrzyżowaniu 
tej ulicy z ul.Krakowską, od 
strony wschodniej. Już dawno 
wykonaliśmy  wstępny pro-
jekt podziału nieruchomości z 
przeznaczeniem pod posze-
rzenie drogi, jednak właściciel 
nie chce go zaakceptować. 
Sytuacja jest szczególna, al-
bowiem granica geodezyjna 
działki prywatnej nie jest rów-
noległa do osi drogi (mniej 
więcej w połowie ul.Szlak 
zbliża się do niej, co zawęża 
szerokość drogi do ok.4m, 
podczas gdy w okolicy skrzy-
żowania z ul.Krakowską gra-
nica działki prywatnej oddala 

się od osi drogi). Dla uzyska-
nia równoległego przebiegu 
drogi o szerokości 6m ko-
nieczne jest uzyskanie zgody 
właściciela na oddanie przez 
niego ok.50 m2 w kształcie 
klina, którego dłuższy bok 
przebiegałby wzdłuż ogrodze-
nia działki,  a w najszerszym 
miejscu należałoby pozyskać 
ok. 1,5m prywatnej własności. 
Nie możemy niestety dojść do 
porozumienia, gdyż warunki 
stawiane przez właściciela są 
nie do zaakceptowania. Urząd 
Miasta i Gminy jako dyspo-
nent środków publicznych nie 
może odstąpić od procedur 
związanych z gospodarowa-
niem mieniem gminnym i nie-
stety nie zawsze jest w stanie 
„dogadać się”.
4) w roku 2012 zaplanowaliśmy 
remont ul.Szlak w granicach 
własności gminy, bez pozyski-
wania „klina” na poszerzenie. 
Zleciliśmy wykonanie projektu 
remontu, jednak nie udało się 
go wykonać. Powodem był 

brak zgody innych właścicieli 
na przeprowadzenie odwod-
nienia drogi. Planowaliśmy po-
prowadzenie odwodnienia po 
dwóch działkach sąsiednich. 
Początkowo ich właściciele 
zgodzili się na poprowadzenie 
kanalizacji deszczowej na ich 
terenie, jednak później zgody 
swoje wycofali. W tej sytuacji 
środki zarezerwowane na re-
mont drogi wykorzystaliśmy 
na budowę drogi na Józefów, 
gdyż tam nie było problemów 
własnościowych.
5) obecnie jesteśmy w sytuacji 
„patowej”. Chcemy drogę wy-
remontować, ale musimy mieć 
zgodę właścicieli na odprowa-
dzenie z niej wód opadowych, 
gdyż remont bez odwodnienia 
jest bezsensowny. Przy re-
moncie drogi wskazane jest 
jej poszerzenie, tak jak proszą 
mieszkańcy, jednak konieczne 
jest dysponowanie gruntem w 
postaci klina będącego dziś 
własnością osoby prywatnej. 
Niestety bez zgody właścicieli 

nic nie zrobimy w 2013 roku.
6) Jeśli nie zmienią się stano-
wiska osób prywatnych po-
zostaje nam długa procedura 
wywłaszczeniowa. To z kolei 
pociągnie za sobą odwołania 
od podejmowanych i wyda-
wanych decyzji administracyj-
nych, konflikty, a być może i 
sprawy sądowe.
Na pewno autorzy listu, w tym 
Radni z Podzamcza, Rada 
Sołecka i mieszkańcy mogliby 
pomóc w rozwiązaniu proble-
mu, włączając się do rozmów 
i przekonać właścicieli działek 
prywatnych do udostępnienia 
na rzecz gminy gruntów za 
odszkodowaniem, co zezwo-
liłoby uniknąć niepotrzebnych 
procedur administracyjnych. 
Czasami rozmowy o charak-
terze sąsiedzkim są skutecz-
niejsze niż urzędowe. 

Andrzej Mikulski
Burmistrz 

Miasta i Gminy 
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Gazeta Ogrodzieniecka: 
Dobiega końca rok 2012. 
Jesteśmy też na półmet-
ku kadencji samorządowej 
2010-2014. Jaki był to 
czas dla Gminy Ogrodzie-
niec i jaki dla Burmistrza 
Andrzeja Mikulskiego.

Andrzej Mikulski: Rok 
2012 był wyjątkowo praco-
wity, może dlatego upłynął 
mi bardzo szybko. Zrealizo-
waliśmy kilkanaście inwe-
stycji w różnych miejsco-
wościach. W Ogrodzieńcu 
wyremontowaliśmy budyn-
ki: szkoły podstawowej, 
domu kultury, przychodni 
zdrowia oraz ulicę Sobie-
skiego i drogę na Józefów. 
W Ryczowie i Podzamczu 
wybudowaliśmy przy szko-
łach ogólnodostępne bo-
iska sportowe z widownia-
mi oraz wyremontowaliśmy 
zniszczony dawny basen 
przy ul.Szkolnej w Podzam-
czu.  Powstały nowoczesne 
place zabaw w Ryczowie 
Kolonii i Kiełkowicach, wy-
remontowaliśmy świetlice 
wiejskie w Mokrusie i Gul-
zowie oraz dokończyliśmy 
remont dachu i wnętrza 
Dworku w Gieble. Poprawi-
liśmy estetykę miejscowo-
ści: w Ryczowie wyremon-
towaliśmy w stylu jurajskim 
cztery studnie wiejskie, a 
w Ryczowie Kolonii i Gie-
ble Kolonii zagospoda-
rowano teren w centrum 
miejscowości. Wspólnie 
z Powiatem Zawierciań-
skim wyremontowaliśmy 
kilkaset metrów chodnika 
przy ul.Bzowskiej na Fu-
gasówce. Dzięki dobrej 
współpracy z Zarządem 
Województwa Śląskiego 
oraz Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach 
rozpoczęliśmy inwestycje 
związane z poprawą bez-
pieczeństwa na drogach 
wojewódzkich.  W tym roku 
rozpoczęliśmy budowę 
chodnika przy DW 790 w 
Gieble Kolonii, wymienione 
zostały również barierki przy 
skrzyżowaniach dróg woje-
wódzkich w Ogrodzieńcu. 
Kwota wydatków inwesty-
cyjnych w budżecie gminy 
w 2012 roku to prawie 6,5 
mln zł. To najważniejsze re-
alizacje w tym roku, choć 
zdaję sobie sprawę, że 
ciągłe wyliczanie nowo po-
wstałych inwestycji może 
być już nudne dla Czytelni-
ków Gazety. Kilka lat temu, 

gdy oddawaliśmy pierwsze, 
po okresie zastoju gminne-
go z lat 1998-2002 nowe 
budowy, rozmowa o inwe-
stycjach była czymś nie-
zwykłym. Dziś jest inaczej, 
przywykliśmy do informacji 
w mediach, że cała Polska 
zmienia się dzięki fundu-
szom europejskim. Ważne 
jest jednak to, jak nasza 
gmina radzi sobie w ich 
pozyskaniu i czy potrafi je 
zrealizować. Mogę śmiało 
powiedzieć, że pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy bar-
dzo dobrze wywiązują się 
ze swoich obowiązków. Na 
pochwałę zasługują także 
kierownicy jednostek pod-
ległych Gminie, w których 
wykonywane były inwesty-
cje. Mam na myśli zaanga-
żowanie dyrektorów remon-
towanych budynków szkół, 
przychodni zdrowia i domu 
kultury w prowadzone przez 
Gminę prace. W ostatnio 
opublikowanym przez cza-
sopismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” ran-
kingu dla wszystkich gmin 
w Polsce zajęliśmy bardzo 
wysokie 25. miejsce spo-
śród wszystkich w kategorii 
małych gmin, jeśli chodzi o 
wydatki majątkowe w latach 
2007-2013 finansowane ze 
środków unijnych. 
Do realizacji inwestycji 
gminnych dodać należy 
jeszcze dwie prowadzone 
przez spółki gminne. Przed-
siębiorstwo Komunalne 
„Ogrodzieniec” sp. z o.o. 
wykonało kapitalny remont 
więźby dachowej i wymianę 
pokrycia na bezazbestowe 
wraz z przebudową komi-
nów na ośmiu budynkach 
wspólnot mieszkaniowych 
na osiedlu przy ul.Słowac-
kiego w Ogrodzieńcu. Z 
kolei Spółka „Zamek” roz-
budowała budynek daw-
nego hotelu „Boner” w 
Podzamczu, dzięki czemu 
gotowi jesteśmy na przyję-
cie większej ilości turystów i 
zaproponowanie im bogat-
szej oferty pobytu.  
Dziś jednak mieszkańcy 
interesują się nie tyko in-
westycjami. Ważne jest dla 
wielu mieszkańców to, co 
gmina robi  dla spraw kultu-
ry, oświaty i innych sfer ży-
cia społecznego. Staramy 
się zatem pamiętać o tych 
potrzebach i w budżecie 
gminnym znajdują miejsce 
pozycje pozainwestycyj-
ne. Tak więc, od kilku lat w 

szkołach gminnych stwa-
rzamy warunki dla wzrostu 
kompetencji i umiejętności 
naszych uczniów. Każda 
placówka w zależności od 
potrzeb prowadzi zajęcia 
dodatkowe, na których 
uczniowie uzdolnieni mogą 
pogłębiać swoje zdolności 
a uczniowie wymagający 
wsparcia mogą wyrówny-
wać braki wiedzy. Działa-
ją SKS-y i przedmiotowe 
koła zainteresowań, przy 
„Orliku” w Ogrodzieńcu 
prowadzone są zajęcia z 
młodzieżą pod kierunkiem 
wykwalifikowanego trenera, 
a artystycznie uzdolnione 
dzieci mogą uczestniczyć 
w MGOK w zajęciach pla-
stycznych, tanecznych w 
zespole mażoretek „Fan-
tazja” lub muzycznych w 
Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej. Każdy 
może znaleźć coś dla sie-
bie, ale na jednym z ostat-
nich spotkań z młodzieżą 
w Domu Kultury złożyłem 
deklarację, że uruchomione 
zostaną i inne zajęcia, jeśli 
znajdzie się grupa chętnych 
do stałego w nich uczest-
nictwa. Czekam zatem na 
propozycje ze strony mło-
dych mieszkańców.
Mamy również propozycję 
dla starszego pokolenia. 
Od października tego roku 
przy MGOK działa Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, 
który skupia ponad stu 
dwudziestu słuchaczy, któ-
rzy mogą wspólnie spędzić 
czas i rozwijać  swoje zain-
teresowania. Bardzo duża 
frekwencja na zajęciach 
utwierdza mnie w przeko-
naniu, że taka forma świad-
czenia usług społecznych 
przez gminę była bardzo 
potrzebna. 
GO: Czasami pojawiają się 
głosy, że w sołectwach robi 
się mniej niż w mieście. Jak 
to wygląda w rzeczywisto-

ści?
A.M. Moim zdaniem trze-
ba inwestować zarówno 
w mieście Ogrodzieniec 
jak i na terenach wiejskich. 
Rzeczywiście dotarły też 
do mnie opinie niektórych 
mieszkańców Ogrodzień-
ca, że za dużo inwestuje-
my na wsiach, a za mało 
w mieście. Tak nie jest, bo 
w ostatnich latach na in-
westycje w Ogrodzieńcu 
wydatkowaliśmy z budże-
tu ok.20 mln zł, natomiast 
w tym samym czasie we 
wszystkich sołectwach była 
to kwota ok.10 mln zł. Nie-
stety w mieście nie wszyst-
kie wydatki są widoczne. 
Duże pieniądze poszły na 
niezbędną dla rozwoju 
miasta skrytą w ziemi in-
frastrukturę kanalizacyjną, 
której po prostu nie widać. 
Myślę jednak, że każdy 
może zobaczyć w Ogro-
dzieńcu również i te „wi-
doczne”  inwestycje, choć-
by te wykonane w ostatnich 
dwóch latach. Pragnę do-
dać, że przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze zadań w 
pierwszej kolejności wybie-
ramy te zadania, które mają 
szansę otrzymać dotacje z 
zewnątrz, przy jak najmniej-
szym udziale budżetu gmi-
ny. Dzięki temu zrealizowa-
liśmy wiele projektów, choć 
gmina była i jest nadal w 
trudnej sytuacji finansowej 
z powodu braku podatni-
ków. Ponadto przy kilku 
zadaniach korzystaliśmy 
z dotacji przeznaczonych 
dla sołectw, a z których nie 
mogło skorzystać miasto 
Ogrodzieniec.   
GO: Skoro brak nam po-
datników, to czy Gmina 
Ogrodzieniec czyni jakieś 
działania aby przyciągnąć 
inwestorów?
A.M. Tak, obecnie nasze 
najważniejsze zadanie to 
stworzyć warunki dla po-

wstania nowych obiektów 
gospodarczych w gminie 
i pozyskanie inwestorów 
tworzących miejsca pracy. 
Działamy w dwóch kie-
runkach: rozwój turystyki 
w Podzamczu i przygo-
towanie nowych terenów 
inwestycyjnych w Ogro-
dzieńcu-Cementowni. W 
Podzamczu to zadanie 
realizuje Spółka „Zamek”. 
Wspomniałem już, że  w tym 
roku spółka rozbudowała 
dawny budynek  „Bonera” 
przy Pl. Jurajskim dzięki 
czemu już od przyszłego 
sezonu będziemy gotowi 
na przyjęcie autobusu tu-
rystów, głównie młodzieży 
szkolnej i studentów. Nowy 
hotelik będzie dysponował 
2-3 osobowymi pokojami 
z łazienkami oraz stołów-
ką. Ale w przyszłym roku 
z dofinansowaniem środ-
ków europejskich spółka 
rozpocznie roboty również 
na zamku. W ramach prac 
zostanie całkowicie prze-
budowana trasa zwiedza-
nia zabytku oraz wykonany 
będzie remont zaplecza sa-
nitarnego. Ponadto jeszcze 
w czasie tej zimy, jeśli będą 
odpowiednie warunki po-
godowe, Spółka „Zamek” 
wraz z partnerami urucho-
mi trasę dla uprawiania 
narciarstwa biegowego. 
Będzie to nowa atrakcja 
dla turystów, pierwsza w 
gminie profesjonalna trasa 
narciarska dla biegaczy. 
Działania gminnej Spółki 
„Zamek” w ostatnich latach 
znacząco przyczyniły się do 
poprawy wizerunku gminy 
na zewnątrz. Jesteśmy nie-
kwestionowanymi liderami 
wśród gmin jurajskich w 
zakresie organizacji ruchu 
turystycznego i promocji 
regionu. Wzbudzamy zain-
teresowanie wśród branży 
turystycznej i mam nadzie-
ję, że kolejne inwestycje 
prowadzone przez Spółkę 
będą sprzyjać rozwojowi 
gminy.   
Pomimo walorów Podzam-
cza, Ryczowa i okolic nie 
możemy jednak gminnej 
gospodarki opierać wyłącz-
nie na turystyce. Oczywiste 
jest, że należy skorzystać 
z naszych tradycji przemy-
słowych. Temu celowi, po-
święcone są dwa projekty 
realizowane przez Urząd 
Miasta i Gminy, a które 
otrzymały dofinansowanie 
Ministra Gospodarki i Unii 
Europejskiej.  W ramach 
pierwszego powstanie do-
kumentacja projektowa 
przyszłej strefy aktywno-
ści gospodarczej na tere-
nach po byłej Cementowni 
„Wiek”, a dzięki drugiemu 

będziemy mogli wypromo-
wać ją w całym kraju. Nasze 
tereny są bardzo atrakcyjne 
- to ponad 25 ha gruntów 
przeznaczonych w miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
jako tereny pod działalność 
gospodarczą, uzbrojone w 
media i posiadające dobrą 
lokalizację. Mam nadzieję, 
że za kilka lat będzie na nich 
działać kilka firm dających 
zatrudnienie mieszkańcom 
i dochody gminie. 
GO: Co się nie udało?
A.M. Niestety nie udało się 
zrealizować wiele planów. 
Jednym z nich jest bardzo 
potrzebny remont ul. Szlak 
w Podzamczu, czyli dro-
gę łączącą ul. Krakowską 
z ul. Bonerów. Dziś jest to 
bardzo ważna ulica, gdyż 
służy jako dojazd do cztero-
gwiazdkowego hotelu, a z 
powodu bardzo złego sta-
nu technicznego wystawia 
nam złą opinię wśród gości 
hotelowych i turystów z ca-
łej Polski, a także z zagra-
nicy. Jesteśmy gotowi na 
wykonanie remontu, jednak 
na chwilę obecną nie może 
być on wykonany z powo-
du braku porozumienia z 
osobą prywatną – właści-
cielem gruntu niezbędnego 
na poszerzenie drogi.   
Możemy mówić również o 
niepowodzeniu jeśli chodzi 
o budowę chodnika w Gie-
ble Kolonii. Tutaj zawiódł 
wykonawca wybrany w 
wyniku przetargu, który po-
mimo podpisanej umowy 
na wykonanie ponad czte-
rystu metrów wykonał jedy-
nie najłatwiejszy odcinek o 
długości ok.142 mb, a po-
zostały odcinek nie potrafił 
wykonać tak jak zostało za-
projektowane i Gmina zmu-
szona była zerwać umowę 
z winy wykonawcy. 
GO: Czego życzy sobie i 
mieszkańcom Burmistrz na 
Święta i na Nowy Rok?
A.M. Korzystając z życzli-
wości GO pragnę podzię-
kować wszystkim moim 
Współpracownikom za za-
angażowanie w pracy i ak-
tywność a Radnym Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
za zaufanie i pomoc przy 
realizacji budżetu gminy. 
Z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia wszystkim Miesz-
kańcom życzę wiele rado-
ści i ciepła rodzinnego, a 
w Nowym Roku wszelkiej 
pomyślności, wzajemnej 
życzliwości i optymizmu 
każdego dnia. Sobie ży-
czyłbym spokoju i wytrwa-
łości przy realizacji kolej-
nych planów gminnych.

Rozmawiała
Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do...
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Andrzeja Mikulskiego
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu 
w dniu 11.12.2012 r. startowała w Powia-
towych Igrzyskach 2012/2013 w szachach 
chłopców, które odbyły się w Zawierciu. 

Szkołę reprezentowali uczniowie: Karol Si-
wek i Paweł Jęsiek. W turnieju finałowym 
rywalizowali z reprezentantami Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Zawierciu i Szkoły Podsta-
wowej z Wysokiej odnosząc 4 zwycięstwa, 
2 remisy i 2 porażki, uzyskując łącznie 5 
pkt, zdobywając tytuł wicemistrzów powia-
tu zawierciańskiego. Opiekun - nauczyciel 
wychowania fizycznego  Jarosław Janik.

Gminne inwestycje

7 grudnia dzieciaki spotkały się z przedstawicielkami Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Ogrodzieńca. Miały okazję poznać wygląd i brzmienie fletu poprzecznego, klarne-
tu i saksofonu. Starsze koleżanki: Karolina, Dagmara i Oliwia zagrały dla przedszkolaków 
kolędy i inne utwory nie tylko solowo, ale również w zespole. Zagrany koncert zrobił na 
przedszkolakach duże wrażenie.

Dziękujemy młodym muzykom i życzymy dalszych sukcesów.

Poranek muzyczny 
dla przedszkolaków

Sport

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012

Koniec roku to czas podsumowań i finalizowania przedsięwzięć, które były realizowane 
w trakcie minionych dwunastu miesięcy. Mimo, iż zawitała do nas zimowa aura pewne 
projekty są nadal prowadzone, a inne przygotowywane i inicjowane:

I.  30 października br. zakończono realizację  projektu „Zagospodarowanie centrum 
wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu 
zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu”. W pobliżu szkoły pod-
stawowej powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i 
siatkówki wraz z miejscami dla widowni. Ponadto wykonano plac zabaw, dojścia oraz 
zagospodarowano teren zielenią. W ramach tego samego zadania  odbudowano 
także studnie wiejskie w jurajskim stylu.  

 30 listopada br. gmina złożyła, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie,  wnio-
sek o wypłatę dotacji na kwotę 247.626,00 zł.

II.  Zgodnie z podpisaną umową nadal realizowane jest zadanie pn. „Przygotowanie te-
renów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowane 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obecnie opraco-
wywane są badania geotechniczne dla obszarów objętych projektem.

III.  30 listopada br., zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, gmina złożyła 
wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 266.215,00 zł przyznanej na realizację projek-
tu „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne 
„Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z 
remontem basenu”.  W wyniku jego realizacji  w pobliżu szkoły podstawowej powsta-
ło nowoczesne, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z 
miejscami dla widowni. Ponadto wykonano  remont basenu.

IV.  Zakończono zadanie pn. „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walo-
rów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców” dofinan-
sowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.  W zakresie  projektu wykonano w centrum miejscowo-
ści teren rekreacyjny z placem zabaw, dojściami i miejscem odpoczynku oraz przebu-
dowano pobliską studnię.

V. Sfinalizowano prace przy „Remoncie świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z 
zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych 
tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców” dofinansowanym z Europejskie-
go Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.  W ramach przedsięwzięcia wymieniono stolarkę okienną, rynny i rury 
spustowe, ocieplono ścianę zewnętrzną oraz wykonano malowanie elewacji budynku 
świetlicy. Ponadto wykonano ogrodzony plac zabaw.

 

VI. Dokonano odbioru wykonanych  prac w zakresie zadania  pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości 
Giebło Kolonia – etap I.”. Niestety pomimo podpisanej umowy na wykonanie zadania 
450 mb, wykonawca wykonał jedynie najprostszy odcinek o długości 142 mb. Na po-
zostałej części zadania odstąpił od wykonania robót. Gmina Ogrodzieniec zmuszona 
została zerwać umowę z winy wykonawcy.

VII. Zakończono remont dróg gminnych: ul. Józefów oraz ul. Sobieskiego w Ogrodzieńcu, 
który  realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z  Żarek. 

VIII. Trwa realizacja projektu „Mam szansę” dofinansowanego z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych”. 

 Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Gieble, Szkole Podstawowej w 
Ryczowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. Obejmuje on  zakup 
pomocy dydaktycznych, które wykorzystane zostaną podczas dodatkowych zajęć.  
Wartość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to: 114.599,50 zł.

IX. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w celu wyboru wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska 
kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” dofinanso-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013.

Plac zabaw w Ryczowie Kolonii
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Panią Dorotę Supkowską 
poznałam na spotkaniu 
Forum organizacji pozarzą-
dowych, które odbyło się 
w Starostwie Powiatowym 
w Zawierciu. Pani Dorota 
prezentowała tam prace, 
które powstają podczas 
prowadzonych przez nią 
warsztatach, były to m.in. 
piękne kwiaty z bibuły. Na-
wiązałyśmy współpracę i 
pani Dorota zorganizowała 
w naszej szkole „Warsztaty 
wykonywania ozdób bożo-
narodzeniowych”. Kolejny 
etap tej współpracy to na-
sza wizyta w Domu Kultury 
w Ogrodzieńcu – mówi Da-
nuta Ziobro, nauczycielka 
oraz przedstawicielka sto-
warzyszenia.
Uczniowie są podopieczny-
mi Stowarzyszenia na rzecz 
Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym oraz Ich Ro-
dzinom „Z Dobrego Serca” 
(KRS: 0000331807), któ-
re działa od 1 lipca 2009 
roku przy Zespole Szkół i 
Placówek Specjalnych im. 
M. Grzegorzewskiej w Za-
wierciu. Stowarzyszenie 

powstało z inicjatywy na-
uczycieli i obecnie zrzesza 
37 osób – członków, z któ-
rych większość stanowią 
nauczyciele oraz rodzice.
Pomagamy dzieciom nie-
pełnosprawnym oraz ich 
rodzinom poprzez orga-
nizowanie szeregu imprez 
integracyjnych, wycieczek i 
w miarę możliwości udzie-
lamy wsparcia materialne-
go. Co roku organizujemy 
festyn rodzinny. Jesteśmy 
także organizacją pożytku 
publicznego, co umożliwia 
nam przekazywanie 1 pro-
centa z podatku – mówi 
Anna Paciej, nauczycielka 
oraz przedstawicielka sto-
warzyszenia.
Z przygotowanego wcze-
śniej ciasta młodzi ludzi 
wytwarzali piękne gwiazd-
ki, anioły, choinki, rybki, 
które następnie przystrajali 
kolorowymi elementami tj: 
żurawina, migdały, cukierki, 
wiórki kokosowe. Potem 
to wszystko wędrowało do 
piekarnika i po upieczeniu 
następował kolejny etap de-
koracji kolorowym lukrem.

Umiejętność wypiekania 
pierników, którą dziś tu na-
będziemy, wykorzystamy 
potem. W naszej szkole 
mamy kuchnię i będziemy 
wypiekać pierniki na kon-
kursy i do dekoracji świą-
tecznych – mówią ucznio-
wie, którzy kształcą się 
m.in. w zawodzie kucharz 
małej gastronomii lub cu-
kiernik.
Dzień wcześniej zostało 
przygotowane ciasto na 
miodzie i z dodatkiem dużej 
ilości przypraw.
Słowo piernik to pierny, 
czyli po staropolsku pie-
przny. Tradycją tych potraw 
świątecznych jest to, że wy-
rabia się je długo i w spoko-
ju, aby wykorzystać w pełni 
ten świąteczny czas – mówi 
Dorota Supkowska. 
Uczniowie wyjechali z 
Domu Kultury z nowymi 
doświadczeniami i wra-
żeniami. Sztuką pieczenia 
pierników podzielą  się z 
koleżankami i kolegami w 
swojej szkole.

Joanna Piwowarczyk

Piękna, mądra myśl, która przemawia 
chyba do każdego człowieka. Porusza 
nasze serca, myśli, trafia do naszych naj-
dalszych zakamarków duszy. 
Zresztą w ten magiczny, świąteczny czas 
nie może być inaczej. Oprócz prezentów 
często symbolicznych są jeszcze ży-
czenia. I chyba one są ważniejsze, gdyż 
„serdeczne życzenia otrzymane we wła-
ściwym  momencie odmieniają zamknię-
te serca. Są jak śpiew ptaka, którego nie 
należy trzymać w ukryciu. Dobre życze-
nia przekazujemy dalej”.
Więc życzymy sobie w pracy, w sklepie, 
w domu, na ulicy, wysyłamy sms-y, kartki 
świąteczne, telefonujemy i  e-mailujemy. 
W okresie Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku dookoła nas jest moc życzeń. 
Większość to życzenia – marzenia i trze-
ba w nie wierzyć, wszak marzenia się 
spełniają.
Więc i ja pozwolę sobie pomarzyć w kwe-
stii życzeń. Będą niby proste, ale chyba 
niełatwe do spełnienia. 
I tak na początek życzyłabym sobie, żeby 
w mediach, chociaż w jednym dniu uka-
zały się informacje o samych dobrych 
rzeczach, o wspaniałych ludziach, o wiel-
kich sukcesach i osiągnięciach. Żebym 
dowiedziała się ile osób pomogło potrze-
bującym i słabszym, w ilu rodzinach za-
panował spokój, a dzieci odczuły radość 
i miłość rodziców. 

Chciałabym usłyszeć, że właśnie ten 
dzień jest tym dniem, w którym nikt nie 
trafił do więzienia, nikt nie zginął w wy-
padku drogowym, nikt nie stracił pracy, 
natomiast urodziło się zadziwiająco dużo 
dzieci. Że zniknęli bezdomni i głodni, 
gdyż znaleźli wreszcie swoją przystań. Że 
skłócone narody postanowiły zakończyć 
krwawe wojny i zaczęły odbudowę znisz-
czonych domów. Że politycy zaczęli roz-
mawiać, próbując urządzić świat lepiej, 
mądrzej, bezpieczniej. 
Że ludzie przestali chorować, a słońce 
zaczęło świecić dla wszystkich. Myślę, 
że wypadłam szalenie naiwnie, ale jak 
mówiłam, więcej tu marzeń, niż realnych 
życzeń.
Lecz w realnym świecie na co dzień i na 
święta możemy sobie życzyć wszelakie-
go dobra i szczęścia, dużo radości i miło-
ści, optymizmu i poczucia humoru. 

Wszystkim czytelnikom GO życzę, aby 
każdy dzień zaczynał się od spotkania 
z osobą serdeczną i życzliwą, od miłych 
i ciepłych słów, gdyż taki będzie cały 
dzień, radosny, szczęśliwy, pełen do-
brych chwil.

I tylko takich dni życzę w Nowym 2013 
Roku.

Pozdrawiam HZM

Jesienny czas mglisty, desz-
czowy, z nikłymi przebły-
skami słońca wprowadza 
w ludzkie serca nutkę me-
lancholii. Aby ją skutecznie 
usunąć z naszego umysłu, 
wystarczy czasem posłu-
chać kojącego brzmienia 
dźwięków. Mieli taką moż-
liwość mieszkańcy Ogro-
dzieńca 27 października br. 
w sali MGOK. Gościem tego 
wieczoru byli: Lucjan Weso-
łowski, założyciel zespołu 
ORIENTACJA NA ORIENT 
i solistka Joanna Spandel, 
prezentując licznie zgroma-
dzonej publiczności utwory 
oparte na motywach indyj-
skich i ludowych Dalekiego 
Wschodu. Już sama jogi-
styczna pozycja pana Lu-
cjana i leżące wokół niego 
instrumenty robiły wrażenie. 
Ale prawdziwą ucztą Orien-

tu z całą dźwiękową magią 
płynącą z egzotycznych kra-
in stały się doznania, będą-
ce terapeutyczną pożywką 
dla umysłów. Niesamowite 
dźwięki instrumentu struno-
wego SITAR, lutni arabskiej 
OUD, jak i pochodzącego z 
Bliskiego Wschodu SAZ-u 
oraz fletów indyjskich BAN-
SURI podziałały niesamowi-
cie na słuchaczy i przenosiły 
ich w odległe rejony dźwię-
kami naśladującymi odgłosy 
natury, dostarczając swo-
istego czaru. Uruchomiona 
wyobraźnia niosła nas so-
czystą nutą kwiatu jabłoni 
do Japonii, kołyszące się 
pola ryżowe do Chin, a hin-
duskie mantry kojącą aurą 
działały na zmysły. W zapre-
zentowanych mantrach po-
jawiły się dwa znaczące sło-
wa klucze: pokój i miłość. 

Słowa, w których zawiera 
się pełnia świata takiego, w 
jakim człowiek chciałby żyć. 
Zachęcenie przez artystów 
publiczności do wspólnego 
śpiewu mantry i wyklaski-
wania rytmu zaowocowało 
wspólną zabawą, dzięki 
której powiew Orientu sta-
wał się odczuwalnie bliski. 
W całym koncercie niemało 
było dźwiękowych zadzi-
wień, pełnych przeróżnych 
barwnych tonów, nastrojów, 
które sprawiały, że czuliśmy 
się doładowani pozytywną 
energią do działania na róż-
nych polach codzienności. 
Przenieśliśmy te dźwięki i 
odgłosy Orientu w atmosfe-
rę jesiennego miasta i zro-
biło się miło, przyjemnie w 
naszym zabieganym życiu.

Alicja Kmita-Żak

Wypiekanie pierników
W środę, 5 grudnia do Domu Kultury w Ogrodzieńcu przyjechała 
wraz z opiekunami grupa uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Spe-
cjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu. Młodzież uczestniczyła 
w „Warsztatach wypieku pierników”, prowadzonych przez Dorotę 
Supkowską, instruktora plastyki MGOK. 

Życzenia – marzenia
„ W Wigilię urodził się Jezus Chrystus. I zamieszkał między nami. I co roku za-
mieszkuje z nami na nowo. A my co rok obiecujemy sobie, że już będziemy 
dobrzy, tak jak nam nakazał. I co rok dajemy sobie prezenty po to, żeby okazać 
sobie miłość. Żeby dać wyraz miłości”.

( Zasłyszane )

Magia Orientu
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Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu  
składa serdeczne podziękowania Mieszkańcom Ogrodzieńca: 

Annie i Markowi Trzeplom, Jadwidze Długoszewskiej,  
Jerzemu Lipce s. Romana, Marii Maciążek,  

Halinie i Waldemarowi Lipkom, Wojciechowi Jagielskiemu,  
Dobrochnie Janerce, Wandzie Walczyk  za udostępnienie zdjęć  

i dokumentów, które uświetniły wystawę  
pt. „Służąc Ojczyźnie” zorganizowaną z okazji  

Święta Odzyskania Niepodległości 2012.
Szczególne podziękowania dla Zdzisława i Konrada Wojdasów  

za udostępnienie prywatnych zbiorów wyposażenia  
i umundurowania strażackiego.

Otwarcie wystawy odbyło 
się w dniu 12 listopada i 
zostało poprzedzone wy-
stępami ogrodzienieckich 
chórów: Seniorzy i Zespołu 
Echo, które zaprezentowały 
swój najnowszy repertuar, 
składający się z pieśni pa-
triotycznych.
W skład ekspozycji z pry-
watnych zbiorów Zdzisła-
wa i Konrada Wojdasów 
wchodzą hełmy ochronne,  
czapki i mundury galowe, 
ubrania, pasy, toporki, rę-
kawice, buty, odznaczenia, 
syreny oraz wiele innych 
akcesoriów strażackich. 
Najstarszy hełm pocho-
dzi z XIX wieku, są hełmy 
z Niemiec, Austrii, Czech, 
Nowej Zelandii i Ameryki. 
Syreny strażackie wyma-
gały generalnego remontu. 
Po nabyciu ich pan Zdzi-
sław demontował każdą, 
naprawiał i odnawiał. Teraz 
każda jest sprawna. W ko-
lekcji nie mogło zabraknąć  
figury św. Floriana, patrona 
strażaków, którą p. Wojdas 
specjalnie zakupił na otwar-

cie wystawy. Ciekawość 
zwiedzających budzą mo-
dele strażackich samocho-
dów i wozów bojowych. 
Na wystawie jest ich ok.70 
sztuk, natomiast cała kolek-
cja liczy 300.  Wśród nich 
jest nawet model Nysy, któ-
rą użytkowało  OSP Ogro-
dzieniec.
Ten niezwykły  zbiór to efekt 
pasji i zamiłowania do sztu-
ki strażackiej Zdzisława i 
Konrada Wojdasów. Przez 
wiele lat, najpierw pan Zdzi-
sław, a później również do-
łączył jego syn Konrad, z 
zamiłowaniem wyszukują 
w różnych miejscach kraju 
ciekawe przedmioty i akce-
soria strażackie. 

Rozmowa ze Zdzisławem 
Wojdasem
GO.: Kiedy pasja zbierania 
strażackich akcesoriów po-
jawiła się w Waszej  rodzi-
nie?
Zdzisław Wojdas Piętna-
ście lat temu jak mój syn 
Konrad był mały, zacząłem 
kupować mu modele sa-

mochodów strażackich. 
Wcześniej już gromadziłem 
części umundurowania, 
sprzętu alarmowego, ar-
matury wodnej. Gdy syn 
podrósł zaczęliśmy razem 
wyszukiwać, najczęściej 
przez Internet i kupować na 
Allegro różne przedmioty, 
które mają coś wspólnego 
z historią straży pożarnej.   
GO: Jaki przedmiot w ko-
lekcji ma dla Pana najwięk-
szą wartość?
Z.W.: Wszystkie akcesoria 
są dla mnie cenne, ale naj-
bardziej wartościowy jest 
zabytkowy  hełm mosiężny 
z łuskami. Natomiast  war-
tość sentymentalną ma dla 
mnie figura św. Floriana. 
Cieszę się, że udało mi się 
ją zakupić na otwarcie wy-
stawy.
GO: Jest to duża kolekcja, 
gdzie Pan przechowuje te 
zbiory?
Z.W.: Część w domu, część 
na strychu. Chciałbym, aby 
ten zbiór znalazł stałe miej-
sce w Ogrodzieńcu,  gdzie 
mógłby być ogólnodostęp-

Wystawa w Domu Kultury
„Służąc Ojczyźnie” to tytuł wystawy, którą zorganizowano w Domu 
Kultury w Ogrodzieńcu. Ekspozycja składała się z historycznych foto-
grafii i dokumentów udostępnionych przez mieszkańców Ogrodzień-
ca oraz wyposażenia i umundurowania strażackiego z prywatnych 
zbiorów Konrada i Zdzisława Wojdasów.

ny dla ludzi. My z synem 
znamy to wszystko na pa-
mięć, ale chcemy, aby jak 
najwięcej osób zapoznało 
się z naszymi zbiorami. 
Tu w Domu Kultury po raz 
pierwszy wystawa została 
pokazana zwiedzającym.
GO: Skąd ta pasja zbierania 
strażackich akcesoriów?
Z.W.: Ze strażą pożarną je-
stem związany od dawna. 
Obecnie pracuję w zakła-
dowej straży pożarnej na 
Koksowni „Przyjaźń”.  Syn 
Konrad należy do OSP 

Ogrodzieniec. Każdy coś 
zbiera, a my zbieramy ele-
menty strażackiego wypo-
sażenia. Gdyby udało się 
zorganizować na stałe wy-
stawę w naszym mieście, 
to byłaby to jedyna taka 
ekspozycja w całym Powie-
cie Zawierciańskim. Najbli-
żej taka wystawa znajdu-
je się w Pińczycach koło 
Siewierza. W Mysłowicach 
jest  Muzeum Pożarnictwa. 
Zbieram także stare żelaz-
ka, moździerze, dzbany itp. 
Marzę o sali, gdzie można 

by zorganizować wielką 
wystawę „starych rupieci”.
Zwracamy się z prośbą  do 
osób, które mają w posia-
daniu strażackie przedmio-
ty a nie są im już potrzebne,  
o kontakt ze Zdzisławem 
lub Konradem   Wojdasem. 
Przedmioty te może leżą 
gdzieś zapomniane, a tu 
mogą „ujrzeć światło dzien-
ne” i cieszyć oczy zwiedza-
jących.
Tel.  506 547 843;
32 67 33 805.

JP



8 GAZETAo g r o d z ien ie cka
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012

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

Dzień Czystego Powietrza, 
który co roku w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu organizuje Szkolny 
Klub Ekologiczny „Błękitny 
kciuk” stał się już stałym 
elementem działań na rzecz 
ochrony środowiska wśród 
uczniów. Opiekunem Klubu 

jest mgr Małgorzata Jano-
ska, nauczycielka przyrody, 
która angażuje młodzież 
szkolną do różnych działań 
proekologicznych.
Ludzie, którzy spalają 
śmieci w domowych pie-
cach nie zdają sobie spra-
wy jak szkodzą środowisku  

a tłumaczą się najczęściej 
tym, że w ten sposób 
oszczędzają węgiel. Spa-
lają w swoich piecach nie 
tylko odpady papierowe, 
ale też tworzywa sztuczne, 
plastikowe butelki, folię, 
skóry a nawet opony. Tacy 
ludzie nie są świadomi, 
że proces spalania w do-
mowych piecach odbywa 
się  w stosunkowo niskich 

Czyste powietrze

temperaturach, więc jest 
niepełny i towarzyszy mu 
emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery - tymi słowami 
członkowie Klubu „Błękit-
ny kciuk” rozpoczęli apel 
szkolny. Podczas spalania 
śmieci emitowane są do 
atmosfery szkodliwe dla 
zdrowia ludzi i środowiska 
zanieczyszczenia metala-
mi ciężkimi, tlenek węgla, 

tlenek azotu, dwutlenek 
siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór a także związki 
rakotwórcze. 
Uczniowie z Klubu zapro-
sili koleżanki i kolegów do 
wspólnej zabawy. Z każdej 
klasy wytypowano po dwie 
osoby, które miały za zada-
nie ułożyć schemat składu 
czystego powietrza. Na ko-
niec uczniowie, nauczycie-

le i pani dyrektor, trzymając 
się za ręce utworzyli „łań-
cuszek czystego powie-
trza”, który poprowadziła 
Małgorzata Janoska, opie-
kun Klubu. Wspólny krąg 
miał symbolizować wspól-
ne dbanie o otaczające nas 
powietrze, bez którego nie 
można żyć.

Joanna Piwowarczyk
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USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
KATARZYNA KAROLCZYK

RYCZÓW
OFERUJEMY:
- PROWADZENIE EWIDENCJI PODATKOWYCH
  (KPiR, ryczałt, karta podatkowa)
- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI DO ZUS
- OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
- SPORZĄDZANIE ROCZNYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH

ZAPRASZAMY
tel. 32 67 151 86,    501 208 654

Zachęceni przez redakcję 
„GO” i czytelników gaze-
ty pozytywnymi opiniami, 
chcemy jeszcze podzielić 
się naszymi wrażeniami z in-
nych podróży rowerowych. 
Dla początkujących po-
dróżników rowerowych 
proponujemy wybrać się do 
Austrii. Jest to kraj wspania-
le przygotowany do przyję-
cia rowerzystów. Mnóstwo 
doskonale przygotowanych 
tras rowerowych o różnym 
stopniu trudności, zarówno 
dla zaprawionych rowerzy-
stów, jak i dla rodzin z dzieć-
mi oraz osób starszych. Po 
drodze bardzo dobrze przy-
gotowana baza turystyczna 
– kampingi, gasthofy, punk-
ty informacji turystycznej, w 
których można dostać bez-
płatne mapy i foldery. 
Do Austrii pojechaliśmy w 
2006 roku i była to nasza 
pierwsza dłuższa „wypra-
wa” rowerowa. Przejecha-
liśmy jedną z najbardziej 
znanych i najładniejszych 
tras rowerowych w Austrii 
– słynną Tauernradweg - z 
Krimml w Austrii do Passau 
w Niemczech - całe 500 km  
i wtedy wydawało nam się 
to nie lada osiągnięciem. 
W czasie tej podróży zoba-
czyliśmy najwyższe w Euro-
pie wodospady w Krimml, 
wspaniałą, największą na 
świecie jaskinię lodową 
Eisriesenwelt, czyli Świat 
Lodowych Olbrzymów w 
Alpach Salzburskich, zwie-
dziliśmy pięknie położony 
zamek w Hohenwerfen  
(tam kręcony był film „Tyl-
ko dla orłów”),  skocznię 
narciarską w Bischofshofen 
oraz odwiedziliśmy miasto 
Mozarta – Salzburg.
Austrię ponownie odwie-
dziliśmy w 2010 roku, kiedy 
zmierzając do Szwajcarii, 
przejechaliśmy z Bratysławy 
naddunajską trasą rowero-
wą do Wiednia, gdzie zwie-

dziliśmy liczne wspaniałe 
miejsca, jak na przykład  
Pałac Schönbrunn czy Ka-
tedra Św. Szczepana i da-
lej poprzez Linz, Salzburg, 
Innsbruck podążyliśmy do 
granicy z Lichtensteinem.  
Kto chce zobaczyć jak wy-
glądają prawdziwe ścieżki 
rowerowe i trasy rowero-
we, niech odwiedzi rowe-
rem Austrię i Szwajcarię. 
Wszystko jest tu dokładnie 
przemyślane i wykonane, 
jak w przysłowiowym szwaj-
carskim zegarku. Bezpiecz-
ne trasy, bezkolizyjne połą-
czenie ruchu rowerowego z 
ruchem drogowym, bogata 
baza noclegowa i gastrono-
miczna, dobra organizacja 
i porządek oraz pozytywne 
nastawienie mieszkańców 
do turystów rowerowych 
powoduje, że jazda  po tych 
krajach jest bardzo przy-
jemna.
Podróże to nie tylko krajo-
brazy, ale również ludzie,  
których spotykamy na 
swojej drodze.  Chcemy 
opowiedzieć o miłym zda-
rzeniu, które spotkało nas w 
Szwajcarii. W tym dniu było 
paskudnie – deszcz i dość 
chłodno. Byliśmy już zzięb-
nięci i przemoczeni, szuka-
liśmy noclegu na kampingu. 
Pod koniec dnia, podczas 
przejazdu przez most w 
mieście Chur zatrzymał nas 
starszy pan i zapytał, czy 
nie potrzebujemy noclegu. 
Odpowiedzieliśmy, że oczy-
wiście tak, ale na pewno 
nie będzie nas stać na noc-
leg na prywatnej kwaterze. 
Wówczas zapytał, ile mo-
żemy zapłacić za nocleg. 
Powiedzieliśmy, że około 
10 franków od osoby, a on 
na to, że zgoda i że propo-
nuje nam nocleg w stodole 
„schlaf im stroh” (taki rodzaj 
dość kosztownej szwajcar-
skiej agroturystyki, gdzie 
nocleg kosztuje minimum 

25 franków od osoby). Po 
przybyciu na miejsce wyjął 
pieniądze i wręczył je go-
spodyni, a nam powiedział, 
że wszystko jest załatwione 
i że możemy się rozgościć. 
Mamy tylko ustalić, na którą 
godzinę ma być przygoto-
wane dla nas rano śniada-
nie. Życzył nam dobrej nocy 
i odjechał. Co prawda rano 
okazało się, że nie zapła-
cił całej kwoty i że musimy 
dopłacić po 10 franków, ale 
w końcu przecież na tyle 
się zgodziliśmy. Miejsce do 
spania wyglądało intrygu-
jąco – w dużym pomiesz-
czeniu, będącym kiedyś 
oborą, urządzony był pokój 
do spania. Ogromne lego-
wiska, wyłożone były świe-
żą, pachnącą słomą. Na 
niej położone były czyściut-
kie, kolorowe prześcieradła, 
na które położyliśmy nasze 
śpiwory. W pokoju był stół, 
krzesła, szafa. Do dyspo-
zycji mieliśmy również ła-
zienkę z ciepłą wodą. W 
pierwszym odruchu dam-
ska część ekipy oświadczy-
ła – tu nie będziemy spać, 
bo pewnie są tu pająki, ale 
ciekawość, jak śpi się w ta-
kich warunkach, zwyciężyła 
i zdecydowaliśmy się tam 
zostać. Spało się bosko, a 
rano czekało nas pyszne 
śniadanie z miejscowych 
specjałów – chleb, dżem, 
kawa, mleko i piękny kawał 
szwajcarskiego sera. Całe 
to zdarzenie było bardzo 
przyjemną niespodzianką i 
do tej pory zastanawiamy 
się, czym kierował się nasz 
dobroczyńca, płacąc za nas 
większą część rachunku. 
Innym przyjemnym zdarze-
niem było to, kiedy zostali-
śmy zauważeni na drodze 
przez naszego rodaka 
imieniem Adam,  mieszka-
jącego z żoną i dzieckiem w 
Szwajcarii.

dokończenie na str. 10

W Austrii - alpejska dolina.

Przed domem Mozarta w Salzburgu.

Nasze pasje
podróże rowerowe

Okres świąteczny i okołonoworoczny sprzyja snuciu refleksji, marzeń, planów. Jest to dobry 
okres na podjęcie planów wakacyjnych – przynajmniej w przybliżonym zarysie, aby wówczas, 
gdy wakacje będą tuż – tuż, zabrać się za ich realizację.
My, zarażeni chorobą rowerową zwaną „cyklozą”, będziemy namawiać czytelników do zapla-
nowania swoich wakacji również na dwóch kółkach. 

Szwajcaria wita nas deszczem.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 

zaprasza na wieczór kolęd 
pt. „Nad światem Cicha Noc” 
w wykonaniu uczestników zajęć 
muzycznych MGOK Ogrodzieniec 
22 grudnia 2012r. (sobota) godz. 16.00

Wstęp wolny. Koncert odbędzie się w MGOK Ogrodzieniec. Plac Wolności 24.

Urszula i Marek Dembowscy
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Projekt „Lepszy start” – to promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, realizo-
wany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w partnerstwie z   Centrum 
Inicjatyw Lokalnych. Do współpracy przyłączył się również Miejsko –Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Ogrodzieńcu, dzięki któremu uczestniczki projektu z Ogrodzieńca, Cementowni i Pod-
zamcza pojechały do Ustronia w dniach 8.11-12.11.2012r. - pierwsza tura. 
Natomiast uczestnicy z Ryczowa i Ryczowa – Kolonii w drugiej turze 23.11 - 27.11. 2012r.

Adam zaoferował nam kolację i nocleg. Oddał nam do 
dyspozycji cały pokój, łazienkę, zawartość lodówki i barku.  
Spędziliśmy tam naprawdę miły wieczór. 
Zmierzając do Szwajcarii, przejechaliśmy przez księstwo 
Lichtenstein i jego stolicę Vaduz, dziwiąc się, że całe pań-
stwo można przejechać na rowerze w kilka godzin.  Na-
stępnie skierowaliśmy się w stronę alpejskich przełęczy 
Oberal i Furka (2431mnpm). Niestety, pechowa awaria 
tylnej przerzutki w jednym z rowerów uniemożliwiła nam 
pokonanie tych przełęczy na rowerach i zmuszeni byliśmy 
przejechać najwyższe góry  pociągiem przez tunel. Po dru-
giej stronie otworzył się przed nami piękny widok na dolinę 
rzeki Rodan. Dalszą część podróży kontynuowaliśmy na 
rowerach, doliną Rodanu. Podziwialiśmy  po obu stronach 
doliny wspaniałe ośnieżone szczyty gór alpejskich, a niżej 
liczne zamki na wyniosłych skałach i winnice na górskich 
zboczach.  Wzdłuż rzeki mnóstwo było też sadów z doj-
rzewającymi jabłkami, gruszkami, morelami i brzoskwinia-
mi. Po drodze przejechaliśmy jeszcze przez St-Maurice, 
Lozannę, Montreaux i kąpaliśmy się w Jeziorze Genew-
skim, a na koniec dojechaliśmy do Genewy. Po zwiedzeniu 
miasta, wsiedliśmy do samolotu, którym przez Londyn (bo 
tak było taniej) wróciliśmy do Pyrzowic. Tym razem nasza 
podróż trwała trzy tygodnie, przejechany dystans wyniósł 
1820 km, grupa składała się z czterech osób – wspólnie z 
nami podróżowali Ewa i Zbyszek Grajdek z Bzowa.
Mamy nadzieję, że nawet ten skrócony opis naszej podróży 
pozwoli czytelnikom poznać zalety podróży rowerowych, 
pokazać jak wiele ciekawych miejsc można  zobaczyć z 
rowerowego siodełka i że wystarczy tylko pomarzyć, za-
planować i wyjechać. Dodatkową zaletą takich podróży 
jest to, że są znacznie tańsze od zorganizowanej turystyki, 
a do tego dają całkowitą niezależność i możliwość przeży-
cia ciekawych przygód.
My już zaplanowaliśmy nasze wakacje na dwóch kółkach 
na przyszły rok i plany wyglądają bardzo obiecująco.  Ży-
czymy również czytelnikom wspaniałych planów i aby zo-
stały zrealizowane, dostarczając wiele wspaniałych wra-
żeń.

Urszula i Marek Dembowscy
Szwajcaria - podróż doliną Rodanu.

Celem wyjazdu było pod-
niesienie umiejętności i 
świadomości uczestników 
w zakresie gospodarowa-
nia rodzinnym budżetem i 
planowania podziału obo-
wiązków domowych. Na 
warsztatach prowadzonych 
przez psycholog p. Monikę 
Abucką, uczestnicy uczy-
li się jak umiejętnie jasno 
i rzeczowo przekazywać 
swoje myśli i odczucia dru-
giemu człowiekowi. 
Poznaliśmy różne style i 
zasady komunikowania 
się. Dowiedzieliśmy się co 
sprzyja dobrej relacji mię-
dzyludzkiej i jak umiejętnie 
jasno i rzeczowo przekazy-
wać swoje myśli i odczucia 
drugiemu człowiekowi. W 
tym czasie nasze pociechy 
były pod fachową opieką 
p. Sylwii Skabek.  Po wy-
kładach spędzaliśmy czas 
wolny na zwiedzaniu Ustro-
nia i okolic. Odwiedziliśmy 
Wisłę- miasto naszego 
sławnego skoczka narciar-

skiego – Adama Małysza i 
jego „Galerie Sportowych 
Trofeów” – czyli medale, pu-
chary, kryształowe kule oraz 
wiele pamiątek związanych 
z karierą sportowca. Wi-
sła Malinka przywitała nas 
nowoczesną skocznią nar-
ciarską. W Ustroniu Rów-
nicy grupa szalała na torze 
saneczkowym. Największą 
atrakcją wyjazdu do Wisły 
było zwiedzanie Zamku 
Prezydenta RP.  Wyjechali-
śmy z Ustronia wypoczęci, 
odstresowani, naładowani 
pozytywną energią. Wrócili-
śmy do domu pełni optymi-
zmu i będziemy się starać 
poznaną wiedzę wykorzy-
stać i wdrożyć w nasze co-
dzienne życie. 
Mijający 2012 rok dzięki 
projektowi „Lepszy start” 
będziemy długo pamiętać. 
Dziękujemy!

Ewa Stelmach 
uczestniczka projektu

Lepszy start

Szwajcarska agroturystyka „schlaf im stroh” 

Meta w Genewie - w tle charakterystyczna fontanna.

Typowe szwajcarskie miasteczko. W każdym można znaleźć czy-
stą pitną wodę i dużo kwiatów.

Pierwszy wyjazd w 2006 roku - uczestnicy na tle 
wodospadów w Krimml.

Nasze pasje podróże rowerowe cd. ze str. 9
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W „Gazecie Ogrodzieniec-
kiej” z sierpnia i września 
2011r. pani Maria Lipka-
Stępniewska opisuje historię 
harcerstwa w Ogrodzieńcu.  
Jest mi bardzo miło,  że pani 
redaktor „wyszperała” tyle 
danych z historii drużyny. Po-
nieważ sam byłem jej człon-
kiem od 3.04.1938r. jako 
zuch a następnie druh do 
1952r., chciałem się podzie-
lić jeszcze innymi faktami 
Drużyna harcerska , która 
powstała 16 kwietnia 1936r. 
przy Szkole Podstawowej 
im. S. Żeromskiego w Ogro-
dzieńcu nosiła imię Tadeusza 
Kościuszki. 

Natomiast drużyna, która 
była reaktywowana po woj-
nie pod koniec 1945r. nosiła 
imię św. Stanisława Kostki 
aż do 1952r. Dowodem jest 
wpis w mojej książeczce 
służbowej ZHP, a także wy-
stawiana sztuka o patronie 
naszej drużyny przez har-
cerzy pod przewodnictwem 
ks. Pawła Dziubdzieli i pana 
Gałkowskiego jako reżysera 
w dniu 17.11.1946r. o św. 
Stanisławie Kostce w Szkole 
Podstawowej w Ogrodzień-
cu. Sam w tej sztuce bra-
łem udział jako nauczyciel 
Stanisława Kostki, którego 
grał Jurek Bilnicki. Do chwili 

obecnej pamiętam swo-
ją rolę jako bakałarz. Kiedy 
wchodziłem do celi Stanisła-
wa zaczynałem tymi słowy: „ 
Zaś jednak czynisz waść, nie 
to co ci nakazałem”. 
Drużyna zbudowała jak na te 
czasy dość silny zespół te-
atralny. Wystawiał on różne 
sztuki, na których była wielka 
frekwencja. Graliśmy nie tyl-
ko w Ogrodzieńcu. Pamię-
tam, jak występowaliśmy w 
Pilicy. Przyszło tak dużo ludzi 
na przedstawienie, że brakło 
nam biletów wstępu.
Pierwszym drużynowym był 
Jan Czerwiński z Cemen-
towni, który nas opuścił w 

1948r. z powodu tego, że 
prawdopodobnie poszedł 
do seminarium.
Po Janie Czerwińskim dru-
żynę objął Janusz Panek 
do 1950r.
Po Januszu Panku drużynę 
objął Ryszard Straszak.
Drużyna w tych latach bar-
dzo się rozwijała. Były trzy 
zastępy: Pierwszy – „Rysie”, 
którego zastępowym był 
Witek Matysek. Drugi – „Je-
lenie”, zastępowy Czesław 
Makieła. Trzeci – „Misie”, 
zastępowy Stefan Cho-
lewa. Urządzaliśmy dużo 
wycieczek biwakowo-kra-
joznawczych,  jedno i  wie-
lodniowych. Braliśmy udział  
w uroczystościach orga-
nizowanych przez Hufiec 
Zawierciański, do którego 
należeliśmy. Pomagaliśmy 
dużo ludziom społecznie. 
Pamiętam taki epizod, kiedy 
całą drużyną byliśmy w okre-
sie żniw na biwaku na jednej 
wsi. Poszliśmy do sołtysa, 
żeby nam wskazał rodzinę 
biedną lub samotną, która 
nie ma żadnej pomocy przy 
zbiorze zbóż. Skontaktowa-
liśmy się z nią, otrzymaliśmy 
kosy i grabie i w ciągu jed-
nego dnia skosiliśmy zboże i 
ułożyli w mendle. Jaka była 
nasza radość, kiedy pod 
wieczór w dowód wdzięcz-
ności gospodyni starsza pani 
nagotowała  nam świeżych 
młodych ziemniaków, po-
lała masłem i posypała ko-
perkiem. Przyniosła wiadro 
kwaśnego mleka, którym 
raczyliśmy się do kolacji.
Co niedzielę drużyny męska 
i żeńska chodziły w szeregu 
do kościoła. Zbiórki były na 
placu przed szkołą i dalej 

maszerowaliśmy ze 
sztandarem pod takt wer-
bli na Mszę Św. Na tych 
Mszach Św. zawsze służyli 
harcerze.
W 1947r. mieliśmy takie zda-
rzenie: Antoś Kmita był w 
wojsku w Korpusie Andersa i 
stacjonował w Szkocji w Glas-
gow. Przyjechał w mundurze 
na urlop do rodziny w Ogro-
dzieńcu. Kiedy mu się urlop 
skończył chciał wyjechać z 
powrotem do Wielkiej Bry-
tanii, lecz ówczesne władze 
komunistyczne  mu zabroniły. 
Z wielkim żalem, zawiedziony, 
musiał zostać w Polsce. 
Otóż ten Antoni Kmita wi-
dząc, że drużyna jest biedna, 
brak było takiego sprzętu jak: 
namioty, saperki, kotły, kom-
pasy, mapniki itp., doradził 
nam aby napisać  do Wojska 
Polskiego stacjonującego w 
Szkocji, aby sprzęt z demo-
bilu nam przesłali. Zrobiliśmy 
zdjęcie drużyny i z przewod-
nim pismem Antoś wysłał do 
Szkocji. Ku wielkiemu zdzi-
wieniu, po pewnym czasie 
dostaliśmy proszony sprzęt, 
który był nam bardzo przy-
datny.

W 1950r. na jesień zosta-
łem powołany do służby 
wojskowej. Kiedy wróciłem 
po dwóch latach, już z tego 
sprzętu nic nie było. Pytam 
co się stało? Otóż w jedną 
noc bez zgody właścicie-
li wszystko wywieziono do 
składnicy w Wolbromiu na 
polecenie władz dla czer-
wonego harcerstwa, które 
tworzyli komuniści na czele z 
Kuroniem. Dopiero w 1956r. 
po pewnej odwilży politycz-
nej harcerstwo zaczęło się 
częściowo odradzać. Ja w 
1953r. wyjechałem na studia 
do Krakowa i już nie wróci-
łem na stałe do Ogrodzień-
ca. Po studiach na AGH los 
mnie rzucił do Poznania, 
gdzie zamieszkuję do chwili 
obecnej. 

Czesław Makieła

Zdjęcie z występu: Stoją od 
lewej: 1.ks. Paweł Dziub-
dziela, 2.Józef Lipczyński, 
3.Czesław Makieła, 4.---, 
5.Włodzimierz Grzebieluch, 
8.Jerzy Bilnicki, 9. Gałkow-
ski. Klęczą: 1.Stefan Chole-
wa

W XI Jurajskim Festiwalu 
Folklorystycznym organizo-
wanym przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Często-
chowie 20 i 21 października 
2012r., Gminę Ogrodzieniec 
reprezentowały dwa zespo-
ły: „Ryczowianki” z Ryczo-
wa i Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii, 
które wystąpiły w następu-
jących kategoriach: zespół 
śpiewaczy a’capella, solista 
śpiewak, Mistrz i uczeń.
Koncert galowy Festiwalu, 
podczas którego nastąpiło 
ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród, odbył się 8 
grudnia br. w Akademickim 
Centrum Kultury Politechniki 
Częstochowskiej.
Zespół „Ryczowianki” i solist-
ka Marta Skowron otrzymały 
wyróżnienie.

Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa - Kolonii 
otrzymał I miejsce za wyko-
nanie archaicznych utworów: 
„Wychodźcie ludzie na Jasną 
Górę”, „Ej, zagrajcie muzy-
kanty”  oraz nominację na 
Ogólnopolski Festiwal Kapel 
Ludowych i Śpiewaków nad 
Wisłą w 2013r.
Kazimiera Kołton i Angela 
Wawrzyk zajęły I miejsce w 
kategorii Mistrz i Uczeń za 
prezentację utworu „ Dzisiaj 
deszcz padał, jutro pogoda”.
Solistka Angela Wawrzyk 
zajęła I miejsce i otrzymała 
nominację na Ogólnopolski 
Festiwal Kapel Ludowych i 
Śpiewaków do Kazimierza 
nad Wisłą w 2013r za prezen-
tację utworów przy akompa-
niamencie skrzypiec „Kąpała 
się Kasia w rzece” i „Chodziła 

dziewczyna po wiśniowym 
sadku” (Słowa spisała: Wan-
da Jagienka (1891-1962) 
oraz z zapisem nutowym: 
Sł. Suchorowski „Pieśni lu-
dowe świętokrzyskie” Kra-
ków 1937r.,. Konopka Józef 
„Pieśni Ludu krakowskiego” 
Kraków. Czech Józef, 1840. 
s.108. Mincewicz Jan-opra-
cowanie muzyczne. Inf. do-
datkowe: Pieśń spotykana 
w całej Polsce źródła należy 
szukać w pieśniach szlachec-
kich z XVI-XVII wieku).
Utwory prezentowane przez 
nasze Zespoły pochodzą z 
następujących źródeł: z lite-
ratury (Federowicz, Kolberg),  
tradycji lokalnych, badań te-
renowych, od informatorów z 
terenu „Ziemi Ryczowskiej”.

Dorota Cygan 
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

XI JURAJSKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

Harcerze
Kilka tygodni temu Urząd Miasta i Gminy odwiedził nasz 
rodak p. Czesław Makieła, który jest naszym wiernym Czy-
telnikiem. Co miesiąc dostaje GO od swojej rodziny z Ogro-
dzieńca. Do redakcji wpłynął list, w którym odniósł się do 
publikowanych artykułów o harcerstwie w Ogrodzieńcu.
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Mieszkańcy Kiełkowic ul Turystycznej i Wilczej serdecznie dziękują
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogrodzieńca za wyczyszczenie

studni głębinowej a zarazem składamy
serdeczne życzenia

zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele szczęścia w Nowym Roku

dla Was druhowie i dla Waszych rodzin.
Elżbieta Stanek

Miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo radości  
i uśmiechu w Nowym Roku dla Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec  

życzenia składają druhowie z Kiełkowic

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnnym gronie  oraz pasma sukcesów 

i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 

składa Zbigniew Meres Senator RP

Aby ten cudowny i pełen radości czas Świąt Bożego Narodzenia przyniósł 
wiele pogody, spokoju i szczęścia, a w nadchodzącym Nowym Roku 

wszelkiej pomyślności oraz wielu sił i zdrowia do pełnienia zaszczytnej 
służby przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia 

wszystkim Strażakom i Ich Rodzinom
życzą

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec wiele radości, 

spokoju i rodzinnego ciepła oraz dużo pomyślności, 
szczęścia i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

Radny Powiatu Zawierciańskiego 
Henryk Karcz

Mieszkańcy Fugasówki składają podziękowania dla 
Starosty Zawierciańskiego Rafała Krupy, 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego 
oraz Sołtysa i Radnego z sołectwa Fugasówka 

za modernizację chodnika na ul. Bzowskiej. 
Prosząc jednocześnie o kontynuację  drugiej strony w przyszłym roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2013 Roku

pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową 
współpracę oraz złożyć  

Naszym Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom 
moc gorących życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, 

która sprawi,że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Ogrodzieńcu

Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą druhowie OSP Ogrodzieniec

Serdeczne życzenia
zdrowych miłych,spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele szczęścia, dużo radości i uśmiechu
w Nowym Roku dla Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec

składają sołtysi

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego 
marzenia. Ciepła, wiary i życzliwości 

w nadchodzącym Nowym Roku

Życzy Zespół Mażoretek Fantazja przy MGOK
oraz  Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ogrodzieńcu

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu 

Andrzej Mikulski

Komendant Miejsko-Gminny 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu

 Henryk Karcz

W imieniu swoim oraz mojej 
córeczki Nikoli chciałabym 
serdecznie podziękować wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy włączyli 
się w pomoc mojemu dziecku.  
Dzięki zebranym funduszom 
Nikolka może być poddana 
kosztownej i długotrwałej 
rehabilitacji. Szczególnie chciałabym 
podziękować osobom, które 
przekazały 1% podatku na subkonto 
Nikolki w Regionalnej Fundacji 
Pomocy Niewidomym. Pieniądze 
będą systematycznie wykorzystywane w celach poprawy stanu zdrowia 
Nikoli. Dziękuję również szkole, która prowadziła zeszłoroczną akcję 
w zbieraniu nakrętek. Za zebrane pieniądze został zakupiony fotelik 
rehabilitacyjny, w którym Nikolka pracuje podczas rehabilitacji. 
Mam cichą nadzieję, że Państwo nadal będą wspomagać mnie i moje 
dziecko, za co z góry serdecznie dziękuję.

„Człowiek wart jest tyle, ile czyni dobrego”
Iwona Matczuk z Nikolką

PODZIĘKOWANIA
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W sobotę, 1 grudnia br. 
 w MGOK odbyło się spo-
tkanie poświęcone pro-
jektowi pn. „Forum Mło-
dych Gminy Ogrodzieniec. 
Od gadania do działa-
nia”, realizowanego przez 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Ogrodzieniec” przy współ-
udziale Stowarzyszenia 
Mój Ogrodzieniec oraz Lo-
kalnej Organizacji Społecz-
nej. Gościem specjalnym 
była Anna Nemś, posłanka 
na Sejm RP, która zachę-
ciła młodzież do udziału w 

projektach i korzystania ze 
środków unijnych. 
Na spotkaniu omówiono 
projekt „Forum Młodych 
Gminy Ogrodzieniec. Od 
gadania do działania” oraz 
zaprezentowano inicjatywy 
realizowane  przez orga-
nizacje pozarządowe. W 
drugiej części spotkania 
odbył się panel dyskusyj-
ny, w którym głos zabrali 
przedstawiciele młodzieży. 
Mówili o swoich zaintere-
sowaniach oraz poprosili 
o udostępnienie obiek-

tów sportowych na tere-
nie gminy, m.in. bezpłatne 
udostępnienie hali sporto-
wej przy Gimnazjum i sali 
gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu. Wśród wymienio-
nych przez młodzież form 
zainteresowań były m.in. 
koszykówka i gry zespo-
łowe, taniec, zajęcia świe-
tlicowe, gra w bilard. W 
sprawie bezpłatnego udo-
stępnienia obiektów głos 
zabrał Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec,  któ-
ry poprosił o sformowanie 
grup, które będą zdekla-
rowane w poszczególnych 
dyscyplinach. Prosił o zgła-
szanie takich potrzeb do 

Forum młodych

Chwila z poezją

Boże Narodzenie

Co za radość co za szczęście
W naszych sercach gości
Cieszą się wszyscy śpiewając
Kolędy z radości.

Bo dziś Jezus się narodził
W Betlejem mieścinie
Błogosławi Swoją rączką
Jej polskiej krainie.

Pobłogosław i nam Jezu
Na sianku złożony
A w kościółku niechaj Gloria
Brzmi na wszystkie strony.
Niechaj echo tej kolędy
Na świat cały płynie
My też pójdźmy się pokłonić
Tej Bożej dziecinie. 

Lucyna Golba

Święty Mikołaj

Już od dawien dawna,
jak tradycja głosi – 
Święty Mikołaj 
szóstego grudnia,
dzieciom prezenty przynosi.
Nie wiem, czy wiecie,
może nie wiecie;
lecz ja oznajmiam Wam,
że Święty Mikołaj
istnieje na świecie,
aby prezenty 
podarować Wam.
Święty Mikołaj
w tym pięknym dniu w roku
potrafi wiele zmienić
i Twoje życie
tak monotonne
w bajkowy czar przemienić.
W dniu Świętego Mikołaja,
w dzień lub może w nocy,
Mikołaj Święty 
odwiedzi Cię;
By ofiarować Tobie prezenty
i mocno ucałować Cię.
Trzeba tylko wierzyć
i czekać na prezenty –
a wówczas wszystko 
się spełni
i przyjdzie Mikołaj Święty.

Zenona Fiutak
20.11.2012r.

Stara fotografia 
Marysi – dziejopisowi Ogrodzieńca

We mnie jest Ogrodzieniec.
W każdej podróży.
Czuję to nerwem świadomości.
Po nici dźwięcznej myśli biegną.
Oddalenie zbliża.
Pamięć częstuje uśmiechem 
każdą drogę wiodącą ku miastu,
a serce bije rytmem szczęśliwości 
jakby to było Jeruzalem albo Paryż, Wiedeń,
a nie Starówka wyjęta z ram starych fotografii.
Przeżywam na nowo czerwcowy wernisaż.
Za  murem kościoła z gromniczną wieżą
czas snuł opowieści spisane w kronikach ratuszowym piórem 
i rzucał blask słońca 
na stuletnie obrazy, by przenikały oceanem uczuć, 
melodią rodzinnych rozmów.
Miasto ożyło.
Wielu szukało swoich bliskich w zakątkach 
Kościuszki, Narutowicza, Olkuskiej, Wodnej, 1 Maja
we łzach radości, w słowach ściszonych wzruszeniem,
by potem nieść do domów jak relikwie
wspólnie bijące serca.
Ich podróż w czasie podobna do rzeki
z dawien dawna tu obecnej.
Kiedy wracam z daleka, przystaję
przy wysepce świętego Jana, by ochłonąć
z ognia tęsknoty. 
Z zachwytem unoszę zielone wieko, 
sięgam do źródła z omszałą ramą,
by zaczerpnąć garść wody,
jak to było kiedyś w zwyczaju.

Alicja Kmita-Żak
Czerwiec 2012r.

Nowości książkowe :

„Sezon na cuda” Magda-
leny Kordel 
Jest to ciepła opowieść o 
miłości i walce z samotno-
ścią. Maja zadomowiła się na 
dobre w malowniczym - uro-
kliwym miasteczku w Sude-
tach, gdzie uciekła z hałaśli-
wego miasta od przeszłości i 
byłego męża. Prowadzi pen-
sjonat i żyje niespiesznym 
rytmem miejscowości, którą 

ponoć pod swoje skrzydła 
wziął jeden z aniołów. 
Zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia. Maja posta-
nawia zaprosić na Wigilię 
wszystkich mieszkańców. 
Jednak spełnienie oczekiwań 
gości wcale nie będzie pro-
ste! W jednej chwili na Maję 
spadną problemy uczucio-
we sąsiadów i przyjaciół. W 
dodatku jej córka zacznie 
zachowywać się dziwnie, 
a na horyzoncie pojawi się 

atrakcyjny mężczyzna. Kiedy 
jeszcze do drzwi pensjonatu 
zapuka nieznośna Paulina, 
która postanawia poszukać 
sobie w okolicy faceta, świat 
Mai stanie na głowie…

„Zdążyć na Boże Naro-
dzenie” David Baldacci
Jest to zabawna, romantycz-
na powieść, która przypomi-
na każdemu, jak ważne są 
święta Bożego Narodzenia. 
Tuż przed Bożym Narodze-

niem dziennikarz Tom Lang-
don wyrusza ekskluzywnym 
ekspresem Capitol Limited 
z Waszyngtonu do Los An-
geles. W Mieście Aniołów 
czeka na niego Lelia - dziew-
czyna , z którą ma spędzić 
Wigilię. 
Przejazd pociągiem to dla 
Toma także okazja , by ze-
brać materiał do nowego re-
portażu. W trakcie podróży 
spotka Eleanor, swoją wielką 
miłość sprzed lat - kobie-
tę, która nadal nie jest mu 
obojętna. Wśród pasażerów 

grasuje nieuchwytny złodziej. 
Sprawy komplikują się, gdy 
w połowie drogi w pociągu 
pojawia się Lelia, proponu-
jąc małżeństwo. Tymczasem 
szalejąca zamieć i wywołana 
nią lawina śnieżna unieru-
chamiają pociąg w górskiej 
pułapce...

„Cudowne Święta”
Opowieści świąteczne dla 
dzieci, których piękne ilu-
stracje pobudzą wyobraź-
nię dziecka i przeniosą je w 
świat magii. Czy Bałwanek 

też dostaje prezenty? Czy 
pingwiny mogą ciągnąć sa-
nie Świętego Mikołaja? Czy 
w wieczór wigilijny zwierzę-
ta mówią ludzkim głosem? 
Tego i wiele innych cieka-
wych rzeczy dowiesz się 
czytając nasze opowieści 
pełne ciepła i humoru.

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania naszej biblioteki 
i czytania ciekawych pozycji 
książkowych.

Justyna Pilarczyk

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu poleca

dyrektorów szkół i gmin-
nych placówek np. Domu 
Kultury i zaprosił do siebie 
do kontaktów bieżących.

Spotkanie zakończyły wy-
stępy artystyczne w wyko-
naniu Dariusza Kosińskiego 
i Marcina Cyzowskiego, ze-

społu Druga Strona Ciszy 
oraz Dawida Kucharka.

J. Piwowarczyk
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BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni 
  oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd, 
  Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe 
  żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

JAROSŁAW LIBERSKI
ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec

GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY

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

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

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną  
oraz kremacyjne z urną.

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

UBEZPIECZENIA ANNA SZLACHTA
UL. SĄDOWA 10, ZAWIERCIE (OBOK KSIĘGARNI EDUKACYJNEJ).

tel. 32/6722812; 513177659

Oferujemy ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie:
- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz mienia (OGNIÓWKA)
- majątkowe (domy, mieszkania, firmy)
- komunikacyjne ( OC, AC, NW)
- osobowe, turystyczne
- na życie

Pomagamy również osobom poszkodowanym 
w wypadkach w załatwieniu wszelkich formalności.

Współpracujemy z firmami:
COMPENSA, WARTA, HDI ,HESTIA, INTER-RISK, PROAMA, GENERALI

Pożegnanie p. H. Zakrzewskiego wygłoszone 
dnia 28 listopada 2012 roku podczas ceremonii 

pogrzebowej przez p. Józefę Pilarczyk.
W imieniu najbliższych współpracowników, czyli grona nauczycieli emerytów, pragnę 

powiedzieć dziś parę słów o śp. Henryku Zakrzewskim.

Henryk Zakrzewski przybył wraz z małżonką Heleną do Ogrodzieńca z początkiem 1952 
roku i objął stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu. Dał się 
poznać jako dobry gospodarz i organizator, bo już pod koniec lat 50. rozpoczął roz-
budowę szkoły, która została ukończona w 1963 roku. Władze oświatowe, doceniając 
pracowitość i zaangażowanie Henryka Zakrzewskiego, powołały Go w połowie lat 60. 
do pracy w Inspektoracie Oświaty w Zawierciu, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru 
pedagogicznego. W tym czasie Szkołą Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu kierowała Jego 
żona Helena Zakrzewska.
Z początkiem lat 70. Henryk Zakrzewski organizował na terenie powiatu zawierciańskiego 
powstanie Zbiorczych Szkół Gminnych. W tym też czasie objął stanowisko Dyrektora 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ogrodzieńcu. 
Zawsze dbał o rozwój i utrzymanie tej placówki oświatowej na należytym poziomie. 
Zaś w połowie lat 70. został powołany do pracy w administracji państwowej  jako Sekre-
tarz Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Na stanowisku tym pracował do momentu 
przejścia na emeryturę. 
Śp. Henryk Zakrzewski na każdym stanowisku był pracownikiem sumiennym i odpowie-
dzialnym. Z pasją i zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki.
Bardzo dobrze, my nauczyciele,  wspominamy śp. Henryka jako mądrego i wymagające-
go kierownika a później dyrektora szkoły oraz jako dobrego i serdecznego Kolegę.
Dyrektor Henryk Zakrzewski bardzo starannie przygotowywał nasze zebrania, zwane Ra-
dami Pedagogicznymi, podczas których sprawiedliwie oceniał naszą pracę, jak również 
przekazywał nam, młodym nauczycielom, wiele cennych wskazówek i rad jak uczyć i 
wychowywać  młodzież, aby nasze wysiłki przynosiły oczekiwane efekty. 
Drogi Kolego Henryku!
Ukochałeś Ziemię Ogrodzieniecką i pozostałeś jej wierny do końca. Obydwoje z żoną 
Heleną oddaliście  swoje serca, swoją młodość i siły nauczaniu i wychowywaniu wielu 
pokoleń młodzieży ogrodzienieckiej.
Wierzymy, że Wasze serca pozostaną zawsze w Ogrodzieńcu, mimo że ciała spoczęły 
gdzie indziej, w ziemi również Wam drogiej, bo rodzinnej.
Dzisiaj żegnamy Cię śp. Henryku jako dobrego nauczyciela, przełożonego, serdecznego 
Kolegę, sąsiada i znajomego.
Mimo długotrwałej choroby i cierpienia byłeś zawsze pogodny, pełen wiary i  nadziei.
Do końca interesowałeś się literaturą, dużo czytałeś, kochałeś przyrodę i zwierzęta. Miałeś 
w tym zakresie ogromną wiedzę.
Byłeś Człowiekiem – Instytucją, dlatego tej pustki po Tobie nie da się niczym zapełnić. 
Można powiedzieć, że wraz z Takimi Ludźmi jak Ty, odchodzi pewna epoka.
Wierzymy i mamy nadzieję, że tam w Krainie Wiecznej Szczęśliwości dokąd się udajesz 
Kolego Henryku, nadal będziesz realizował swoje pasje i zamiłowania. Będziesz  korzystał 
z dostępnej Ci wspaniałej wiedzy.
Dlatego śp. Kolego Henryku, modlimy się i prosimy, aby Matka Przenajświętsza otworzyła 
Ci Bramy Nieba, a dobry Bóg przyjął Cię do Światłości Wiekuistej i włączył do Grona Wy-
branych. Niech ta ziemia będzie Ci lekką. Spoczywaj w Pokoju!

24 listopada 2012r. zmarł w wieku 84 lat, nauczyciel, 
emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, 

sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

śp. Henryk Zakrzewski
Za liczny udział w pogrzebie i okazane wyrazy współczucia

panu burmistrzowi Andrzejowi Mikulskiemu, nauczycielom, przyjaciołom, sąsiadom 
i wszystkim mieszkańcom Ogrodzieńca

dziękują córki Elżbieta i Małgorzata z rodzinami.

Jak co roku w dniu 6 grud-
nia do Domu Kultury w 
Ogrodzieńcu zawitał Święty 
Mikołaj, tym razem w towa-
rzystwie Pani Mikołajowej. 
Pełna sala dzieci niecier-
pliwie oczekiwała momen-
tu zjawienia się Mikołaja 
z prezentami.  Zanim to 
nastąpiło maluchy chętnie 
uczestniczyły w zabawach 
i konkursach, za co otrzy-
mywały słodkie nagrody. 
Następnie Pani Mikołajowa 
odczytała list od Świętego 
Mikołaja, który zapewnił 
wszystkich, że na pew-
no przybędzie i prosił, aby 
cierpliwie na niego czekać. 
Po kolejnej porcji zabaw 

dzieci zaczęły wołać Miko-
łaja i niebawem wszyscy 
usłyszeli dźwięk dzwonków 
i głośne pukanie. Nastąpiła 
absolutna  cisza – Mikołaj z 
pełnym workiem prezentów 
stanął w drzwiach. Potem 
w s z y s t k o 
potoczyło się 
sprawnie, bo 
każdy chciał 
jak najszyb-
ciej otrzymać 
u p r a g n i o -
ną paczkę. 
Były zdjęcia 
z Mikołajem, 
dużo radości 
z prezentów i 
zaproszenie 

dostojnego Gościa do od-
wiedzin za rok. Mikołaj, że-
gnając się z dziećmi, obie-
cał, że w przyszłym roku 
także przybędzie.

JP

Mikołajkowe spotkanie

Helena i Henryk 
Zakrzewscy, 
wychowawcy 
wielu pokoleń 
naszego miasta
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Wykłady UTW w Ogrodzieńcu

Harmonogram wykładów w ramach UTW  
w Ogrodzieńcu do końca I semestru  

roku akademickiego 2012/ 2013.

10.01.2013r.  godz. 16.30 wykład pt. „Maria Skłodowska-
Curie – kobieta niezwykła” wygłosi dr Małgorzata Wójcik 
– Dudek, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury w Ka-
tedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Zajmuje się 
dydaktyką literatury i literaturą dla dzieci i młodzieży, pro-
wadzi również warsztaty teatralne.

24.01.2013r. godz. 16.30 wykład pt. „Jak sobie radzić z 
bólem stawów? – schorzenia reumatologiczne” wygłosi  
dr n. med. Anna Famuła, pracownik naukowo-dydaktycz-
ny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w 
Katedrze Fizjoterapii. 

07.02.2013r. godz. 16.30 wykład pt. „Strategie radze-
nia sobie z chorobą, a stan emocjonalny” wygłosi dr Ewa 
Gwozdecka – Wolniaszek, pracownik naukowo-dydak-
tyczny w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. Adiunkt w Zakładzie Psychologii 
Zdrowia i Jakości Życia.

21.02.2013r. godz. 16.30 wykład pt. „Antybiotyki – zwy-
cięstwo czy klęska człowieka w walce z bakteriami?” wy-
głosi dr n. med. Danuta Idzik, adiunkt Katedry i Zakładu 
Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

W dniu 8 listopada br. w MGOK w Ogrodzieńcu odbył się kolejny wykład dla słuchaczy  UTW pt. „Kręgosłup okiem 
fizjoterapeuty- profilaktyka i rehabilitacja”
Wykład poprowadził dr n. med. Krzysztof Suszyński. Fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki, laureat nagród i wyróżnień 
naukowych oraz akademickich. Od wielu lat należy do zespołu, kompleksowo zajmującego się schorzeniami kręgosłupa. 
We współpracy z wybitnymi neurochirurgami i anestezjologami zajmuję się rehabilitacją oraz profilaktyką bólów kręgo-
słupa.
Coraz więcej osób uskarża się na dolegliwości związane z kręgosłupem. Obecnie schorzenia kręgosłupa można uważać 
za cywilizacyjne problemy. Wiadomo bowiem, że coraz więcej osób cierpi na zmiany zwyrodnieniowe, dotyka ich dysko-
patia, czy unieruchamia rwa kulszowa, rwa barkowa. Bardzo często dolegliwości i nieodwracalne zmiany wynikają z wie-
ku, jak w przypadku stenozy. Ale niestety coraz powszechniejsze są bóle pleców i choroby kręgosłupa wśród młodych 
ludzi, a nawet dzieci.Nasz kręgosłup narażony jest bardzo często na zmiany chorobowe związane ze złymi nawykami np. 
podczas siedzenia, podnoszenia ciężkich rzeczy. Dlatego  ważne jest jaką zachowujemy postawę przy siedzeniu, staniu, 
leżeniu, wykonywaniu codziennych czynności, pracy czy w czasie jazdy samochodem. Lekarz podczas wykładu omówił 
przyczyny zmian kręgosłupa oraz choroby i wady z tego wynikające. Przedstawił w jaki sposób powinniśmy zachowywać 
właściwą postawę w czasie różnych czynności. Ruch, racjonalne żywienie, witaminy, odpowiednia waga ciała to rady dla 
pacjenta, które pozwolą ustrzec się przed dolegliwościami lub w znacznym stopniu je złagodzić. Natomiast sięganie po 
leki to ostateczność – mówi dr K. Suszyński.Druga część wykładu poświęcona była na zadawanie pytań prowadzącemu. 
Słuchacze najczęściej pytali o urządzenia rehabilitacyjne np. materace, fotele, opaski. W odpowiedzi polecił dużą ostroż-
ność przy zakupie jakichkolwiek urządzeń, ostrzegł szczególnie przed nabyciem foteli masujących, które mogą szybciej 
zaszkodzić niż leczyć. Natomiast wszelkiego rodzaju materace powodują jedynie rozluźnienie mięśni. W sprawie ćwiczeń 
wykładowca polecił dobieranie ich indywidualnie.

JP

„Darowizna i spadkobranie na gruncie prawa cywilnego” to temat  wykładu,  który odbył się w dniu 22.11.2012r. 
w MGOK w Ogrodzieńcu. Był to już czwarty z kolei wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przeprowadził  
dr Tomasz Sadowski,  radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prelegent omówił sprawy związane z dziedziczeniem i normami regulującymi te 
kwestie.  
Z prawem cywilnym mamy do czynienia przez całe życie. Dzisiejszy wykład poświęcony jest tylko wycinkowi tego prawa, 
ale dotyczy on niezwykle ważnych dla nas wszystkich zagadnień – tymi słowami rozpoczął wykład dr T. Sadowski.
W dalszej części wykładu zostały szeroko omówione zagadnienia związane m.in. z umowami darowizn, kwestiami dar-
czyńcy i obdarowanego, przedmiotami darowizny, formami oświadczeń darowizny, rodzajami testamentów, formami 
przyjęcia testamentów, terminami itp. 
Na koniec spotkania słuchacze zadawali pytania, na które dr Sadowski wyczerpująco odpowiadał, przytaczając przykła-
dy ze swojej praktyki zawodowej. 

JP

„Rośliny dla zdrowia i ozdoby” to  tytuł drugiego wykładu, który odbył się w dniu 25 października w MGOK  w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wygłosił go red. Piotr Kardasz - dziennikarz, ekolog, pedagog. Absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Akademii Rolniczej w Krakowie. Autor programów przyrodniczych w Radiu eM i TVS. Publicysta, autor 
filmów i szeregu książek przyrodniczych. Autor patentów i technologii ekologicznej IZOLING, nagrodzonej złotym meda-
lem na EUREKA 2002 w Brukseli. Członek Rady Programowej TVP.
Rośliny wpływają na nasze zdrowie, wydzielając różne związki chemiczne. Poprawiają samopoczucie, dodają sił, czasem 
wręcz leczą. Ale muszą być dobrze dobrane. Rośliny nie tylko cieszą oko. Wydzielane przez nie substancje oraz emito-
wane promieniowanie ma istotny wpływ na organizm człowieka. Okazuje się też, że w różnych etapach życia potrzebuje-
my w swoim otoczeniu różnych roślin, potrafią zniwelować szkodliwe wpływy środowiska, dostarczają tlenu, zwiększają 
wilgotność powietrza, oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji. Piotr Kardasz opowiedział na jakie rośliny warto 
zwrócić uwagę, które wywołują energetyzujące aromaty, które prowokują do działania, jak wywierają korzystny wpływ na 
cały organizm oraz najważniejsze jakie gatunki są piękne, lecz trujące...

JP

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Czy już wszyscy ludzie wiedzą
Czy tę prawdę każdy zna
Miasto nasze Ogrodzieniec
Uniwersytet swój ma.
  
Ileż to radości starsi ludzie mają
Gdy znowu po latach w ławach zasiadają
Uczą się pilnie, a wnuki ich śledzą
Czasem przepytują, co dziadkowie wiedzą.

Jednak ci dziadkowie jacyś młodsi, inni
Czy im lat ubyło? Stali się dziecinni?
Chyba jednak wiecie, że to nic dziwnego
Bo są studentami, lecz „Wieku Trzeciego”.

Wiedzę się zdobywa zawsze nie na próżno
A więc na naukę nigdy nie za późno.
Szczęśliwy ten, kto to zrozumie,
Że w tym jest moc, kto więcej umie.

Choć jesteśmy starsi, młodo się czujemy
Naszym miejskim Władzom szczerze dziękujemy.
My mądrzejsi wiekiem docenić to chcemy
W zajęciach, wykładach swój udział bierzemy

Wanda Kwasecka
Ogrodzieniec

2012

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ogrodzieńcu
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O godzinie 11.15 władze 
samorządowe w asyście 
pocztów sztandarowych 
oraz druhów jednostek 
OSP z terenu Gminy Ogro-
dzieniec złożyły wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem 
Poległych na Cmentarzu 
Komunalnym w Ogro-
dzieńcu. Następnie odbył 
się przemarsz pocztów 
sztandarowych i kompa-
nii honorowej spod remizy 
OSP do Kościoła Parafial-
nego, gdzie odprawiono 
nabożeństwo w intencji Oj-
czyzny. W uroczystej mszy 
świętej, koncelebrowanej 
przez Kapelana Straża-
ków Diecezji Sosnowiec-
kiej księdza prałata Stefa-
na Wyporskiego oraz ks. 
dziekana Jacka Furtaka i 
ks. Mariusza Olejnika wzięli 

liczny udział mieszkańcy 
Ogrodzieńca oraz zapro-
szeni goście, m.in. Poseł 
na Sejm RP Anna Nemś, 
radny Rady Powiatu Za-
wierciańskiego Jan Grela, 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzej 
Mikulski oraz radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Prezes M-G OSP Henryk 
Karcz, Sekretarz Miasta i 
Gminy D. Ptaś, prezesi i 
naczelnicy jednostek OSP 
z terenu całej gminy, dyrek-
torzy i kierownicy gminnych 
jednostek i przedstawiciele 
organizacji społecznych.
Po nabożeństwie odbyło się 
poświęcenie oraz prezen-
tacja nowego samochodu 
zakupionego ze środków 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych oraz Gminy 

Ogrodzieniec dla OSP w 
Ogrodzieńcu. Jest to lekki 
samochód na podwoziu 
Ford Transit przeznaczo-
ny do akcji ratowniczych. 
Poświęcony został także 
dotychczasowy samochód 
jednostki z Ogrodzieńca, 
który został przekazany 
dla OSP Gulzów oraz quad 
zakupiony w ubiegłym roku 
na potrzeby grupy wyso-
kościowej, działającej przy 
OSP Ogrodzieniec. Opra-
wę muzyczną uroczystości 
zapewniła Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
z Ogrodzieńca, która pod 
batutą kapelmistrza Stefa-
na Łebka zaprezentowała 
nowy repertuar, składający 
się z utworów patriotycz-
nych. 

Joanna Piwowarczyk

W Kiełkowicach na terenie gminnej działki po byłym Kół-
ku Rolniczym powstał plac zabaw dla dzieci oraz została 
odnowiona stara studnia. Wykonawcą zadania  pn. „Wy-
konanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów 
naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności 
mieszkańców”  dofinansowanego  z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 jest P.H.U. „AKCEL” Usługi 
Budowlane, Brukarstwo w Myszkowie.

Zdjęcia z okresu budowy.

Listopadowe uroczystości
W niedzielę, 11 listopada 2012r. w Ogrodzieńcu odbyły się uroczystości związane 
z obchodami narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.  Uroczystościom 
towarzyszyło także przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Ogrodzieńcu. Najważniejsze polskie święto narodowe związane 
z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości w tym roku 
przypadło w piękny i słoneczny dzień. 

Sołectwa w obiektywie

Sylwester 2012/2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

zaprasza 
wszystkich Mieszkańców oraz Gości 

na Imprezę Sylwestrową, która odbędzie się na 
skwerze przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

Startujemy o godzinie 21.00  31.12.2012r.
Program: 
- od godz. 21.00 - Muzyczne Hity z płyt
- o godz. 22.00 - oficjalne rozpoczęcie Imprezy Sylwestrowej
- od ok. godz. 22.00 do 23.00 - Kabaretowa Godzina z Muzyką
- od godz.23.00 do 23.30 - pokaz iluzji „Marco” Magiczne Show
- od godz. 23.30 do 1.00 – występ zespołu muzycznego „SUNSET”
- o północy powitanie Nowego Roku i pokaz ogni sztucznych

Imprezę poprowadzi Krzysztof „Korzonek”Korzeniecki, 
stały współpracownik kabaretu DNO i ex skład kabaretu Statyf.

ZAPRASZAMY NA : ZIMOWY OGRÓDEK PIWNY I MAŁĄ GASTRONOMIĘ.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Nagłośnienie i oprawa artystyczna imprezy firma: StudioLive.

Organizatorzy imprezy: 

Ze względu na bezpieczeń-
stwo uczestników odpalanie 

materiałów pirotechnicznych na 
terenie imprezy jest SUROWO 

WZBRONIONE.

O D Z Y S K A N I A
P R A W  M I E J S K I C H

OGRODZIENIEC 1973-2013


