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o g r o d z ien ie cka
Po raz piąty w hali sportowej ogrodzienieckiego Gim-
nazjum odbył się Koncert Noworoczny – wydarzenie, 
w którym prezentują się młodzi mieszkańcy naszej gmi-
ny. Tegoroczny koncert przyciągnął rekordową liczbę 
widzów. Cała hala wypełniona po brzegi – ponad 700 
osób – mieszkańców, rodziców i dziadków oraz zapro-
szonych gości, m.in. Anna Nemś poseł na Sejm RP, 
Maria Milejska członek Zarządu Powiatu Zawierciań-
skiego oraz radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu wraz z 
przewodniczącym Zygmuntem Podsiadło. Rolę gospo-
darza przejął Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski, 
który pięć lat temu zainicjował to wydarzenie kulturalne.  

Ideą koncertu jest zaprezentowanie dorobku artystycz-
nego dziecięcych i młodzieżowych zespołów.  Motyw 
przewodni niedzielnego koncertu, 13 stycznia br. po-
święcony był mażoretkom z Zespołu Fantazja, który w 
tym roku obchodzi 10-lecie powstania.  Przypomnijmy, 
że rok temu urodziny 10 lat świętowała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Ogrodzieniec.
Na płycie hali sportowej  kadetki, juniorki i seniorki za-
prezentowały swój dorobek, m.in. te występy, które 
przyniosły im tytuły mistrzowskie wywalczone podczas 
Mistrzostw Polski Mażoretek w Opolu i Kędzierzy-
nie Koźlu oraz występy w kraju i zagranicą. Jubileusz 
stał się doskonałą okazją do nagrania filmu o zespo-
le, w którym dziewczęta opowiedziały o swojej pasji i 
treningach.  W początkowym okresie zespół liczył ok. 
20 dziewcząt. Z czasem liczba chętnych do trenowania 
układów tanecznych zwiększyła się i obecnie liczy po-
nad 60 osób w trzech grupach wiekowych. 
W tym dniu z koncertem wystąpiła także Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Ogrodzieniec oraz dzieci uczęszczające 
na zajęcia baletowo-muzyczne w MGOK. Były podzię-
kowania, gratulacje, kwiaty i niespodzianki.  Pani poseł 
Anna Nemś obdarowała dziewczęta słodkimi poda-
runkami. Niespodzianką był tort urodzinowy, który ju-
bilatkom w imieniu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego 
przekazała Maria Milejska z gratulacjami i życzeniami 
kolejnych sukcesów. Jubilatki podziękowały wszystkim  
osobom za wspieranie działalności zespołu, a na za-
kończenie  poczęstowały  każdego  kawałkiem smacz-
nego tortu. 
Cała impreza relacjonowana była na żywo przez tele-
wizję internetową. Nad całością organizacyjną czuwali 
pracownicy ogrodzienieckiego Gimnazjum oraz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury. O wystrój hali i okolicz-
nościowe rekwizyty postarała się pani Ewa Lipka. Or-
ganizację zaplecza technicznego zapewnili niezawodni 
strażacy OSP Ogrodzieniec.

 Joanna Piwowarczyk

Noworoczny koncert

Zapraszam właścicieli bu-
dynków mieszkalnych po-
łożnych w Gminie Ogro-
dzieniec do uczestnictwa 
w projekcie budowy do-
mowych instalacji fotowol-
taicznych, produkujących 
energię elektryczną z ener-
gii słonecznej na potrzeby 
własne. Posiadanie takiej 
instalacji może zapewnić 
uniezależnienie się od do-
stawcy energii elektrycznej i 

całkowicie bezpłatne korzy-
stanie z domowych urzą-
dzeń elektrycznych w przy-
szłości. Wyprodukowaną 
nadwyżkę energii elektrycz-
nej, zgodnie z obowiązują-
cą ustawą, będzie można 
odsprzedać firmie TAURON 
S.A.
Aktualnie trwa konkurs 
ogłoszony przez Zarząd 
Województwa Śląskiego 
na dofinansowanie takich 

instalacji ze środków Unii 
Europejskiej. Beneficjenta-
mi końcowymi mogą być 
mieszkańcy z naszego 
województwa, a wniosek 
w ich imieniu może złożyć 
gmina. Dofinansowanie dla 
mieszkańca wynosić będzie 
do 80% kosztów kwalifiko-
wanych.  Dla przeciętnego 
gospodarstwa domowe-
go powinno ono zapewnić 
zwrot poniesionych nakła-

dów już po 2-3 latach od 
uruchomienia, w zależno-
ści od aktualnie zużywanej 
energii elektrycznej.  Tak 
więc, im więcej dziś płacimy 
za zużytą energię elektrycz-
ną, tym przedsięwzięcie 
jest bardziej uzasadnione 
ekonomicznie i szybciej się 
zwróci.  Szczególnie dla 
tych, którzy aktualnie 
płacą za prąd więcej niż  
200zł/miesiąc. 

Jeśli znajdzie się grupa 
chętnych Właścicieli do 
udziału w projekcie – przy-
gotujemy odpowiednie 
dokumenty i złożymy je w 
konkursie.

W terminie do końca 
stycznia br. będziemy zbie-
rać ankiety od zaintereso-
wanych osób.
Są one dostępne na stro-
nie internetowej gminy pod 

adresem:
w w w. o g ro d z i e n i e c . p l  
a także w kancelarii Urzę-
du Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec. Na terenach so-
łectw będą one również u 
sołtysów.  Zapraszam do 
udziału w projekcie.

Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ogrodzieniec ze środków Unii Europejskiej – nabór uczestników!
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Kolejny 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy za nami. Or-
kiestra zagrała również w naszej 
gminie. Sztab WOŚP działający 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ogrodzieńcu atrakcjami wypeł-
nił całą niedzielę 14 stycznia br.  
Jak podają organizatorzy zebrana 
kwota wyniosła 25.576,39 złotych 
i była kolejnym rekordem. Brawo 
ogrodzieniecki Sztab WOŚP!

Dzień, w którym kwestowało 67. 
wolontariuszy organizatorzy po-
dzieli na dwie części.  Od rana 
w hali sportowej Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu rozgrywano II Turniej 
Piłki Siatkowej pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec. Od godz. 15.30 w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym 
w Ogrodzieńcu czekały kolejne 
atrakcje – występy: Orkiestry Dę-
tej z Giebła i zespołu „Malwinki” 
ze Szkoły Podstawowej w Gieble, 
pokaz ratownictwa medycznego 
w wykonaniu Jura Rescue Team. 
Licytację poprowadził niezawod-
ny Krzysztof Uglorz, który tym 
razem wcielił się w postać Na-
miestnika, a pomagali mu Elza i 
Olaf z Krainy Lodu. Dzień zakoń-

czył koncert grupy Loa Karma i 
światełko do nieba, czyli huczne 
fajerwerki. Imprezę poprowadził 
DJ Domson. Wydarzeniu towa-
rzyszyły dodatkowo atrakcje tj: 
malowanie twarzy, fotobudka, 
porady kosmetyczki, wata cu-
krowa, słodkie wypieki, włoska 
kawa, żurek. Szpital Powiatowy 
w Zawierciu przygotował stoisko, 
na którym można było dokonać 
pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 
poziomu cukru we krwi.
W imieniu sztabu WOŚP w Ogro-
dzieńcu chciałbym podziękować 
wolontariuszom za ich ciężką 
pracę w terenie, sponsorom i 
darczyńcom, którzy przekazali 
rzeczy do licytacji oraz wszyst-
kim osobom zaangażowanym w 
organizację tego wydarzenia w 
naszym mieście. Dziękuję również 
ludziom dobrej woli, którzy wsparli 
nas podczas licytacji, dziękujemy 
za każdy gest – mówi Marcin Sta-
nek, szef ogrodzienieckiego Szta-
bu WOŚP.
Dobrze, że ludzi dobrej woli w 
naszej gminie nie zabrakło. Do 
zobaczenia za rok na kolejnym 
Finale.

Joanna Piwowarczyk

Tradycyjnie w okresie świąt 
Bożego Narodzenia ogrodzie-
niecki Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej organizuje spotkanie 
wigilijne dla osób starszych i 
samotnych. W tym dniu wszy-
scy zasiadają do wspólnego 
stołu i łamią się opłatkiem, 
składając sobie nawzajem 
życzenia. Potem następuje 
wieczerza, której towarzyszy 
śpiewanie kolęd i wspominanie 
przeżytych chwil.
W przedświątecznym spotka-
niu, 19 grudnia 2017r. uczest-
niczyło ponad 60. osób oraz  
Burmistrz Miasta i Gminy - An-
drzej Mikulski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
- Zygmunt Podsiadło i ks. dzie-
kan Jacek Furtak, proboszcz 
Parafii Ogrodzienieckiej, który 
odmówił modlitwę za zgro-
madzonych i udzielił błogosła-
wieństwa.
Betlejem znaczy dom chleba. 
W tym czasie patronuje nam 
święty Józef, który był opieku-
nem Jezusa, patronem ludzi 
pracy. Niech towarzyszy nam w 
każdym dniu 2018 roku – tymi 
słowami zwrócił się do uczest-
ników spotkania ks. J. Furtak.
Wszyscy uczestnicy Wigilii po-
łamali się opłatkiem, składając 
sobie wzajemne życzenia. Na 
świątecznie przystrojonym sto-
le nie zabrakło tradycyjnych wi-
gilijnych potraw. Była smaczna 

zupa grzybowa, dania rybne, 
sałatki, ciasto. 
Poczucie wspólnoty powinno 
nas umacniać. OPS jest insty-
tucją, która ma otwarte drzwi 
dla osób potrzebujących. Co 
roku organizujemy spotkania 
wigilijne i każde z tych spotkań 
jest wyjątkowe. Chcemy, aby 
ten opłatek, który jest symbo-
lem miłości i pojednania zbliżał 
ludzi i dawał im radość – zwró-
cił się do uczestników Wigilii 
Burmistrz
Wieczór uświetnił występ Ze-
społu Echo, który razem z 
uczestnikami Wigilii kolędował 
w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Panie z  OPS zaopieko-
wały się wszystkimi i zadbały, 
aby ten wieczór upłynął w mi-
łej i świątecznej atmosferze. 
Uczestnicy wieczerzy życzyli 
sobie i innym spotkania w tak 
miłym gronie za rok.
Takie spotkania są potrzebne 
szczególnie nam starszym i sa-
motnym osobom. Organizato-
rzy zadbali, aby było świątecz-
nie i nastrojowo. Jest opłatek, 
smaczne tradycyjne potrawy, 
śpiewanie kolęd. Cieszymy się, 
że mogliśmy się tu  spotkać i 
powspominać dawne czasy – 
tak wypowiadali się uczestnicy 
spotkania.
Dla wszystkich przygotowano 
świąteczne podarunki.

Joanna Piwowarczyk

Ogrodzieniec 
powitał Nowy Rok
Tradycyjnie na skwerze przy Placu Wolności mieszkańcy oraz 
przybyli do naszej gminy goście powitali Nowy Rok 2018 przy 
fajerwerkach i muzyce.
Przed północą na scenę wyszedł Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzej Mikulski i złożył wszystkim noworoczne 
życzenia.
Uczestnicy tej plenerowej imprezy obejrzeli kilkunastominuto-
wy pokaz pirotechniczny w postaci wielobarwnych kompo-
zycji ogni sztucznych. Po pokazie zespół Red Dance zaprosił 
wszystkich do wspólnej zabawy.

JP

WOŚP 26. Finał za nami

Wigilijna wieczerza



GAZETAo g r o d z ien ie cka 3
STYCZEŃ 2018

„(…) 2017 to był kolejny dobry rok dla Gminy Ogrodzieniec (…)”
• znaleźliśmy się w pierwszej setce (74 miejsce) najlepszych samorządów w Polsce spośród 628 gmin 

miejsko-wiejskich w XIII Edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
• moje starania o strefę ekonomiczną w gminie zakończyły się sukcesem - od 1 stycznia 2017r. ponad 10 ha 

terenów po byłej Cementowni „Wiek” zostało włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
• nasz wniosek o zmianę granic Gulzowa został pozytywnie załatwiony przez Radę Ministrów - przyłączono 

do Gulzowa kilkanaście hektarów gruntów, a tym samym rozwiązano wieloletnie starania mieszkańców 
o uregulowanie zaniedbań z lat 70-te XX wieku, kiedy  podzielono administracyjnie Gulzów 
na dwie części większą w obrębie gminy Ogrodzieniec i mniejszą w obrębie Gminy Pilica, nie 
zwracając uwagi na fakt, że jest to jedna miejscowość i jedna społeczność.

• przejęliśmy dla gminy działkę z figurą św.Jana na skrzyżowaniu ul.Narutowicza i ul.Kościuszki w Ogro-
dzieńcu -  jedno z najważniejszych miejsc dla mieszkańców,

„(…) zaplanowałem w każdej miejscowości inwestycje gminne oraz zabiegałem  
o inwestycje wspólne z Województwem Śląskim i Powiatem Zawierciańskim (…)”: 
• przygotowanie terenów dla inwestorów w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ogrodzieńcu-Ce-

mentowni, 
• nowe rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: ul.1 Maja i ul.Kościuszki w Ogrodzieńcu
• nowe nawierzchnie dróg gminnych:  Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu, ul.Szkolnej w Podzamczu, odcinka 

ul.Reja na Fugasówce
• przebudowa drogi wojewódzkiej: ul.Kosciuszki w Ogrodzieńcu oraz ul.Wojska Polskiego w Podzamczu
• przebudowa drogi powiatowej Żelazko-Śrubarnia-ul.Olkuska,
• przebudowa placu przed remizą OSP Ryczów Kolonia i OSP Kiełkowice (pomoc PZD w Zawierciu), 
• budowa wodociągu na ul.Poniatowskiego w Fugasówce, 
• budowa siłowni na świeżym powietrzu w Ogrodzieńcu, Cementowni, Ryczowie, Kolonii Ryczów, Kiełkowi-

cach, Gulzowie oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieble, 
• budowa chodników przy drogach powiatowych: ul.Ogrodzienieckiej w Ryczowie, ul.Turystycznej w Kiełko-

wicach, ul.Młodzieży w Gulzowie, ul.Leśniej w Mokrusie, ul.Bzowskiej w Fugasówce
• toaleta publiczna na skrzyżowaniu ul.Sienkiewicza i ul.Bzowskiej w Ogrodzieńcu,

„(…) wiem, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, dlatego  
zakupiliśmy (…)”: 
• 3 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla: OSP Giebło, OSP Gulzów i OSP Podzamcze 
• wspólnie z Gminą Pilica i Gminą Żarnowiec – nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu, 

„(…) dbamy o nasze zespoły, więc odnoszą sukcesy: 
• Mistrzostwo Polski dla Zespołu Mażoretek „Fantazja” – seniorki na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek 

2017 w Kędzierzynie Koźlu oraz tytuł II vice Mistrza Polski Mażoretek dla Aleksandry Brzozowskiej oraz 
Klaudii Jeziak,

• III miejsce dla Zespołu Mażoretek „Fantazja” – kadetki na Międzynarodowym Konkursie Mażoretek 2017 
w Czeskim Cieszynie, 

• udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w IX Toscana Music Festival w Montecatini we Włoszech oraz wystę-
py na „Dniach Polonii w Chorwacji” w Zagrzebiu, 

• wyróżnienie dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”  z Ryczowa Kolonii w konkursie „Piękna Wieś Woje-
wództwa Śląskiego”

• I miejsce dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa Kolonii na VII Głogowskim Przeglądzie Kapel 
i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2017”, 

„(…) stale poprawiamy poziom usług dla mieszkańców (…)”: 
• zmodernizowaliśmy pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, dzięki czemu obsługa interesantów 

uległa znaczącej poprawie, 
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu przez cały rok udzielał pomocy żywnościowej z Europejskie-

go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017, 
• wprowadziliśmy na terenie Gminy „Kopertę Życia” – pomoc dla osób przewlekle chorych, starszych, 

samotnych, która zawiera najważniejsze informacje niezbędne dla służb ratunkowych tj. o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych.  

„(…) cieszyliśmy się z jubileuszy naszych zespołów i organizacji (…)”: 
• 100-lecia OSP Ogrodzieniec, 
• 30-lecia orkiestry OSP Ryczów,
• 20-lecia Zespołu „ECHO”, 
• 15-lecia KS Giebło,
• 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogrodzieniec”

„ (…) ale ciągle myślimy o przyszłości i przygotowaliśmy już inwestycje na 
lata następne (…)” : 
• budowę 91 przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach (2018),
• wymianę dachów azbestowych na 408 budynkach prywatnych (2019-2020),
• wymianę dachów azbestowych na 6 budynkach publicznych (2018),
• termomodernizację 5 budynków publicznych (2018-2019),
• rozbudowę Publicznego Przedszkola w Ogrodzieńcu (2018-2019),
• remont sali widowiskowej i pomieszczeń w MGOK w Ogrodzieńcu (2018-2019)

Andrzej Mikulski:
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W Kiełkowicach w dniu 6 
stycznia br. przeparadował 
barwny Orszak Trzech Kró-
li. Pierwsi uczestnicy tego 
przedsięwzięcia zebrali się 
o godzinie 9 na zajeździe 
przystankowym przy placu 
zabaw. Od organizatorów 
odebrali korony i śpiewniki 
z kolędami i przygotowy-
wali się w grupach do śpie-
wania kolęd. W role postaci 
orszaku wcielili się miesz-
kańcy i zaproszeni goście, 
m.in.  Burmistrz Miasta i 
Gminy Andrzej Mikulski 
oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zygmunt Podsiadło. Po 
uformowaniu się świą-
teczny korowód wyruszył 

główną ulicą miejscowości 
w kierunku kaplicy p.w. Mi-
łosierdzia Bożego. Na czele 
orszaku jechała para koni z 
jeźdźcami w strojach histo-
rycznych – szlachcianka w 
płaszczu obszytym futrem 
i szlachcic w  kontuszu. Za 
końmi szli chłopcy z gwiaz-
dami, a tuż za nimi Maryja z 
Dzieciątkiem i święty Józef 
i cała reszta świty wraz z 
trzema królami, którzy nie-
śli dary dla Jezusa. Młodsi 
mieszkańcy przybrali stroje 
aniołków i pastuszków. Po 
drodze śpiewano kolędy, 
a Orkiestra Dęta z Giebła, 
która zamykała orszak 
grała świąteczne melodie. 
Przed kaplicą orszak wi-

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu  
i udział w Orszaku Trzech Króli w Kiełkowicach w dniu 6 stycznia 

2018 roku dla: Jowity i Leszka Lechów - „Jurajskie Zakapiory” 
(konie z Kiełkowic), Dyrektora ZGK w Ogrodzieńcu Grzegorza 

Wałka, Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Beaty Stypy- Rus, 
Wacława Pilarczyka, Spółki  „Zamek”, Wojciecha Jagielskiego, 

Starosty Zawierciańskiego Krzysztofa Wrony, członków Zarządu 
Powiatu Zawierciańskiego Marii Milejskiej i Cezarego Barczyka, 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Zygmunta Podsiadło, OSP 
Kiełkowice, Rady Sołeckiej Sołectwa Kiełkowice, Tadeusza Drążka, 

Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Gieble za współpracę  
i uczestnictwo w orszaku

Elżbieta Stanek
Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Orszak Trzech Króli
tali parafianie oraz ksiądz 
proboszcz Krzysztof Knap, 
który zaprosił wszystkich 
do udziału w mszy świętej. 
Oprawę muzyczną nabo-
żeństwa wzbogaciła Orkie-
stra Dęta OSP Giebło oraz 
Zespół Echo, który wystąpił 
z koncertem kolęd i pa-
storałek. Nad bezpieczeń-
stwem w czasie przemar-
szu czuwali druhowie OSP 
Kiełkowice.

Już po raz trzeci udało nam 
się zorganizować orszak 
Trzech Króli w naszym so-
łectwie. W tym roku mieli-
śmy bardzo bogatą oprawę 
w rekwizyty, m.in. koro-
ny, nalepki i śpiewniki dla 

wszystkich uczestników. 
Pierwszy raz pojawiły się w 
orszaku sztandary. Pragnę 
serdecznie podziękować 

mieszkańcom i gościom 
za zaangażowanie i udział 
w tej uroczystości – mówi 
organizatorka orszaku Elż-

bieta Stanek, radna Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

Joanna Piwowarczyk
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ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ INFORMUJE: 

Zgłoszenia  awarii sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej 
dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec przyjmowane 

są pod numerami telefonu:
poniedziałek - piątek do godziny 14:00 

tel. nr:  32 67-32-081
poniedziałek – piątek  po godzinie  14:00 

oraz w soboty, niedziele i święta 
tel. nr  516 - 047 - 017

BUDŻET GMINY OGRODZIENIEC WG DZIAŁÓW NA 2018 ROK

NR NAZWA DZIAŁU DOTACJE Z BUDŻETU 
PAŃSTWA I DOCHODY 

WŁASNE GMINY

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 11 000,00
020 LEŚNICTWO - 2 000,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I WODĘ 1 600 000,00 1 600 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 052 141,21
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 809 000,00 1 850 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 116 000,00 272 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 369,00 4 458 904,57

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
 I  OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

1 951,00 1 951,00

752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA - 322 493,45

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

13 808 582,00 -

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 500 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 983 121,00 426 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 859 873,42 12 662 860,29
851 OCHRONA ZDROWIA - 185 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 403 893,00 1 348 363,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 417 599,00
855 RODZINA 6 712 232,00 6 832 637,00

900
GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 5 609  112,22 8 818 332,69

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 167 313,81 3 099 665,24

926 KULTURA FIZYCZNA - 61 500,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 40 122 747,45 43 922 747,45
Przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych 4 200 000,00

Rozchody spłaty kredytów i pożyczek 400 000,00

RAZEM 44 322 747,45 44 322 747,45

Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku to kwota  10 841 218,71 zł  w tym dofinansowane z Unii 
Europejskiej w kwocie    9 216 446,34 zł

Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl, w dziale Uchwały, Kadencja 2014-2018, XLVII Sesja Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu (28 grudnia 2017r.), Uchwała nr 366  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec  
na rok 2018

Nowy radiowóz 
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu otrzymali 
nowoczesny radiowóz, który będzie patrolował gminy Ogro-
dzieniec, Pilicę i Żarnowiec. W dniu 27 grudnia br. podinsp. 
Arkadiusz Miśta, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Zawierciu przekazał kluczyki auta na ręce Andrzeja Mikul-
skiego Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Staramy się wspierać działania Policji. Zakup nowego samo-
chodu operacyjnego będzie służył poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców w naszej gminie. W ostatnich latach dofinanso-
waliśmy zakup kilku samochodów – mówi Burmistrz Andrzej 
Mikulski.
Nowy oznakowany radiowóz to opel astra z dynamicznym 
silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 dm3. Radiowóz jest 
wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową i nowocze-
sne, cyfrowe środki łączności. Całkowita jego wartość, to 
około 70 tysięcy złotych. Opel będzie służył do patrolowania 
rozległego obszaru trzech gmin, obsługiwanych przez Komi-
sariat Policji w Ogrodzieńcu. Nowy samochód z pewnością 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i od-
wiedzających teren Jury turystów.
Podobnie jak w latach poprzednich połowę środków pienięż-
nych przekazały samorządy gmin: Ogrodzieniec, Pilica i Żar-
nowiec. Pozostałą kwotę zapewniła Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach.

JP

INFORMACJA
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wy-
różnienie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 
późn. zm.]). Medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza. 
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do 
małżonków, obchodzących jubileusz. W 2018 roku chcieliby-
śmy sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody najpóźniej 
w maju, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par mał-
żeńskich, które zawarły małżeństwo w roku 1968 lub wcze-
śniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu  (pok.23, 
tel. 326709718) z dowodami osobistymi  w terminie do 20 
kwietnia 2018r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta 
RP (od momentu przesłania wniosków do Wojewody)  wyno-
si ok. 4-5 miesięcy. 
Pary małżeńskie świętujące 60-tą rocznicę pożycia małżeń-
skiego, prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia w uroczy-
stości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w ter-
minie do 31 sierpnia 2018r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, 
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ogrodzieńcu Dorota Cygan
Prezes „ZAMEK” Sp. z o o. Iwona Pakuła – Błoch 

składają serdeczne podziękowania  za pomoc przy organizacji 
IV JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2017: właścicielom Restauracji Patelnia Smaków, p. Gra-

żynie Stuglik, p. Szczepanowi Plutce, Pszczelarzom z Ogrodzieńca.
Serdeczne podziękowania składamy również instytucjom, które pomogły przy organizacji IV

JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2017: Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 
Zarządowi MG OSP w Ogrodzieńcu, Druhom OSP Kiełkowice, Druhom OSP Ogrodzieniec.

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie kierujemy do  dzieci i młodzieży z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Gieble.

Dziękujemy wszystkim wystawcom, którzy wzięli udział w Jarmarku. Dzięki Państwa obecności i kre-
atywności nasza impreza ciągle się rozwija.
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

D O M   P O G R Z E B O W Y

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

1% dla organizacji działających 
na terenie gminy

Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządo-
wych działających na terenie Gminy Ogrodzieniec.

W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu po-
datkowym za 2017 rok numer KRS i cel szczegółowy.

Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna Fundacja Osób Niewidomych –  
Nr KRS 0000018926 Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK
Dla Oli Biedak z Ogrodzieńca - STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI 
ROZWOJOWYMI „BRUNO” – Nr KRS 0000390348
Cel szczegółowy 1%  - Dla Aleksandry Biedak
Dla Emilki Krzykawskiej - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja
Dla Gabrysi Szczepary pochodzącej z Gulzowa – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 
Nr KRS 0000037904 Cel szczegółowy 1% – 21781 Szczepara Gabriela
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212
Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Zawierciański, Województwo Ślą-
skie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii
Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370
NR KRS 0000 332 814 cel szczegółowy: STARA SZKOŁA

STYCZEŃ 2018

Droga Dorotko,
Jesteśmy ogromnie zasmuceni odejściem Twojego Taty. Na takie rozstanie nigdy nie ma 

właściwego czasu. Nie ma też takich słów, które mogły by w takiej chwili pocieszyć. Dlatego 
składamy najserdeczniejsze wyrazy szczerego współczucia i łączymy się w tym ogromnym 

smutku razem z Tobą i bliskimi. Jedyną pociechą jest fakt, że Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach.  

Proszę przyjmij od nas szczere kondolencje.
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” Ryczów-Kolonia

Pani Dorocie Cygan
Dyrektorowi MGOK w Ogrodzieńcu

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci 

Ojca
Zespół Ryczowianki

Pani Dorocie Cygan
Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, 

Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają 

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

Kupię mieszkanie w Ogrodzieńcu lub najbliższej okolicy.
Może być mały dom do zamieszkania.
Możliwa zamiana na mieszkanie w Dąbrowie Górniczej (gaz, ciepła woda z sieci,  
co, internet, TV kablowa). Tel. 691 211 511
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Zarząd Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów Koło w Ogrodzieńcu,  
informuje że dyżuruje w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu,  
Plac Wolności  24, 42-440 Ogrodzieniec
w każdy wtorek od godz. 10.00 do 12.00 

 
Organizujemy wczasy krajowe i zagranicz-

ne, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

STYCZEŃ 2018

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

W SPRZEDAŻY NA MIEJSCU 
PIASEK, GRYS, SZLAKA

Żegnamy naszą koleżankę,  
słuchaczkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Ogrodzieńcu

Zofię Kajdańską
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 

wsparcia i otuchy 
składamy Córkom oraz Rodzinie

Rada i Słuchacze UTW w Ogrodzieńcu
Dyrektor i Pracownicy MGOK 

w Ogrodzieńcu

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie 
wsparli nas słowami otuchy i dobrymi, 
życzliwymi myślami oraz uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebowych żegnając 
mojego Tatę 
śp. Tadeusza Urbańczyka
pragnę w imieniu własnym i mojej Rodziny 
wyrazić serdeczne podziękowania, wdzięczność 
i szacunek.

Serdeczne podziękowania składamy Zakładowi 
Pogrzebowemu ARKADIA w Ogrodzieńcu. 
Okazana nam cierpliwość, takt i Państwa 
profesjonalizm były nieocenione w trudnych 
dla nas chwilach.

Dorota Cygan
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Zabawa choinkowa w Gulzowie
29 grudnia 2017r Zarząd OSP Gulzów zorganizował zabawę choinkową dla najmłod-
szych. Atrakcje jakie zapewniliśmy naszym milusińskim to zabawa przy świetnej muzyce, 
drobny poczęstunek oraz szampan na koniec imprezy, oczywiście bezalkoholowy:). Jed-
nak największą popularnością cieszyły się zabawy i konkursy prowadzone przez przemiłą 
Panią animator Martynę Brożek, której w imieniu Zarządu OSP Gulzów i wszystkich dzie-
ciaków pragniemy serdecznie podziękować. Dziękujemy również rodzicom i opiekunom 
za tak liczne przybycie ze swoimi pociechami. Oby w przyszłym roku było nas jeszcze 
więcej!

Urszula Zając

Koncert w Kiełkowicach
W niedzielę 7 stycznia 2018 roku w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kieł-
kowicach koncertowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gieble pod opieką Pani Anny 
Biedak. Dzieci śpiewały kolędy i pastorałki. Koncert bardzo się podobał mieszkańcom 
Kiełkowic, którzy ze wzruszeniem wysłuchali całego repertuaru. Na Eucharystii i koncer-
cie obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski wraz z 
małżonką. Dzieci zostały obdarowane słodyczami przez pana Burmistrza, Radną, panią 
Sołtys i panią Halinę.

Elżbieta Stanek

Składam serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii Giebło ks. Krzysztofa Kna-
pa, który wyraził zgodę na koncert kolęd w kościele, Pani Annie Biedak i Robertowi 
Łypaczewskiemu za przygotowanie i nagłośnienie występu. Dziękuję również rodzi-
com za dowóz dzieci do Kiełkowic oraz mieszkańcom za wysłuchanie występu.

Elżbieta Stanek

W ramach 26 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, Sztab WOŚP w 
Ogrodzieńcu zorganizował II Turniej Siat-
kówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Do rywalizacji o najwyższe 
miejsca stanęło osiem drużyn. Po zaciętej 
walce najpierw w fazie grupowej, a potem 
pucharowej I miejsce wywalczyła grupa 
Volley Dąbrowa Górnicza, II miejsce zajęła 
drużyna Młode Wilki z Zawiercia, III miejsce 
zajęła drużyna o dość oryginalnej nazwie 
Żółtodzioby z Pilicy. Zwycięska drużyna 
zgarnęła Puchar Burmistrza, medale oraz 
upominki przygotowane przez ogrodzie-
niecki sztab, słodki kuferek od Zarządu 

Miejsko – Gminnego ZOSP RP i pamiątko-
we medale powędrowały do drużyny, która 
zajęła drugie miejsce. Drużyna, która upla-
sowała się na trzeciej pozycji odznaczona 
została pamiątkowymi medalami. Ponadto 
w turnieju brały udział drużyny: X Team z 
Ogrodzieńca, OSP Gulzów, OS Kiełkowice, 
Euforia Team z Czeladzi, 40% Mocy z Łaz. 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwał Sztab WOŚP, sędziował Sylweriusz 
Sagan, a zawodników do gry zagrzewał 
Łukasz Piątkowski. Nie mniej jednak tego 
dnia nie było wygranych, przegranych, 
tego dnia wszyscy graliśmy w jednym celu. 

Marta Bejgier

II Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Na łamach GO staramy się prezentować mieszkańców na-
szej gminy, którzy posiadają ciekawe, nieprzeciętne hobby 
i zainteresowania. W tym artykule przedstawiamy Czytel-
nikom pana Władysława Gajdę, który znany jest z zamiło-
wania do modelarstwa. Posiada imponującą kolekcję wła-
snoręcznie wykonanych modeli okrętów. Pan Władysław 
gościł już na naszych łamach (wyd. kwiecień 2011), udzielił 
wtedy wywiadu, gdzie pokazał nam dwie swoje prace. 
Pierwszy to Galeon, piękny hiszpański okręt z początku 
XVII wieku o nazwie San Juan Bautista, czyli Jan Chrzciciel. 
Drugi to Santisima Trinidad, czyli „Święta Trójca” najwięk-
szy okręt swojej epoki, zwodowany 2 marca 1769 roku. 
Zainteresowanych odsyłamy do archiwalnego wydania GO 
dostępnym na stronie: http://www.ogrodzieniec.pl/gazeta/
go_04_2011.pdf
Poniżej pan Władysław Gajda opowiada o swoim ko-
lejnym osiągnięciu.
W artykule „Gazety Ogrodzienieckiej” z kwietnia 2011r. za-
powiedziałem państwu pokazanie modelu słynnego okrętu 
flagowego admirała Nelsona HMS Victory. Jest on najstar-
szym na świecie okrętem wojennym wciąż pozostającym 
na służbie i obsadzonym załogą brytyjskiej Royal Navy. 
Jedyny okręt z czasów wojen napoleońskich i rewolucji 
francuskiej. 100-działowy okręt wojenny o wymiarach: 
długość 69,34m, szerokość 15,8m, do budowy którego 

zużyto około 6000 drzew (część z okolic Gdańska) to jest 
około 40 ha. Powierzchnia żagli jest większa od boiska pił-
ki nożnej. 
Podczas słynnej bitwy pod Trafalgarem na pokładzie prze-
bywało 820 ludzi, o 30 mniej niż stan etatowy.
Victory powstawało w latach 1759-1765 i zwodowany 7 
maja 1765 roku w stoczni Chatham w hrabstwie Kent.
Od 1922 roku Victory znajduje się w Portsmuth w suchym 
doku jako muzeum, które można zwiedzać. Nazwę Victo-
ry przyjęto na pamiątkę brytyjskich zwycięstw morskich w 
wojnie siedmioletniej. Jako ciekawostkę powiem, że kosz-
ty budowy okrętu sięgnęły 63176 funtów szterlingów co 
stanowi równowartość dzisiejszych 57 milionów euro. Mo-
del w skali 1:84 o wymiarach długość 1250 mm szerokość 
450 mm i wysokość 850 mm, wyposażony w 104 działa. 
Kolorystyka jako wierna kopia z czasów bitwy pod Trafal-
garem. Proszę zwrócić uwagę na wywieszone flagi sygna-
łowe, które przekazują pierwszą część informacji nadanej 
przez admirała Nelsona przed bitwą pod Trafalgarem: ”An-
glia oczekuje, że każdy wypełni swój obowiązek”. Model 
wykonywałem przez okres od marca 2011 do czerwca 
2013 roku (szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych). 
To tyle na temat Victory, w następnym spotkaniu pokaże-
my państwu model najwspanialszego okrętu wojennego 
XVII wieku Sovereign of the Seas czyli władca mórz. 

Z zamiłowania do modelarstwa

Partnerzy i współorganizatorzy: Hotel i Restauracja „Pod Figurą”, Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ogrodzieńcu,
Hotel 511 w Podzamczu.
Program ferii zimowych 2018:
29.01- poniedziałek: godz 16.00-18.00 - warsztaty kreatywne (Restauracja „Pod Figurą”)
30.01 - wtorek: godz 11.00-13.00 - warsztaty kreatywne (Hotel 511)
                         godz 16.00 - malarstwo, zajęcia cykliczne dla dorosłych
31.01 - środa: godz 15.00-17.00 - warsztaty plastyczne (Biblioteka w Ogrodzieńcu)
2.02 - piątek: godz 15.00-16.30 - warsztaty plastyczne (Świetlica w Podzamczu)
                      godz 17.00 - rękodzieło dla dorosłych i młodzieży
3.02 - sobota: godz 15.00 - warsztaty „rodzinne”, zajęcia plastyczne - dzieci, młodzież, 
dorośli (Świetlica w Podzamczu)
5.02 - poniedziałek: godz 16.00-18.00 - warsztaty bibułkarskie (Restauracja „Pod Figurą”)
6.02 - wtorek: godz 11.00-13.00 - warsztaty kreatywne (Hotel 511)
                        godz 16.00 - malarstwo, zajęcia cykliczne dla dorosłych
7.02 - środa: godz 15.00-17.00 - warsztaty bibułkarskie (Biblioteka w Ogrodzieńcu)
8.02 - czwartek: godz 11.00-13.00 - warsztaty kreatywne (Biblioteka w Ogrodzieńcu)
9.02 - piątek: godz 15.00-16.30 - warsztaty plastyczne (Świetlica w Podzamczu) 
                      godz 17.00 - rękodzieło dla dorosłych i młodzieży
10.02 - sobota godz 15.00 rodzinne warsztaty kreatywne (Świetlica w Podzamczu)
Prowadzenie zajęć: Dorota Supkowska - artysta plastyk oraz wolontariusze Fundacji 
„Stara Szkoła”
tel - 507 292792
W ramach zajęć planowane są: warsztaty karnawałowe, walentynkowe, zabawkarstwo, 
szycie maskotek, „eco”-torby z płótna,
kreatywne zabawy plastyczne, kalendarz na cztery pory roku, dekupaż itp.
 

ZAJĘCIA BEZPŁATNIE

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież z 
Gminy Ogrodzieniec na 

FAJNE FERIE Z FUNDACJĄ „Stara Szkoła” Jarmark Bożonarodzeniowy – notatka prasowa

Niedzielne południe. Idę chodnikiem, potem środkiem
Rynku, gdzie od rana stoją jarmarczne namioty.
Taki sobie mrozik grzeją koksiaki. Choinka w delikatnych
płatkach śniegu. Obok w basenie pływają żywe jesiotry,
karpie, pstrągi. Na sznureczkach wiszą lśniące, 
wędzone rybie torsy, równo z pętelkami swojsko pachnącej 
kiełbasy. Nieco dalej sery, miody, regionalne wódki:
grzańce, miodońki, warzonki, zbójnickie na tęgie głowy.
Pytam skąd – ze Szczyrku – sącząc kieliszeczek rozgrzewającej
śliwowej. Mijam stroiki na świąteczne stoły i dziergane 
szydełkiem cudeńka. Za progiem Wigilia, Boże Narodzenie, 
Christmas  - ludzie wymieniają uśmiechy, czułość i wzruszenie.
Wyżej słoneczny krąg przedziera się przez chmurne pielesze.
Powiadają: Matka Boska pieluszki o tej porze suszy.
W stajence koziołki, osioł i baranek zajęci wonnymi ziołami
w sianku. Zbiegają się dzieci, czerwone policzki przyklejają do 
ogrodzenia, mniejsze piszczą z radości. Frajda na całego. 
I anioł strzegący trzódki, i Olaf z Krainy Lodu, i św. Mikołaje, 
ten przebrany z ostatnimi prezencikami. Z głębi Rynku
muzyczny wodospad Malwinek przelewa się kolędowo
między tłumem. Mam ochotę, jak inni dzielić się z kimś 
w potrzebie. Pierożki z kapustą i grzybami, 
lukrowane pierniczki z kulinarnego show, serniczki,
paszteciki do barszczu – charytatywnie – dla dzieciaka 
z chorą stópką. Posłuszni prośbom napełniamy puszki – 
taka maleńka miłość. Oddycham serdecznością ...

Alicja Kmita-Żak
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Jarmarku czar
W niedzielę, 17 grudnia 2017r. na placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Od rana płytę placu wypełniali wystawcy z rękodziełem 
artystycznym, ozdobami bożonarodzeniowymi, pięknymi 
stroikami, ciastami, miodami, piernikami, biżuterią.  Górale 
serwowali grillowany oscypek, sery, owocowe soki i prze-
twory, nalewki. Nie zabrakło swojskiego jadła: ryb, kiełbas, 
szynek. Żywa szopka przyciągała dzieci i dorosłych. Dy-
rekcja i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu przygotowali kiermasz ozdób świątecznych 
wykonanych przez uczniów. Druhowie OSP Ogrodzieniec 
przygotowali do degustacji żurek i barszczyk oraz konkursy 
dla dzieci. Odbył się pokaz kulinarny w wykonaniu uczest-
niczek telewizyjnego show Top Chef - Oliwii Bernady i Mo-
niki Gwiazdy, do którego zaproszono dzieci i dorosłych. Na 
scenie wystąpił zespół Malwinki ze Szkoły Podstawowej 
w Gieble oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go z montażem pt. „Maleńka miłość”. Organizatorzy przy-
gotowali także konkursowe niespodzianki – dla chętnych 
którzy zaśpiewali kolędę lub pastorałkę przeznaczona 
była specjalna nagroda. Na zakończenie jarmarku bożo-
narodzeniowa kapela zaprosiła wszystkich do wspólnego 
kolędowania. W czasie trwania jarmarku prowadzona była 
zbiórka pieniędzy na leczenie Nikosia Mocnego. Odwie-
dzający kiermasz mogli pokosztować bożonarodzenio-
wych potraw oraz słodkości, którymi częstowali święty 
Mikołaj i piękna Anielica. Do wspólnej zabawy włączył się 
także Olaf z „Krainy Lodu”. Organizatorzy: MGOK w Ogro-
dzieńcu i Spółka Zamek zadbali, aby jarmark, który zgro-
madził rekordową liczbę stoisk - ponad 30 wystawców, 
wprawił wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Bo-
gactwo różnorodnych wyrobów i bibelotów sprawiało, że 
każdy odwiedzający gość mógł nabyć coś ciekawego na 
świąteczny wystrój lub podarunek na Gwiazdkę.
U mnie na jednej choince żyją w wielkiej miłości skrzydlaci 
przyjaciele -  aniołki z piór i łabędziego puchu, ptaszki i ... 
koty – mówi Jolanta Czernek, autorka pięknych ozdób i 
kolorowych bibelotów, które wykonuje głównie z piór i pu-
chu łabędziego.
Z rąk pani Jolanty powstały lawendowe myszki, miniatu-
rowe laleczki z rozkładanymi parasolkami, patchworkowe 
obrazy, malowane butelki, itp.
Delikatne, podświetlone choinki wykonane z piór i płat-
ków kosmetycznych, ozdobione kolorowym makaronem, 
wstążkami,  koralikami.  Szydełkowe ozdoby – świeczniki, 
bombki, aniołki, bałwanki do powieszenia na choinkę. To 
wszystko na stoisku Sylwii Lazar, która po raz pierwszy 
uczestniczyła w gronie wystawców na ogrodzienieckim 
jarmarku, ale już zapowiedziała udział w kolejnym wraz ze 
swoimi niespodziankami.
Tegoroczna nowość to laleczki wykonane z papierowej 
wikliny – mówi Halina Głąb, która przygotowała kiermasz 
także stroiki, choineczki, gwiazdki. Uwagę odwiedzających 
jarmark przykuwał święty Mikołaj i Bałwanek przyodziany 
w kapelusik i czerwony szaliczek.
Na stoisku Alicji Jaros królowała choinka ozdobiona w 
piękne, kolorowe bombki obdziergane rozmaitym szydeł-
kowym ściegiem. Pani Ala słynie z ręcznie wykonanych 
serwet i ozdób, będących doskonałym pomysłem na upo-
minek lub oryginalny dodatek świątecznej dekoracji.
Karolina Adamus eksperymentuje różnymi technikami. 
Lubi wykonywać ozdoby z wikliny, którą wytwarza ze sta-
rych gazet. Inspiracji twórczych szuka w bogatym świecie 
przyrody, skąd pozyskuje też materiały np. szyszki, mech, 
patyki, itp. Na stoisku Karoliny mogliśmy podziwiać z brzo-
zy świeczniki, stroiki i wiklinowe gwiazdki.
Kinga Janocha z wykształcenia florystyka, na co dzień 
właścicielka firmy dekoracyjno-florystycznej, która swoją 
pracę traktuje przede wszystkim jako hobby i możliwość 
realizowania tego co lubi. Na jarmarku zaprezentowała 
świąteczne stroiki i szydełkowe serwety.
Koło Pszczelarzy z Ogrodzieńca zapraszało do swojego 
stoiska, na którym częstowało domowymi ciasteczkami i 
prezentowało różnorodne miody zebrane w całym sezo-
nie. Także pyłek kwiatowy i pierzgę, jeden z najzdrowszych 
naturalnych środków wyprodukowanych przez pszczoły, 
mający zastosowanie m.in. w lecznictwie.

Do degustacji  swoich wypieków zapraszała Piekarnia 
Podpłomyk z Giebła, która współpracuje z organizatorami 
od pierwszego jarmarku.
Patelnia Smaków – serwowała smaczne dania z ryb, wę-
dzonego pstrąga i karpia oraz różne sałatki i przetwory 
rybne. Po raz pierwszy na naszym jarmarku zaprezen-
towała się z pysznymi wypiekami Ciastkarnia Karpatka z 
Łaz. 
Osoby z terenu naszej gminy zaprezentowały ciekawe 
prace, które wykonują podczas warsztatów terapii zaję-
ciowej prowadzonej przez Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Dobroczynne w Łazach. 
Imponująco prezentowała się piernikowa chatka, a wokół 
niej choinka, renifer, bałwanek, sanie – wszystko pod-
świetlone ozdobnymi światełkami. Takie cuda wyszły z 

rąk Wiolety Górki, która przygotowała jeszcze piernikowe 
serduszka, renifery, gwiazdki, choinki. Na stoisku królo-
wał piernik staropolski ze śliwkowymi powidłami według 
tradycyjnej staropolskiej receptury oraz przeróżne ciasta, 
ciasteczka, serniki, drożdżówki.  
Pracownicy Nadleśnictwa Siewierz zapraszali do odwie-
dzenia swojego stoiska, gdzie można było wykonać wła-
snoręcznie stroik z pachnących świerkowych gałązek oraz 
wziąć udział w konkursach ekologicznych – oczywiście z 
nagrodami.
Ale to już za nami. Następny Jarmark Wielkanocny 25 
marca br. Zapraszamy!

Joanna Piwowarczyk
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Najmłodszych studentów  Uniwersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu  zapraszamy na wykład 17.02.2018r.(sobota) 
godz.12.00 sala MGOK w Ogrodzieńcu. 
Prelekcje z dziedziny  -  FIZYKA i PRZYRODA
pt: „O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych 
zdolnościach nietoperzy”
 -  poprowadzi prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin
Czym jest zorza polarna? Jak działa słuch nietoperza? 
Czy zwierzęta mogą przewidzieć trzęsienie ziemi? Pod-
czas wykładu prof. Andrzej Katunin opowie o zjawiskach 
fizycznych w oparciu o zachodzące w przyrodzie zjawiska. 
Dzieci dowiedzą się czym są drgania mechaniczne i aku-
styczne. Okryją, że wszystko w świecie wibruje. Jaka jest 
siła drgań? Co je powoduje? Czy drgania są niebezpiecz-
ne? Ekspert przedstawi zjawisko rezonansu mechanicz-
nego oraz postacie  drgań  własnych,  a  także  drgania  
akustyczne  w  odniesieniu  do  muzyki  i  akustyki.  Dzieci 
usłyszą o nietoperzach, ich wrażliwości na drgania i wyko-
rzystaniu tej zdolności przez ludzi. Na koniec „drgające-
go” wykładu słuchacze dowiedzą się, co to wszystko ma 
wspólnego z zorzą polarną.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzień-
cu, podobnie jak w latach 
ubiegłych, również w mi-
nionym 2017 roku otrzy-
mała środki finansowe z 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, 
które w wydatny sposób 
zasiliły dotację samorządo-
wą, co za tym idzie przy-
czyniły się do zwiększenia 
liczby zakupionych nowo-
ści wydawniczych.
Tym razem polecamy lek-
tury z zakresu literatury po-
pularnej, min.: 
„Zaklinaczka dzieci: jak 

rozwiązywać problemy 
wychowawcze” Tracy 
Hogg oraz Melindy Blau. 
Tracy Hogg znana jest w 
Stanach Zjednoczonych z 
popularnych programów 
na temat skutecznego i 
pełnego miłości wycho-
wania dzieci. Pomogła 
tysiącom rodziców w roz-
wiązaniu trudnych kwestii 
dotyczących ich brzdą-
ców.
„Tajne epizody II woj-
ny światowej” Wiliama 
Breuera znanego amery-
kańskiego historyka woj-
skowości. W książce tej 

przedstawiono nieznany 
jeszcze do końca świat taj-
nych działań-walki szpie-
gowskiej. Na postawie 
relacji byłych agentów wy-
wiadu, raportów wojsko-
wych, aktów rządowych, 
korespondencji prywatnej 
i oficjalnej książka Breuera 
ujawnia 70 nieprawdopo-
dobnych historii o dywersji, 
podstępie i dezinformacji.
„Nieznośny urok PRL” 
Janusza Rolickiego - sen-
sacyjnego „spowiednika 
towarzysza Edwarda”. Ak-
cja rozgrywa się na szczy-
tach władzy w gierkowskiej 

Polsce latem 1976 roku.
„Na krańce świata: po-
dróż historyka przez hi-
storię” Normana Daviesa, 
to nowy sposób opowia-
dania globalnej historii i 
nowe spojrzenie na Euro-
pę, której duchy i demony 
odnajdujemy na krańcach 
świata. Autor przypomina 
nam starą prawdę, że „po-
dróże kształcą”. Trzeba tyl-
ko podnieść wzrok ponad 
hotelowy basen czy bar i 
rozejrzeć się dookoła.

Serdecznie zachęcamy 
czytelników do sięgnięcia 
po te i wiele innych lek-
tur dostępnych w naszej 
książnicy.

Wybory uzupełniające w okręgu Nr 5 w Ogrodzieńcu

W zawiązku z wygaśnięciem mandatu radnego Grzegorza Wałka Wojewoda Śląski zarządził przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 5 w Ogrodzieńcu. Okręg wyborczy Nr 5 obejmuje ulice: Centuria,1 Maja, Sło-
wackiego 16-62 i od 15-43. Wybory zostaną przeprowadzone w związku z rezygnacją z mandatu przez p.Grzegorza 
Wałka, który objął obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. 
Głosowanie odbędzie się w dniu 18.03.2018 roku.

50zł/rok

BIBLIOTEKA POLECA

do 06.02.2018r.(do godziny 24.00)
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 5

do 16.02.2018r. 
- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ogrodzieńcu,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania 

oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o siedzibie komisji wyborczej przystosowanej dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika,

do 25.02.2018r. 
- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ogrodzieńcu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ogrodzieńcu,
- sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu,
- przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec wyborcom w okręgu wyborczym nr 5 w formie druku bez-

adresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych informacji o terminie wyborów uzupełniających, 
godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu oraz możliwości głosowania korespon-
dencyjnego lub przez pełnomocnika

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakład-
ki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ogrodzieńcu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego.

do 26.02.2018r. 
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej Ogrodzieńcu zawierającego numery list i dane o kandyda-

tach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5,

do 09.03.2918r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

16.03.2018r. o godz.24.00
- zakończenie kampanii wyborczej,

17.03.2018r.
- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ogrodzieńcu spisu wyborców,

18.03.2018r.w godz.7.00- 21.00
- głosowanie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67 Ogrodzieniec

Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w okręgu wyborczym nr 5

20 stycznia najmłodsi  studenci Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu – przyjrzeli się bliżej życiu w głębinach. O 
dnach Ziemskich oceanów wiemy mniej niż o powierzchni 
Marsa. Wydaje się, że jeszcze mniej wiemy o życiu, które 
toczy się pod powierzchnią wody, w mrokach głębin. Jego 
pomysłowość i fantazja ciągle nas zachwyca i przeraża. Dr 
Jacek Francikowski  zaprezentował  studentom UDO or-
ganizmy głębinowe, które wykazują się niezwykłymi forma-
mi i kształtami oraz zjawiskami świetlnymi.  Głębiowe ryby-
-potwory, skorupiaki giganty, ośmiornice-wampiry, morskie 
ogórki i bajecznie kolorowe meduzy to tylko niektóre ze 
stworzeń, które spotkamy.

Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu  w lutym zapraszamy na 
następujące wykłady:
08.02. 2018r (czwartek) – godz.16.30 sala MGOK – wy-
kład pt: „Czytanie jako umiejętność człowieka. Tylko czło-
wieka” - poprowadzi prof. E. Rostańska
22.02.2018r (czwartek) – godz.16.30 sala MGOK – wykład 
pt: „Molekuła życia” - poprowadzi K. Fibich

Hej Kolęda! Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zaprasza na koncert

W programie występy: Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespołu Echo z Sekcją Literacką 
UTW w Ogrodzieńcu, dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach muzycznych sekcji 

pianina, gitary i skrzypiec, dzieci uczestniczących w zajęciach STUDIA WYOBRAŹNI

26 stycznia 2018 r., godz. 16.30 sala MGOK
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Korekta: Zespół

GAZETA o g r o d z ien ie cka

Koncert Noworoczny - fotorelacja

I TYDZIEŃ
Poniedziałek 29.01.2018r.
11.00 – RZEŹBY Z GLINY  zajęcia plastyczne dla dzieci
13.00 – CHODZĄCE BILBORDY warsztaty kreatywne, tworzymy własną koszulkę
(Na zajęcia uczestnicy przynoszą koszulki bawełniane do zdobienia)
15.00 – Bajkowy seans dla dzieci
17.00 – STRAŻAK UCZY RATOWAĆ spotkanie szkoleniowe ze strażakami 
z OSP Ogrodzieniec
17.00 – „Redagujemy gazetkę feryjną” zajęcia dziennikarskie

Wtorek 30.01.2018r.
11.00 – MROŹNE OBRAZKI zajęcia plastyczne dla dzieci 
13.00 – „Redagujemy gazetkę feryjną” zajęcia dziennikarskie
16.00 – Bajkowy seans filmowy dla dzieci

Środa 31.01.2018r. 
11.00 – PALETA PEŁNA BARW zajęcia plastyczne dla dzieci
12.30 – SZACH MAT feryjna szkółka szachowa
16.00 – Bajkowy seans filmowy dla dzieci
18.00 – HARTUJEMY CHARAKTER zajęcia korekcyjne z elementami karate

Czwartek 01.02.2018r.  
Wycieczka do Zatoru. W programie zwiedzanie Krainy Św. Mikołaja
Koszt 45,00 zł. Zapisy do dnia 29.01.2018r. Ilość miejsc ograniczona.

Piątek 02.02.2018r.  
11.00 – MROŹNE OBRAZKI zajęcia plastyczne w Dworku w Gieblo
14.00 – MAM TĘ MOC… otwarte zajęcia muzyczno – baletowe
18.00 – HARTUJEMY CHARAKTER zajęcia korekcyjne z elementami karate

II TYDZIEŃ
Poniedziałek 05.02.2018r.
11.00 – „Redagujemy gazetkę feryjną” zajęcia dziennikarskie 
13.00 – Gry i zabawy świetlicowe I edycja feryjnego turnieju Państwa/Miasta
16.00 – STOP NUDZIE ze Studiem Wyobraźni

Wtorek 06.02.2018r. 
10.00 – 11.30 – CONTEMPORARY zajęcia z jazzu, modern jazzu i tańca współczesnego
12.00 – Bajkowy seans dla dzieci
16.00 – STOP NUDZIE ze Studiem Wyobraźni

Środa 07.02.2018r.
11.00 – Warsztaty choreograficzne dla dzieci i młodzieży od 10 lat
13.00 – SZACH MAT feryjna szkółka szachowa
16.00 – STOP NUDZIE ze Studiem Wyobraźni
18.00 – HARTUJEMY CHARAKTER zajęcia korekcyjne z elementami karate

Czwartek 08.02.2018r.  
11.00 – „Redagujemy gazetkę feryjną” zajęcia dziennikarskie
12.00 – AJ LOWJU warsztaty kreatywne – kartki walentynkowe
19.00 – BLIŻEJ GWIAZD zimowa obserwacja nocnego nieba

Piątek 09.02.2018r. 
11.00 – Spektakl teatralny „Przygody Świnek” w wykonaniu aktorów Teatru Krak Art 
z Krakowa
16.30 – WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW na zakończenie ferii zimowych

F E R I E  Z I M O W E  Z  D O M E M  K U LT U R Y

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie
Więcej informacji i zapisy na zajęcia w godzinach pracy MGOK, tel. 32 67 32 044

wszystkie zdjęcia dostępne na www.ogrodzieniec.pl


