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W ostatnim czasie w naszym mieście pojawiły się nowe 
urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych.  Z myślą o 
najmłodszych nowoczesne place zabaw powstały obok 
Domu Kultury, przy ulicy Spacerowej, na Krepie oraz na 
osiedlu bloków przy ulicy Słowackiego. 
Nowoczesna zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, linowa 
pajęczyna, tor przeszkód, karuzela to nowe urządzenia, 
które cieszą najmłodszych na placu zabaw obok Domu 
Kultury. Powstał tam przytulny zakątek dla naszych milu-
sińskich i przyjazne miejsce dla mieszkańców.
Na osiedlu bloków dzieci mogą korzystać dodatkowo z 
karuzeli krzyżowej, domku oraz belki do przeskoków na 
sprężynkach. Przy ulicy Spacerowej plac zabaw wzbo-
gacił się o dwa bujaki (konik i kogut), okrągłą huśtawkę i 
ściankę wspinaczkową. 

Dla sympatyków treningu opartego na ćwiczeniach  
z wykorzystaniem własnej masy ciała, takie jak np. 
„pompki”, „mostki”, „brzuszki” i „dipy” proponujemy 
Street Work Out przy Orliku. Miejsca z tymi urządzenia-
mi istnieją w Polsce od kilku lat i rozwijają się bardzo 
dynamicznie. Na pewno w naszym mieście Street Work 
Out zdobędzie wielu sympatyków.
Dla miłośników ćwiczeń na świeżym powietrzu powstała 
siłownia przy ulicy Spacerowej. Zamontowane urządze-
nia to wioślarz, wahadło, koło tai chi, twister, orbitrek, 
biegacz, drabinka, pylon. Zestaw umożliwia wykona-
nie kilku rodzajów ćwiczeń wzmacniających siłę oraz 
sprawność. 

Joanna Piwowarczyk

ROZPOCZYNAMY O 13.00

Co? Gdzie? Kiedy?
26.05.2015r. – Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu 
Zespołu Echo i sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu 

30.05.2015r. – Warsztaty plastyczne w ramach Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu

31.05.2015r. – Impreza charytatywna dla Oliwiera Pelona 

01.06.2015r. – Spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka pt. 
„Pinokio” w wykonaniu aktorów Teatru Art Re z Krakowa

13.06.2015r. – Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 
- od godz. 16.00 występ: kapeli TO i OWO, kapeli Regionalnej, 
kapeli z Mierzęcic
- ok. godz. 19.00 występ Kapeli Czerniakowskiej

14.06.2015r. – Uroczystość zakończenia I roku akademickiego 
2014/2015 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu

18.06.2015r. – Uroczystość zakończenia III Edycji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu 

20.06.2015r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

Plac zabaw przy Placu Wolności Plac zabaw na Krępie

Street Work Out przy Orliku

Plac zabaw przy ul. Słowackiego

Plac zabaw przy ul. Spacerowej

Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Spacerowej

Zabawa i rekreacja pod chmurką



GAZETAo g r o d z ien ie cka2
MAJ 2015

Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu w dniu 24 
marca br. złożone zostały 
następujące interpelacje i 
zapytania radnych:
Rozpoczął się sezon rowe-
rowy, a my nie mamy miejsc 
do parkowania rowerów w 
miejscach publicznych – na 
przystankach autobuso-
wych, a przede wszystkim 
koło Kościoła Parafialnego 
w Ogrodzieńcu.
Właściciele i użytkownicy 
pawilonów handlowych 
przy Placu Wolności proszą 
o usunięcie znaków zakazu 
zatrzymania i postoju na 
ulicy (Pl. Wolności) wzdłuż 
Biedronki. Klienci oraz użyt-
kownicy pawilonów narze-
kają na utrudnienia w par-
kowaniu na ww ulicach, są 
narażeni na niepotrzebne 
mandaty.
Natomiast na ul. Południo-
wej na wysokości Biedronki 
obowiązuje ruch dwukie-
runkowy, samochody par-
kują tam po stronie prawej, 
co znacznie utrudnia ruch, 
czasami uniemożliwiając 
przejazd. Mieszkańcy pro-
szą o ustawienie właśnie 
tam znaków zakazu zatrzy-
mania i postoju.
W imieniu mieszkańców 
bloku 13 i 14 ul. Słowac-
kiego oraz zamieszkałych 
pod lasem, zwracam się 
z prośbą o zamontowanie 
lampy w środkowej części 
ulicy. Ze względu na brak 
oświetlenia mieszkańcy 
mają utrudnione codzienne 

funkcjonowanie, dojazd do 
mieszkań i posesji oraz za-
grożone bezpieczeństwo. 
W związku z czym, bardzo 
proszę o zamontowanie 
długo oczekiwanej lampy, 
jeśli byłaby możliwość to 
lampy podwójnej. 
W związku z interwencją 
mieszkańca Gulzowa wła-
ściciela nieruchomości przy 
ulicy Młodzieży 53, która 
ulega częstym podtopie-
niom, proszę p. Burmistrza 
o wystąpienie z wnioskiem 
do Powiatowego Zarządu 
Dróg w Zawierciu o nie-
zwłoczne podjęcie działań 
w celu wykonania odwod-
nienia wzdłuż jezdni.
Mieszkańcy Żelazka, a w 
szczególności osoby ko-
rzystające z ulicy Grabowej 
zwracają się z prośbą o 
utwardzenie tej gruntowej 
drogi żwirem lub innym 
materiałem drogowym (w 
chwili obecnej ulica ta jest 
poszerzona i po deszczach 
ciężko jest się poruszać, 
gdyż robi się breja).
Mieszkańcy Ryczowa Kolo-
nii zwracają się z prośbą o 
oczyszczenie działek gmin-
nych z samosiejek oraz 
chaszczy. Jest to działka 
na ulicy Pileckiej (znajduje 
się tam studnia gromadzka) 
oraz działka na ulicy Wol-
ności sąsiadująca z budyn-
kiem OSP i placem zabaw. 
Jest to również wizerunek 
sołectwa.
Mieszkańcy Ryczowa uli-
cy Basztowej zwracają się 

z pytaniem, kiedy będzie 
oświetlona cała ta ulica. 
Proszę rozważyć możli-
wość założenia dodatkowej 
lampy przy posesji naprze-
ciwko p. Marcinkowskich 
ze względu na częste kra-
dzieże samochodów. (Gro-
chowiecka)
Jest zakupiona maszyna do 
zamiatania. Czy mogłyby 
skorzystać z niej sołectwa?
Brakuje kilku koszy na 
śmieci przy ulicy Olkuskiej. 
Jest problem z quadami, 
które rozjeżdżają naszą 
Jurę i stwarzają niebezpie-
czeństwo dla spacerują-
cych osób. Proponuje wyjść 
z wnioskiem do Policji, aby 
zwiększyć ilość patroli w 
miejsca, gdzie się poruszają 
kierowcy quadów.
W imieniu mieszkańców 
sołectwa Fugasówka i Mar-
kowizna, w odpowiedzi na 
pismo Państwa J. i Ł. Dzią-
bek: jaka  jest możliwość 
budowy bocznej drogi ul. 
Poniatowskiego od nr 109 
do 119.
Jaka jest możliwość likwi-
dacji torowiska na Marko-
wiźnie.
Wnioskuję o usunięcie lub 
zgłoszenie do Powiatowe-
go Nadzoru Budowlane-
go gruzowiska przy byłym 
Domu Kultury na Fugasów-
ce.
W związku z powstałym 
wysypiskiem śmieci na Fu-
gasówce przy ul. Mickiewi-
cza/Kolejowa proszę o usu-
nięcie ww śmieci. Proszę 
o interwencje na Policji w 
sprawie powstałych dzikich 
wysypisk.

Odpowiedzi Burmistrza:
Parking dla rowerów – w ra-
mach zakupów, które w naj-
bliższym czasie będziemy 
dokonywać na place zabaw 
i zagospodarowanie miejsc 
publicznych znajdą się rów-
nież stojaki do parkowania 
rowerów dla trzech miejsc 
w centrum Ogrodzieńca. 
Opracowujemy projekt or-
ganizacji ruchu dla Placu 
Wolności i przyległych ulic, 
który po pozytywnej opinii 
Policji zostanie zatwierdzo-
ny przez Starostwo Powia-
towe w Zawierciu. Likwida-
cja znaku nie jest możliwa, 
bez aktualizacji projektu 
organizacji ruchu.  Pragnę 
nadmienić, że parkowanie 
na drodze jednokierunko-
wej, to jak było to już przy-
pominane na poprzedniej 
sesji, zgodnie z kodeksem 
drogowym możliwe jest po 
lewej stronie ulicy i nie musi 
być specjalnie oznaczone 
dodatkowymi znakami pio-
nowymi. Kierowcy powinni 
się do tego przyzwyczaić.  
Sprawa nielegalnego parko-
wania przy ul.Południowej  
rozwiąże się z chwilą za-
kończenia remontu chodni-
ków przy tej ulicy. Prace już 
trwają. 
Oświetlenie na ul. Słowac-
kiego - obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie oświetle-
nia ulicznego. Nie dotyczy 
to oświetlenia prywatnych 
posesji  lub terenów osie-
dlowych wewnętrznych 
wspólnot mieszkaniowych 
czy spółdzielczych. Jeśli 
droga wewnętrzna zosta-
nie przekazana na cele pu-

bliczne gminne, wówczas 
będzie możliwe podłączenie 
do gminnego oświetlenia  
ulicznego.  
Kilka lat temu wraz z przed-
stawicielami zarządcy drogi 
(PZD w Zawierciu) brałem 
udział w wizji w terenie, 
gdzie występują podtopie-
nia na ulicy Młodzieży w 
Gulzowie.   Obiecano wów-
czas rozwiązanie problemu 
odwodnienia drogi powia-
towej. Zwrócę się ponownie 
do Powiatowego Zarządu 
Dróg o rozwiązanie tego 
problemu.
Na ulicy Grabowej w Że-
lazku zebraliśmy skarpę 
na prośbę pana sołtysa. 
Nie było wówczas mowy 
o utwardzaniu podłoża ale 
tylko o poszerzeniu drogi. 
Obecnie okazuje się, że 
potrzeba kilkaset ton tłucz-
nia żeby rozwiązać pro-
blem miękkiego gruntu w 
miejscu wykonanych robót. 
Jeśli wykonamy te prace, 
to braknie nam środków na 
remonty innych zaplano-
wanych dróg gminnych, na 
których w odróżnieniu od 
ul.Grabowej panuje większe 
natężenie ruchu. Będziemy 
rozwiązywać tę sprawę w 
miarę naszych możliwości, 
priorytetem będą jednak 
drogi wcześniej zaplanowa-
ne. 
Za wszystkie prace, które 
zlecamy z zakresu utrzy-
mania czystości i zieleni 
w gminie płacimy firmom 
zewnętrznym. Jeśli środ-
ków wystarczy, to prace w 
Ryczowie Kolonii zostaną 
zlecone.  

Z oświetleniem na ulicy 
Basztowej i Grochowiec-
kiej w Ryczowie nie było do 
tej pory problemów. Spra-
wa zostanie zbadana, prio-
rytetem są jednak zaplano-
wane wcześniej dobudowy 
punktów świetlnych w Kieł-
kowicach, Ogrodzieńcu, 
Ryczowie Kolonii, Żelazku.
Zamiatarka jest wykorzy-
stywana na bieżąco w 
miarę potrzeb. W chwili 
obecnej pracuje w Ogro-
dzieńcu. Gdy ulice zostaną 
pozamiatane, skierowana 
zostanie na teren sołectw. 
Kosze na śmieci przy uli-
cy Olkuskiej ostatnio były 
ustawiane. Jeżeli jest taka 
potrzeba to zwiększymi ich 
ilość.
Problem z quadami ist-
nieje od lat i do tej pory 
trudno go rozwiązać. Do 
lasu wjeżdżać pojazdami 
mechanicznymi nie wolno 
i zasadę tę należy stoso-
wać. Przekażę to na Poli-
cję.
Boczny odcinek ul.Ponia-
towskiego na Fugasów-
ce zostanie wyrównany i 
utwardzony.
Teren torowiska na Marko-
wiźnie jest możliwy do od-
budowy.
Temat dzikich wysypisk 
jest częstym tematem in-
terpelacji. Trudno jest eg-
zekwować usunięcie nie-
legalnego wysypiska jeśli 
nieznany jest sprawca. 
Sprawę śmieci na ul.Ko-
lejowej przekażemy na 
Policję.  Ze strony Gminy 
deklaruję, że ten teren zo-
stanie posprzątany.

Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 
28 kwietnia br. radni zło-
żyli następujące interpe-
lacje i zapytania:
Mieszkańcy Podzamcza 
proszą o naprawę i wyre-
montowanie chodnika na 
ul. Wojska Polskiego, na 
niektórych odcinkach są 
wgłębienia i rozsypująca 
się kostka. Prosimy też o 
wymianę rozsypujących 
się krawężników na nie-
których odcinkach chod-
nika. mieszkańcy proszą 
o pomalowanie skorodo-
wanej barierki przy most-
ku na ul. Woj. Polskiego i 
oczyszczenie terenu wo-
kół mostu.
W imieniu mieszkań-
ców Mokrusa zwracam 
się z prośbą o pomoc w 
oczyszczeniu stawu znaj-
dującego się w Mokrusie 
przy ul. Leśnej. Proszę 

o skierowanie sprzętu 
mechanicznego w po-
staci koparki, ciągnika 
z przyczepą. Mieszkań-
cy Mokrusa włączą się 
w pomoc wykonywania 
prac przy porządkowaniu 
stawu.
Dworek w Gieble - ścia-
ny zewnętrzne są w 
złym stanie technicznym 
(pęknięcia i odpadające 
fragmenty tynku). Po raz 
kolejny wnioskuję o re-
mont ścian zewnętrznych 
dworku – jest to gminny 
zabytek.
Mieszkańcy Kiełkowic 
proszą o zamontowanie 
dwóch ławek na placu 
zabaw przy skrzyżowa-
niu ulicy Turystycznej z 
Wilczą. Pragniemy za-
znaczyć, iż z tego placu 
zabaw korzysta bardzo 
dużo dzieci  miejscowych 
jak i gości przebywają-

cych na naszym terenie. 
Prosimy również o zada-
szenie przed słońcem, 
gdyż plac jest bez drze-
wostanu, na tyle dużego, 
aby dawał cień opieku-
nom i dzieciom.
Powstał piękny plac 
zabaw koło MGOK w 
Ogrodzieńcu za co bar-
dzo dziękują opiekuno-
wie oraz rodzice dzieci. 
Aby plac zabaw cieszył 
się dobrym stanem jak 
najdłużej, jest prośba o 
zabezpieczenie go przed 
aktami wandalizmu. Naj-
pewniejszym i sprawnym 
zabezpieczeniem  byłby 
monitoring na budyn-
ku MGOK-u. Kamery 
umieszczone na budyn-
ku obejmowałyby nie tyl-
ko plac zabaw, ale także 
znaczną część skweru 
za Domem  Kultury, na 
którym również dzieją się 

akty wandalizmu.
Na prośbę mieszkań-
ców Ryczowa w dniu 25 
kwietnia br. odbyło się 
posiedzenie Rady Sołec-
kiej. Uchwałą Rady jest 
przeznaczenie działki po-
łożonej w pobliżu szkoły 
na plac zabaw i siłownię 
na powietrzu. Mieszkań-
cy proszą o przychylność 
Burmistrza do tej sprawy.
W imieniu młodzieży 
zwracam się o przezna-
czenie pomieszczenia po 
byłym klubie, który znaj-
duje się w OSP Ryczów. 
Temat ten również był 
uchwalany na zebraniu 
Rady Sołeckiej w dniu 
25 kwietnia br. Klub ten 
umożliwiłby zatrzymanie 
młodzieży i rozwijanie 
swoich zainteresowań.
Apel, aby głosować na 
konkurs internetowy ogło-
szony przez firmę Nivea 

pn. „Nasze podwórko”, 
w którym kilka zwycię-
skich gmin nagrodzonych 
zostanie wybudowaniem 
za darmo nowego placu 
zabaw dla dzieci. Niestety 
nasza gmina jest na koń-
cu tej listy, jesteśmy za 
Porębą. Szkoda, że nasi 
mieszkańcy nie zaanga-
żowali się w tę społeczną 
akcję. 
Proszę o wstawienie ko-
sza na śmieci przy parkin-
gu na „wikaryjce”, jest to 
duży plac i  nie ma gdzie 
wyrzucić śmieci.
Nie wszystkie pokrywy 
przy ul. Kościuszki są 
naprawione. Może  w ra-
mach gwarancji udałoby 
się je naprawić. 
Czy wiadomo coś w 
sprawie budowy boiska 
pełnowymiarowego, któ-
re miało powstać w Ogro-
dzieńcu. Taki obiekt byłby 

potrzebny, żeby zaanga-
żować młodzież do upra-
wianiu sportu.
Jadąc do Gimnazjum po 
lewej stronie drogi widać 
zarośnięty park. Kto od-
powiada za to  miejsce i 
czy może wykosić trawę i 
zarośla. 
Czy pan przewodniczący 
wysyła zaproszenia do 
radnych powiatowych na 
sesje RM w Ogrodzieńcu. 
Jeżeli tak, to dlaczego nie 
uczestniczą w posiedze-
niach. W ubiegłej kadencji 
p. Karcz i p. Jaros byli na 
każdej sesji. 
Odpowiedź Przewodni-
czącego Rady – Zapro-
szenia na sesje są zawsze 
wysyłane do radnych 
powiatowych. Można to 
sprawdzić w książce ko-
respondencyjnej. Radni 
powiatowi otrzymują za-
proszenia na sesje zwy-

RADNI PYTAJĄ
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czajne, z wyjątkiem nad-
zwyczajnych. 
Piękne place zabaw po-
wstają, ale od razu dzieci 
i młodzież pytają o ska-
tepark. Może z nowych 
funduszy unijnych uda-
łoby się pozyskać środki 
finansowe na realizację. 
Młodzież jest bardzo 
nastawiona i naprawdę 
oczekują tego miejsca. 
Na jakim etapie jest opra-
cowywane studium do 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Mieszkańcy i turyści py-
tają kiedy zostanie zlikwi-
dowany parking motocy-
kli na Placu Jurajskim w 
Podzamczu.
Mieszkańcy i turyści pro-
szą odbudować zabytko-
we studnie w Podzamczu 
przy ul. Krakowskiej i ul. 
Wojska Polskiego. 
Mieszkańcy i turyści pro-
szą aby z nowo wybudo-
wanej z kostki ul. Zam-
kowej uczynić piękny i 
nowoczesny pasaż pod 
nazwą „Krupówki Ogro-
dzieńca”.
Odpowiedzi Burmistrza: 
Remont chodnika na 

ul. Wojska Polskiego w 
Podzamczu przekażę do 
Powiatowego Zarządu 
Dróg, który zajmuje się 
bieżącym utrzymaniem 
tej drogi wojewódzkiej. 
Cieszymy się z inicjatywy 
mieszkańców Mokrusa, 
którzy chcą się włączyć 
do wspólnego posprząta-
nia stawu. W chwili obec-
nej trwają szerokie prace 
dotyczące sprzątania 
pozimowego, jesteśmy 
w trakcie sprzątania ulic i 
pozimowego naprawiania 
dróg. Wspólnie z panem 
sołtysem i panią radną 
ustalimy termin i zakres 
prac do wykonania.
Naprawa elewacji dworku 
w Gieble - będziemy się 
starać, aby w tym roku 
wyremontować dworek 
na zewnątrz.
Z ustawieniem dwóch 
ławek na placu zabaw w 
Kiełkowicach nie będzie 
problemu. Jeżeli chodzi 
o zamontowanie zada-
szenia, muszę sprawdzić, 
czy urządzony ze środ-
ków PROW plac zabaw 
może być rozbudowy-
wany w kolejne urządze-
nia bez utraty dofinan-

sowania. Ponadto, jeżeli 
takie zadaszenie ma być 
konstrukcją stałą musimy 
mieć stosowne pozwole-
nia na budowę i opraco-
waną dokumentację. 
Budynek Domu Kultu-
ry jest przygotowany do 
zainstalowania systemu 
monitoringu. Monitoro-
wany plac zabaw i okolice 
budynku byłyby znacznie 
bezpieczniejsze. Posta-
ramy się o środki  na re-
alizację zadania, które w 
znacznym stopniu ograni-
czyłoby akty wandalizmu 
w okolicach budynku i 
placu zabaw.
Uważam, że nowy plac 
zabaw w Ryczowie po-
winien być budowany  na 
terenie placu szkolnego, 
gdzie mógłby uzupełnić 
już  istniejący plac zabaw. 
Z uwagi na to, że teren jest 
ogrodzony i  szkoła opie-
kuje się swoim terenem 
- mogłaby również opie-
kować się nowymi urzą-
dzeniami, które służyć 
przecież będą uczniom 
tej miejscowości. Nowy 
plac zabaw zlokalizowany 
kilkadziesiąt metrów dalej 
od istniejącego na terenie 

szkoły nie jest najlepszym 
pomysłem. Może jednak 
przemyśleć jeszcze raz tą 
sprawę? 
Budynek każdej OSP 
gmina przekazała za-
rządom OSP umową 
użyczenia. Jednostki 
utrzymują budynki wraz 
z otoczeniem, płacą za 
media – energię, wodę. 
Jeżeli jednostka urządzi 
klub dla młodzieży i bę-
dzie go utrzymywać nie 
widzę problemu.  Musi 
być jednak ktoś odpowie-
dzialny za lokal. 
W pełni zgadzam się z 
radnym, który poruszył 
sprawę małego zaanga-
żowania mieszkańców 
do udziału internetowego 
głosowania na plac za-
baw ogłoszony przez fir-
mę Nivea. Zgłosiliśmy się 
do udziału w konkursie, 
który polega na oddaniu 
głosu przez internautów. 
Mała liczba głosów z 
naszej gminy, świadczy  
być może o tym, że nie 
jesteśmy jeszcze gotowi 
na tego typu akcje. Może 
kolejnym razem będzie 
lepiej i więcej osób się 
zaangażuje. Taka mobili-

zacja społeczna wpływa 
przecież korzystnie na in-
tegrację środowiska.
Kosze na śmieci na par-
kingu przy ul. Kościuszki 
za kościołem zostaną 
ustawione.
Budowa boiska w Ogro-
dzieńcu – była taka inicja-
tywa, aby w Ogrodzieńcu 
powstało boisko, aby na 
bazie istniejącego Orlika 
rozbudować kompleks 
sportowy. Boisko mia-
łoby powstać na placu 
po byłym przedszkolu. 
Ale obecnie prowadzone 
jest postępowanie ad-
ministracyjne, dotyczące 
jednej z działek, o któ-
rą upominają się dawni 
właściciele ( w latach 70 
działki te zostały uwłasz-
czone). Jeżeli wniosek 
byłych właścicieli zostanie 
przez sąd oddalony, to w 
przyszłości zaplanujemy 
budowę stadionu.

Grunty parku w Cemen-
towni należą do Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Hutnik 
i Spółdzielnia odpowiada 
za utrzymanie porządku 
na swoim terenie.
Jeżeli w nowym okresie 

programowania pojawią 
się środki unijne to bę-
dziemy się o nie starć na 
budowę skateparku.
Obecnie pracujemy nad 
pierwszą wersją studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
przedstawioną przez 
projektanta. Po naniesie-
niu korekty, dotyczących 
naszych uwag i  wnio-
sków plan zostanie prze-
analizowany z radnymi, 
a następnie podany do 
publicznej wiadomości. 
W końcu roku planowana 
jest sesja, na której doku-
ment zostanie przyjęty. 
Parking dla motocykli na 
Placu Jurajskim powstał 
spontanicznie i  nie był 
zaplanowany. Formalnie 
nie ma tam żadnego par-
kingu. Jest to sprawa dla 
Policji. 
Przy ul. Krakowskiej stud-
nia jest na terenie prywat-
nym. Musimy sprawdzić, 
czy ona się kwalifikuje 
jako zabytek.
Modernizacja ulicy Zam-
kowej jest już ukończona. 
Pomysł z „krupówkami” 
to dobra inicjatywa.

1 kwietnia na Cmentarzu 
Parafialnym w Kromołowie 
odbył się pogrzeb śp. ks. 
prałata Edwarda Czernka  
- emerytowanego kapłana 
mieszkającego u swojej 
rodziny w Ogrodzieńcu. 
Ksiądz Prałat przez wie-
le lat pracował jako pro-
boszcz w parafiach w 
Polsce i Niemczech, a w 
ostatnich dziesięciu - bar-
dzo często uczestniczył 
lub przewodził uroczy-
stościom w parafii p.w. 
Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu.
10  kwietnia odbyło się 
zebranie wiejskie w Ry-
czowie, na którym wybra-
no sołtysa i radę sołecką.  
Sołtysem został p. Stefan 
biedak, dotychczasowy 
sołtys Ryczowa.
15 kwietnia odbyło się 
zebranie wiejskie w Pod-

zamczu, na którym wy-
brano sołtysa i radę so-
łecką. Nowym sołtysem 
został p. Jarosław Gruca.
17 kwietnia odbyło się 
zebranie wiejskie w Gie-
ble, na którym wybrano 
sołtysa i radę sołecką. 
Nowym sołtysem została 
p. Malwina Srzypczyk.
W dniach 16-18 kwiet-
nia br. na oficjalne za-
proszenie Pani Burmistrz 
Csendesné Farkas Edit 
oraz rady miejskiej wę-
gierskiej gminy Bogasc 
przebywała Rada Miejska 
z naszej gminy. Podczas 
pobytu na wspólnym 
posiedzeniu w urzędzie 
miasta omówiono do-
tychczasową współpra-
cę pomiędzy naszymi 
gminami oraz możliwość 
rozwoju tej współpracy w 
przyszłości. Radni z gmi-

ny Ogrodzieniec zwiedzi-
li placówki oświatowe, 
instytucje kultury oraz 
zapoznali się ze szcze-
gółami funkcjonowania 
obiektów turystycznych, 
w szczególności kąpieli-
ska z wodami termalnymi 
w tej gminie.
21 kwietnia odbyła się 
wizytacja w terenie dróg 
zgłoszonych do dofinan-
sowania przez Gminę z 
Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.  Do Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego zgło-
siliśmy dwie drogi: ulica 
Łąki w Kiełkowicach oraz 
droga Mokrus-Gulzów. 
Ostatecznie decyzja o 
przyznaniu dofinansowa-
nia zapaść powinna do  
końca czerwca br. Do-
finansowanie uzależnio-
ne od przyznania odpo-
wiedniej punktacji, wśród 
których m.in. mają zna-
czenie: poziom dofinan-
sowania ze strony Gmi-
ny, kwoty przekazywane 
przez Gminę na konto 
Województwa z tytułu wy-
łączenia gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej.
22 kwietnia odbyło się 
zebranie wiejskie w Że-

lazku, na którym wybra-
no sołtysa i radę sołecką.  
Nowym sołtysem został p. 
Henryk Iwa.
24 kwietnia  odbyło się 
spotkanie autorów opra-
cowywanego Studium 
Uwarunkowań i Kierun-
ków Rozwoju Przestrzen-
nego gminy Ogrodzieniec 
z burmistrzem oraz pra-
cownikami Urzędu Miasta 
i Gminy, na którym zapre-
zentowano pierwszą wer-
sję projektu studium. W 
dniu 12 maja br.  autorzy 
dokumentu przedstawili 
go radnym Rady Miejskiej, 
sołtysom oraz kierowni-
kom jednostek organiza-
cyjnych Gminy. Prace nad 
studium powinny zostać 
zakończone do końca 
tego roku.
27 kwietnia miało miej-
sce oficjalne otwarcie 
Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych wybudowa-
nej przez gminę Zawiercie 
przy ul. Pomorskiej.
28 kwietnia w Urzędzie 
Miasta w Sosnowcu mia-
ło miejsce spotkanie gmin 
Podregionu Sosnowiec-
kiego w sprawie Zintegro-
wanych Inwestycji Tery-

torialnych. Na spotkaniu 
omówiono aktualny stan 
przygotowań projektów w 
latach 2015-2020 współ-
finansowanych przez UE.
4 maja w UMiG w Ogro-
dzieńcu odbyło się spo-
tkanie z właścicielami 
działek przy ul. Sawickiej 
w sprawie uregulowania 
spraw własnościowych 
i docelowego przebiegu 
drogi. Gmina przygotowu-
je się remontu ul Sawickiej 
w przyszłych latach i za-
mierzeniem jest, aby na 
całej długości przebiegu 
drogi zapewnić jej odpo-
wiednią szerokość.
6 maja w Mokrusie na 
ul. Sarniej miało miejsce 
spotkanie mieszkańców, 
przedstawicieli UMiG 
oraz geodety w celu wy-
tyczenia ulicy Sosnowej w 
związku z przygotowywa-
nym remontem drogi.
7 maja odbył się VIII Po-
wiatowy Dzień Biblioteki i 
Bibliotekarza. Tegoroczne 
obchody miały miejsce w 
MGBP w Ogrodzieńcu i 
zgromadziły bibliotekarzy 
z całego powiatu zawier-
ciańskiego. 
8 maja w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Komu-

nalnego Ogrodzieniec 
odbyło się zebranie z 
właścicielami lokali w bu-
dynku wspólnoty miesz-
kaniowej Orzeszkowej 
11, na którym podjęto 
decyzję o wykonaniu ter-
momodernizacji budynku 
w bieżącym roku. Pra-
ce będą finansowane z 
preferencyjnego kredytu 
udzielonego przez jeden 
z banków oraz udzielo-
nej premii termomoderni-
zacyjnej na ten cel przez 
BGK. Kredyt będzie spła-
cany z funduszu remon-
towego wspólnoty w cią-
gu kilkunastu lat.
11 maja odbyło się posie-
dzenie Rady Społecznej 
SPZOZ, na której podjęto 
uchwałę o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowe-
go za rok 2014.
12-13 maja Gminne Cen-
trum Informacji w Ogro-
dzieńcu zorganizowało 
Turniej Wiedzy o UE dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum z tere-
nu gminy Ogrodzieniec. 
W tegorocznym konkur-
sie tematem wiodącym 
była współpraca polsko-
-włoska oraz wiedza o 
Italii, w związku z 15-le-
ciem współpracy gminy 
Ogrodzieniec i Melissano 
we Włoszech. 

Z notatnika burmistrza
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W sobotę, 2 maja br. dru-
howie OSP Ryczów i OSP 
Ryczów Kolonia święto-
wali Dzień Strażaka.  Z tej 
okazji odprawiona została 
uroczysta msza święta w 
kaplicy pw. św. Apostołów  
Piotra i Pawła w Ryczowie 
Kolonii przez księdza pro-
boszcza Leszka Kleszcza.
Po nabożeństwie strażacy 
w zwartym szyku wraz z 
pocztami sztandarowymi 

prowadzonym przez Or-
kiestrę Dętą z Ryczowa 
udali się na plac przed re-
mizą w Ryczowie Kolonii, 
aby dokonać poświęcenia 
figury św. Floriana, patrona 
strażaków, ufundowanego 
przez Alicję i Witolda Bro-
dzik. Figura ustawiona na 
skalnym postumencie zdo-
bi plac przed budynkiem 
remizy. 
Uroczystość uświetniła 

Orkiestra Dęta z OSP Ry-
czów, która towarzyszy-
ła strażakom w kaplicy, 
podczas przemarszu oraz 
wystąpiła z koncertem na 
placu przed remizą,  pre-
zentując różnorodny reper-
tuar – od utworów  patrio-
tycznych, żołnierskich po 
wiązanki melodii popular-
nych i utwory estradowe.
W tym dniu dokonano tak-
że wręczenia odznaczeń 

dla wyróżniających się 
strażaków oraz odczytano 
listy gratulacyjne z okazji 
Dnia Strażaka. Wyróż-
niono instytucję gminną - 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu 
– za szeroką współpracę 
z jednostkami OSP z te-
renu całej gminy. Brązowy 
Medal  za Zasługi dla Po-

żarnictwa nadany uchwa-
łą Prezydium Oddziału 
Zarządu Wojewódzkiego 
woj. śląskiego ZOSP RP 
z rąk Henryka Karcza ko-
mendanta M-G ZOSP RP 
w Ogrodzieńcu odebrała 
Dorota Cygan dyrektor 
MGOK w Ogrodzieńcu.

JP

Wszystkim Druhom-Stra-
żakom z okazji Ich święta 
składamy najserdeczniej-
sze życzenia wszystkiego 
najlepszego, wielu sukce-
sów w pracy i życiu oso-
bistym oraz satysfakcji z 
codziennej trudnej służby.

Redakcja Gazety 
Ogrodzienieckiej

Święto Strażaka 
w Parafii Ryczów

W niedzielę 3 maja br. w naszym mieście uczciliśmy dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
O godzinie 11.30 ruszył orszak spod Urzędu Miasta i Gminy, prowadzony przez Dziecię-
co-Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Władze gminy na czele z Burmistrzem A. Mikulskim oraz 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Z. Podsiadło, radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych, pracownicy oraz mieszkańcy przemaszerowali ulicami miasta do Ko-
ścioła Parafialnego, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz strażaków. 
Po mszy defilada przemaszerowała na Cmentarz Komunalny, by pod Pomnikiem Pole-
głych złożyć wiązanki kwiatów i uczcić pamięć poległych w walce za naszą Ojczyznę.

JP

W parafii Giebło jednostki OSP Mokrus, Gulzów, Kiełkowice i Giebło obchodziły trady-
cyjnie Dzień Strażaka. Po uroczystej mszy odprawionej w kościele parafialnym w Gieble 
jednostki wraz z pocztami sztandarowymi, prowadzone przez miejscową orkiestrę dętą 
przemaszerowały ulicami Giebła i udały się do remizy w Kiełkowicach.
Tam odbyła się druga część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń zasłużo-
nym druchom.

JP

W patriotycznym tonie...

Dzień Strażaka w Parafii Giebło
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W ogrodzienieckim MGOK odbył  się występ kabaretu Stand-Up Kraków (Grzanka & Bi-
skup & Wojciech). Licznie zgromadzona publiczność wzięła udział w dwugodzinnym ka-
baretowym show, przygotowanym przez trzech artystów. Rewelacyjne dowcipy, żarty na 
każdy temat i świetna komunikacja z publicznością - wszystko to sprawiło, że widzowie  
doskonale się bawili i wieczór upłynął w świetnej, żartobliwej atmosferze. Organizatorami 
imprezy był MGOK w Ogrodzieńcu oraz Kabaretowy Klub Ogrodzieniec. Imprezę wsparli 
partnerzy i sponsorzy: Gmina Ogrodzieniec, Spółka Zamek,  Martex Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów, Kawiarnia u Giena. Za udzielone wsparcie i pomoc organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania.

JP

Stand Up w Ogrodzieńcu

Podciąganie się na linach, balansowanie na splecionej z nich pajęczynie, marszobieg na 
orientację (w nocy), spływ samodzielnie zbudowaną tratwą oraz strzelanie. To tylko nie-
które z zadań, z którymi zmierzyła się młodzież, uczęszczająca do klas o profilu mundu-
rowym szkół średnich. Na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie w dn. 16-18 kwietnia 
trwał IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zjechało prawie 50 drużyn z 
całej Polski. Organizatorem imprezy była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Drugi dzień zmagań odbył się na Zamku Ogrodzienieckim, gdzie drużyny uczestniczyły w 
bardzo trudnych konkurencjach wspinaczkowych na czas. Pierwsza: na trawersie, tzw. 
most Pałkiewicza (osoba, która przechodzi konkurencję ma za zadanie przeciągnąć się 
po linie rozciągniętej na długości kilkunastu metrów. Jest to najcięższa konkurencja alpi-
nistyczna, często wykorzystywana podczas imprez o charakterze survivalowym). Konku-
rencję tę przygotowali oraz przeprowadzili  druhowie z Grupy Ratownictwa Wysokościo-
wego i Poszukiwawczego OSP w Ogrodzieńcu. Druga konkurencja: szturm na Zamek, 
czyli wejście po linach na basztę zamkową od strony zachodniej. Trzecia, ostatnia  konku-
rencja to ratownictwo medyczne – udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wy-
padkach. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy oraz strażacy z OSP Ogrodzieniec.
Młodzież uczestniczy w konkurencjach ekstremalnych, wymagających ogromnej spraw-
ności fizycznej. Jest to dla nich życiowy sprawdzian, który uczy ich pozytywnej rywalizacji, 
walki fair play. Pozwala rozwijać się i pokonywać własne lęki – mówi Irena Cyganek, na-
uczycielka I LO w Siemianowicach Śląskich, która przyjechała na turniej z uczniami klasy 
I i II o profilu policyjnym.
Dla młodzieży były to nie lada wyczyny. We wszystkich radziła sobie jednak doskonale, 
zaliczając po kolei zaplanowane przez organizatorów konkurencje.
Nigdy wcześniej nie chodziłem po linie na wysokości 20 metrów nad ziemią. Patrzyłem 
na linę i myślałem, że nigdy się nie skończy – śmiejąc się mówi  Mateusz, uczeń I LO w 
Siemianowicach Śląskich.

Pokonać przestrzeń, 
ciemność i... własne lęki

Dla nas to nowe życiowe doświadczenia. Zawarliśmy nowe znajomości, w grupach jest 
zgranie i dobra komunikacja – dodaje Paulina, uczennica I LO w Siemianowicach Śląskich.
W tym dniu odbywały się równolegle trzy konkurencje wodne w Bydlinie – tratwa, team, 
ponton.Tego roku padła rekordowa liczba uczestników turnieju – 50 drużyn, ponad 100 
uczniów z 16 województw w Polsce. 

Joanna Piwowarczyk

Na Otwarte Mistrzostwa 
Polski w biegach na orienta-
cję dla drużyn wojskowych 
do Żelazka zjechały repre-
zentacje z Chojnic, Sando-
mierza, Olsztyna, Bydgosz-
czy, Poznania, Wrocławia, 
Krakowa.  W sumie ok. 
60 osób wzięło udział w 
biegach zorganizowanych 

przez WKS Wawel Kraków 
w dniach 21-22 kwietnia br. 
Na wyznaczonej trasie za-
wodnicy zmagali się w bie-
gach indywidualnych oraz 
w sztafecie. 
W pierwszym dniu trasa dla 
zawodników była trudniej-
sza, gdyż nie znali jeszcze 
terenu. Na drugi dzień po-

Biegi na orientację
radzili sobie znacznie lepiej, 
gdyż poznali topografię te-
renu i szybciej przybywali do 
mety – mówi Paweł Bieder-
mann z WKS Wawel Kra-
ków, gospodarz schroniska 
w Żelazku, gdzie ekipy bie-
gaczy stacjonowały. 

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

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

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
 Własna bezpłatna chłodnia
 Kaplica pożegnalna
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

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

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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Mieszkańcy Kiełkowic i Radna Elżbieta Stanek składają podziękowania dla druhen i druhów z OSP Kiełkowice za czynny udział 
w Drodze Krzyżowej z Kiełkowic do Giebła . 

Podziękowania należą się też młodzieży, a szczególnie młodzieży starszej w dosłownym tego słowa znaczeniu, za przygotowanie i prowadzenie 
Drogi Krzyżowej. Pragniemy  podziękować  też Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Panią Gaweł na czele za prace wykonane na rzecz 

sołectwa Kiełkowice tj. zamontowanie barierek przy ul Turystycznej, zabezpieczeniu znaku lustro, aby nie uległo zniszczeniu i inne prace.
Słowa podziękowań  kierujemy także dla Spółdzielni „Impuls”  za współpracę z naszym sołectwem.



GAZETAo g r o d z ien ie cka 7
MAJ 2015

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2007-2013

Unijna odsłona  Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
Fundusze unijne zmieniają Polskę – to nie jest puste hasło. Widać to na przykładzie Placu 
Piłsudskiego  w Ogrodzieńcu, który zlokalizowany jest  przy skrzyżowaniu głównych dróg  
Olkuskiej i Kościuszki. Jeszcze na początku ubiegłego roku był to zniszczony teren  z 
elementami konstrukcji  w postaci fundamentów i płyt betonowych po dawnym pawilonie 
„Anatol”. Ponadto znajdowały się tam zdezelowane  urządzenia  placu zabaw dla dzieci. 
Teren otaczały stare  drzewa z rozrośniętymi gałęziami.  Ówczesny stan tego miejsca nie 
zachęcał do rekreacji, a wręcz odstraszał. Był jedynie tzw. drogą „na skróty” szczególnie 
dla osób udających się do pobliskiego zabytkowego kościoła.  Dzięki dofinansowaniu  
środków Unii Europejskiej możliwe było nadanie nowego wizerunku i charakteru temu 
miejscu.  Z uwagi na  duży zakres rzeczowy  i możliwości finansowe gminy  realizacja za-
dania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował  przebudowę południo-
wej części placu. Wybudowano amfiteatr, posadzki, zbiornik na wodę  deszczową, ławki, 
instalację elektryczną. Ten zakres przedsięwzięcia został sfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
2007-2013 i ze środków Gminy Ogrodzieniec.  Niestety pozostał jeszcze do wykonania 
etap II polegający na zagospodarowaniu części północno-wschodniej.   Projekt pn.  „Bu-
dowa  amfiteatru  wraz  z   przebudową   na   cele rekreacyjno-sportowe i organizacji  
imprez  kulturalnych  Placu  Piłsudskiego  – etap II”  złożony o dofinansowanie   przez   
Gminę  Ogrodzieniec w konkursie w Priorytecie 3: Turystka, Poddziałanie 3.2.2 Infra-
struktura okołoturystyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007-2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną 
i został wybrany, z listy rezerwowej, do dofinansowania. Na mocy podpisanej umowy 
o dofinansowanie  wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
wynosi:  115.774,06 zł. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego gminy Ogrodzieniec 
na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych. Projekt rzeczowo zakończył się w ubie-
głym roku. Został zatem osiągnięty wskaźnik produktu określony w projekcie, którym 

był  jeden  nowy obiekt  infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Obecnie realizowane są 
wszelkie działania promocyjne zawarte we wniosku aplikacyjnym. Powstała dzięki dofi-
nansowaniu środków europejskich infrastruktura umożliwia organizację różnych imprez 
o charakterze  kulturalnym i rekreacyjnym skierowanych nie tylko dla mieszkańców, ale 
także turystów. Amfiteatr i Plac Piłsudskiego przeszedł już pierwsze szlify jak miejsce 
organizacji rekreacyjnych imprez i spotkań. Całkiem niedawno mieliśmy okazję uczest-
niczyć w Kiermaszu Wielkanocnym, a parę miesięcy wcześniej w Bożonarodzeniowym.  
To nie koniec propozycji kulturalnych. W bieżącym i przyszłym roku planowane jest ich 
wiele i zapewne tradycyjnie przylgną do tego miejsca i na zawsze odmienią jego charakter 
nadając mu nową unijną odsłonę. 

Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu po przebudowie.

Kiermasz Wielkanocny 2015r.
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Przedszkolaki z wizytą u Burmistrza...
W dniu 20 kwietnia Urząd Miasta i Gminy odwiedziły dzieci z Przedszkola w Ogrodzieńcu. 
Z najmłodszymi mieszkańcami spotkał się burmistrz Andrzej Mikulski, który opowiadał o 
roli urzędu, swojej pracy oraz o naszej miejscowości. Goście zadawali wiele pytań. Na za-
kończenie przedszkolaki zwiedziły Urząd Stanu Cywilnego, gdzie pozowały do wspólnej 
fotografii.

D. Ptaś

na rozwój i kolejne występy. 
Po północy zakończyliśmy 
ogrodzieniecką Majówkę 
na Skwerze. Było smacz-
nie, niebanalnie, kontro-
wersyjnie, klasycznie, a 
jednocześnie nowocześnie. 
Organizatorzy wyraża-

ją ogromną wdzięczność 
sponsorom za wsparcie 
imprezy pn. „Majówka na 
Skwerze”. Państwa życz-
liwość jest nieoceniona – 
DZIĘKUJEMY
Zamek Sp. z o.o. Ogrodzie-
niec, InstAprill Radosław 

Kwiecień Ogrodzieniec, 
HDI Rathdowney Polska 
Sp. z o.o. Kraków, Kon-
sorcjum Mięsne OKRASA 
Grupa Południe Sp. z o.o. 
Pilica, Kompleksowe Usługi 
Dekarskie KRAK – DACH 
Tomasz Krakowski Zawier-
cie, Usługi Transportowe 
Ewelina Prokop Zawiercie, 
Studio Kwiatowe AKANT 
Ogrodzieniec, DYMEK Miś-
kiewicz Sp.j. Ogrodzieniec, 
EUROKESZ Sp.j. PPHU 
Szczepan Plutka, Dawid 
Plutka, Krzysztof Mieszcza-
nek Ogrodzieniec, Zakład 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowy i Transportowy 
ORSTAL Stanisław Orman 
Ogrodzieniec, FHU ANNA 
Ogrodzieniec, Pieczywo. 

Wypiek i sprzedaż pieczy-
wa Leokadia Spera Ogro-
dzieniec, BROWAR NA 
JURZE Zawiercie, F.H.U. 
ADMAR Ogrodzieniec, Ka-
wiarnia U GIENA w Ogro-
dzieńcu. 

Marta Bejgier

Długi weekend w Ogro-
dzieńcu upłynął pod zna-
kiem muzyki, wielkiego gril-
lowania, atrakcji dla dzieci i 
uroczystości związanych z 
obchodami Święta Konsty-
tucji 3 Maja i Święta Stra-
żaka. 
W sobotę 2 maja br. od-
była się impreza pn. „Ma-
jówka na Skwerze’ 2015”. 
Tym razem była to dość 
niecodzienna impreza po-
nieważ przy jej organizacji 
do współpracy zaprosili-
śmy młodych ludzi z grupy 
Black Dog Records. 
Imprezę rozpoczęliśmy o 
godz. 15.00 programem 
dla dzieci. Nie zabrakło 
konkursów plastycznych, 
zagadek muzycznych, a 
także quizu z nagroda-
mi przygotowanym przez 
Nadleśnictwo Siewierz. O 
godz. 16.00 rozpoczął się 
już program artystyczny. Na 
majówkowej scenie wystą-
pili: Zespół ECHO, Senio-
rzy z Ogrodzieńca, panie z 
sekcji literackiej działającej 
przy UTW w Ogrodzieńcu, 
zespoły taneczne DANCE 
SHOW z Bzowa  i SZA-
KALAKA z Podzamcza 
pod kierunkiem Eweliny 
Węglarczyk, finalistki gmin-
nego konkursu talentów 
„Ogro – Factor”, prezen-
tacje taneczne Zespołu 
Mażoretek „Fantazja” w 
Ogrodzieńcu, akustyczny 
występ Basi Rymarowicz. 
Głównym punktem progra-
mu „Majówki na Skwerze” 
był konkurs o tytuł „Mistrza 
Grilla Ogrodzieniec’2015”. 
W szranki kuchennej kon-
kurencji stanęło trzech 
mieszkańców Ogrodzień-

ca. Zasady konkursu ba-
nalne: wystarczyło przyjść, 
mieć pomysł  na potrawę 
i ją po prostu ugrillować. 
Uczestnicy mieli do dys-
pozycji: kiełbasę, kaszan-
kę, skrzydełka z kurczaka, 
plaster karkówki. Naszych 
kucharzy oceniało wyjąt-
kowe jury: Marek Mocny 
– Dyrektor gastronomii Re-
stauracji 511 Hotel Desi-
gne & SPA, Oliwia Bernady 
– Szef Kuchni Restauracji 
511 Hotel Designe & SPA 
oraz Wioletta Górka – cu-
kiernik. Rywalizacja była 
zacięta jednak ostatecznie 
po degustacji wszystkich 
dań jury podjęło decyzję o 
przyznaniu I tytułu „Mistrza 
Grilla Ogrodzieniec’ 2015” 
Marcinowi Stankowi, tuż 
za nim ex aequo uplasowali 
się Marcin Słomiński i Łu-
kasz Piątkowski. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagro-
dy i pamiątkowe dyplomy. 
Był to pierwszy tego typu 
konkurs, mamy nadzieję, 
że grillowanie podczas ma-
jówki na stałe wpisze się 
w harmonogram imprezy . 
Nie na tym jednak koniec 
kuchennych atrakcji. Szef 
kuchni Restauracji 511 Ho-
tel Designe & SPA – Oliwia 
Bernady, w krótkim poka-
zie „511 poziomów grilla” 
pokazała jak szybko, łatwo 
i przede wszystkim smacz-
nie przygotować maryna-
tę do mięs, sałatkę, dipy i 
przede wszystkim kawałek 
dobrego mięska. Finalnym 
efektem pokazu było pysz-
ne danie przygotowane za-
ledwie z kilku składników. 
Po smacznym punkcie w 
programie, przyszedł czas 

na mocne brzmienie. Jako 
pierwszy na scenie pojawił 
się nasz lokalny zespół NA 
WCZORAJ – młodzi, zdol-
ni muzycy łączący ostre 
brzmienie rocka z elemen-
tami hip – hopu. Bardzo 
szybko rozgrzali ogrodzie-
niecką publiczność. Kolejny 
występ to już zespół LOA 
KARMA z Katowic. Zespół 
tworzy czterech muzyków: 
Kornik – gitara basowa, Mi-
chał – wokal, Palut – gitara 
i Coyote – perkusja. Zespół 
prezentuje klimaty ogólno 
pojętego, energicznego 
rocka z amerykańskimi 
naleciałościami tamtejszej 
szkoły gatunku. 
Na zakończenie Majówki 
na Skwerze organizatorzy 
zaprosili do zabawy tanecz-
nej z zespołem Biały Miś. 
Ale nie na tym koniec, w 
przerwie zabawy na scenie 
wystąpił debiutujący Kaba-
retowy Klub Ogrodzieniec. 
Panowie z początku lekko 
stremowani szybko opa-
nowali nerwy i rozbawili 
publiczność. Pierwszy wy-
stęp z pewnością zalicza-
my do udanych i czekamy 

Ogro-factor  pod taką nazwą ostał zor-
ganizowany przez MGOK w Ogrodzieńcu 
muzyczny konkurs dla młodych talentów 
wokalnych. W piątek, 10 kwietnia br. od-
była się pierwsza edycja konkursu, w któ-
rej wzięło udział dziesięcioro uczestników 
z naszej gminy. Jury w składzie: Renata 
Zając, Agata Barteczko i Marek Woźniak 
nie miało łatwego zadania, gdyż młodzi 
wokaliści byli bardzo dobrze przygotowa-

ni. Zaprezentowany repertuar był zróżnico-
wany – piosenki wykonawców i zespołów 
polskich oraz zagranicznych. Pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra Lipa z Ryczowa. 
Drugie miejsce ax aeqwo: Maja Brzezińska 
i Zuzia Kałużny. Trzecie ax aeqwo: Wiktoria 
Bidzińska i Karolina Pokorska. Gratuluje-
my zwycięzcom i dziękujemy za pokona-
nie tremy i udział w pierwszym tego typu 
konkursie w naszym mieście. Zapraszamy 
do kolejnych edycji.

JP

Ogrodzieniecka 
Majówka

OGRO FACTOR
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Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Ogrodzieńcu była organiza-
torem turnieju piłki nożnej 
chłopców, który odbył się 
w dniu 27.04.br. na obiek-
cie Orlik-Moje boisko w 
Ogrodzieńcu. W turnieju, 
który rozgrywano o Puchar 
Dyrektora  Zespołu Szkol-
no Przedszkolnego udział 
wzięli: dwie drużyny gospo-
darzy, Szkoła Podstawowa 
Nr 1 z  Łaz oraz Szkoła 
Podstawowa z Giebła. Była 
to VI edycja turnieju. Dru-
żyny reprezentowały wy-
równany poziom, a o zwy-
cięstwie w całym turnieju 
decydowały rzuty karne, 
które najlepiej wykonywali 
młodzi piłkarze z Łaz. Oni 
więc wygrali cały turniej. 
Drugie miejsce Szkoła z 
Ogrodzieńca, trzecie SP 

Giebło.  Szkołę z Ogro-
dzieńca reprezentowali 
Wojciech Guzik, Konrad 
Żurawski, Wojciech Cza-
plicki. Dominik Pietruszka, 
Jakub Słowikowski, Dawid 
Wróbel, Tomasz Pompa, 
Jakub Pluta, Michał Uglorz, 

Adrian Antoniak, Jakub 
Spera, Szymon Peda, Nor-
bert Słowikowski, Krystian 
Konieczny, Piotr Szczepa-
nik, Grzegorz Polewczak. 
Trener –nauczyciel wycho-
wania fizycznego Jarosław 
Janik. Zawody sędziował 

animator sportu Dawid 
Szymusik. Na zakończenie 
turnieju dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
p. Ewa Rudnicka wręczyła 
pamiątkowe puchary i dy-
plomy.

Red.

Czy dorośniemy do segregacji śmieci?

Artykułów o wyrzucaniu śmieci byle gdzie, było już dużo. 
Skutek – żaden. Nawet zwierzęta i ptaki wiedzą, że w 
domu się nie załatwia, ale jak nauczyć tego ludzi ?! A prze-
cież Gmina to nasz dom.
Pojemniki  na odpady segregowane, czyli popularne 
„gniazda” służą do wrzucania jedynie plastikowych butelek 
po napojach oraz opakowań szklanych.  Wielkość otworu 
w tych pojemnikach narzuca gabaryty wrzucanych przed-
miotów. Przecież nie zmieści się tam zderzak od samo-
chodu, materac, wiadro, a niedawno widziałam obudowę 
lodówki.  Wygląda to ohydnie i kto jest winien? Czy przyjeż-
dżają ludzie z Zawiercia i z Warszawy podrzucać śmieci? 
Czy to Wy -  mieszkańcy sprzątając swoje posesje  wyrzu-
cacie niepotrzebne rzeczy koło pojemników na segregację, 
w rowach, w lesie? Robicie na złość tylko sobie. Pieniądze 
z waszych podatków idą na sprzątanie tych śmieci, a mo-
głyby być przeznaczone na łatanie dziur w drogach, ko-
szenie trawy, doświetlenie ulic i wiele innych pożytecznych 
prac.
Od lipca bieżącego roku Gmina jest zobowiązana zabrać z 
każdej posesji wszystkie odpady. Więc nie ustawiajcie przy 
gniazdach na segregacje worów ze śmieciami, bo wstyd 
przed turystami przejeżdżającymi przez nasz teren.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

29 kwietnia br. w gmachu Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi został odznaczony Strażak z Gminy Ogrodzieniec 
Henryk Karcz.
Pan Karcz Komendant Miejsko-Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Ogrodzieńcu został uhonorowany za 
zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej. To już kolejny stopień Krzyża Zasługi dla 
gminnego komendanta, gdyż wcześniej otrzymał 
Brązowy Krzyż Zasługi na wyżej wymienionym polu 
jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w 
Zawierciu.
Odznaczenie wręczono na mocy Postanowienia 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 
16 grudnia 2014 roku. Dekoracji dokonał Wicewoje-
woda Śląski Piotr Spyra.
 

I.Rajca

Komendant odznaczony

Katolickie Stowarzyszenie KobietDrodzy Czytelnicy,
W poprzednim, świątecz-
nym numerze Gazety Ogro-
dzienieckiej zamieściliśmy 
zdjęcie członkiń Katolickie-
go Stowarzyszenia Kobiet 
w Ogrodzieńcu z lat trzy-
dziestych. Chochlik drukar-
ski sprawił, że podpis pod 
zdjęciem jest niepełny i uległ 
takiemu zniekształceniu, że 
nie odpowiada temu, co 
widzimy na fotografii. Prze-
praszam serdecznie zain-
teresowane osoby, których 
bliscy są na tej fotografii, 
a także wszystkich czytel-
ników. Ponieważ prawie 
wszystkie Panie zostały zi-
dentyfikowane, więc publi-
kujemy jeszcze raz to cen-
ne zdjęcie już z właściwym 
podpisem.
Od lewej
siedzą
1. Leokadia Nieduziak
2. ks. Podkopał
3. Eleonora Pilarska (z ul. 
Kościuszki przy piekarni 
Bilnickich)
I rząd
1. Alfreda Markiewicz z Nie-
wadów, żona Konstantego 
2. pani Nowak
3. matka Wandy Kuligow-
skiej
4. Anna Wacowska z Wnu-
ków, matka Zenobii Boru-

cowej
5. Janina Targosz
6. Bronisława Wacowska 
(ze stodółki)
7. Genowefa Maciążkowa 
ze Stępniów, matka Stani-
sławy Jerzakowej
8. Anna Stępień – Szym-
czyk, matka Haliny Szym-
czyk
9. nn.
II rząd
1. Zofia Kijasowa matka 
Longiny Peda (stoi wyżej)
2. Władysława Jachno
3. Zenobia Kmita
4. Zofia Ciołczyńska, matka 
Leszka i Wiesławy 
5. Helena Kopczyńska z 
Matysków (w białej sukien-
ce)
6. Apolonia Stachurowa z 
Markiewiczów, matka Ja-
dwigi, Zofii
7. Genowefa Maciążkowa 
matka Zenobii Bednarz
8. Stankowa, matka Olgi
Przedostatni rząd
1. p. Świstakowa
2. p. Stasikowa matka Mie-
czysława i Janiny Ciołczyń-
skiej
3. Alfreda Wacowska
Rząd ostatni
1. Maria Górecka żona An-
toniego
2. Maria Wierzbicka

Maria Lipka-Stępniewska

Turniej 
piłki nożnej

fot. Grzegorz Żak
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Halina Głąb z Kiełkowic  to bardzo aktywna osoba, której 
pasją jest rękodzieło, czyli ręcznie wykonane dekoracje i 
ozdoby. Swoje „dzieła” pani Halina zaprezentowała pod-
czas Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się w dniu 29 
marca br. na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Były to 
stroiki świąteczne w wiklinowych koszyczkach, pisanki, 
zajączki, kury, wazony i kwiaty z wikliny papierowej, kwiat-
ki z bibuły. 
Sama nie wiem jak to się zaczęło. Podobały mi się bardzo 
wyroby z wikliny, ale jest to trudny materiał i ciężka przy 
nim praca, więc zaczęłam wytwarzać przedmioty z wikliny 
papierowej. Nikt mnie tego nie uczył. Pomysły czerpię z 
własnej wyobraźni – mówi pani Halina.
Własnoręczne tworzenie unikatowych przedmiotów przy-
nosi wiele satysfakcji, daje relaks i odpoczynek. Pani Ha-
lina pasją „zaraziła” swoich bliskich, często pracuje razem 
z synową Agnieszką i kuzynką Gosią. W wolnych chwilach 
pomagają także wnuczki – Wiktoria i Julia. Wykonane pra-
ce cieszą oczy bliskich i znajomych, którzy w prezencie 
dostają te cacka. Pani Halina przekazuje  swe prace na 
rzecz WOŚP oraz różne charytatywne akcje. 
Moje prace związane są z wydarzeniami okolicznościowy-
mi, świętami oraz porami roku. Dwa lata temu zimą wyko-
nałam dużego bałwana z papierowej wikliny. Teraz zbliża 
się lato, więc będą to papierowe grzyby, kompozycje kwia-
towe i na pewno jeszcze coś.., co wymyśli moja głowa – z 
uśmiechem opowiada pani Halina.

Joanna Piwowarczyk

Z z amiłowani a
do  w ik l iny

Pani Zenona Fiutak, mieszkanka Podzamcza znana jest 
Czytelnikom z publikowanych wierszy na łamach Gazety 
Ogrodzienieckiej. Pani Zenona czynnie uczestniczy także 
w sekcji literackiej UTW, prowadzonej pod kierunkiem p. 
Marianny Guzik, emerytowanej nauczycielki. Twórczość 
naszej lokalnej poetki cechuje szczerość, prostota, bez-
pośredni kontakt z odbiorcą.
Pani Zenona pisze wiersze na każdą okazję. Porusza w 
nich sprawy zwykłej i niezwykłej codzienności, w których 
przewijają się motywy dobra, piękna, miłości. Nie brakuje 
w nich także krytyki zła, ludzkiej zawiści i niesprawiedliwo-
ści współczesnego świata. 
Na koncie poetki są także wyróżnienia, m.in. w Konkursie 
Poetyckim o Laur Wespazjana Kochowskiego, organizo-
wanym przez Towarzystwo Kulturalne w Szczekocinach, 
w którym dwukrotnie zdobyła nagrodę książkową.

JP

Lokalna 
poetka

W środę, 6 maja br. w MGOK w Ogrodzieńcu odbył się kon-
cert pn. „W krainie Sulejmana Wspaniałego”, którego głównym 
motywem były melodie i pieśni epoki  tureckiego władcy, za pa-
nowania którego Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt swojej 
potęgi. Wykonawcy Lucjan Wesołowski i Joanna Spandel przy-
bliżyli muzyką i pieśniami ten świat. Pan Lucjan opowiadał o 
kulturze i ciekawej historii władcy i jego rodzinie. Swą opowieść 
przeplatał fragmentami muzyki z filmu „Wspaniałe stulecie” oraz 
wykonaniem własnych interpretacji  na instrumentach takich 
jak: oud, citar, flet orientalny, bębenek, charakterystycznych dla 
muzyki tureckiej  i bałkańskiej. Występ wokalny pani Joanny 
dodał uroku i gracji temu kameralnemu koncertowi. Spotka-
nie upłynęło w niezwykłym, ciepłym klimacie. Muzyka, śpiew, 
orientalne instrumenty i rekwizyty oraz wystrój sali, nawiązujący 
do architektury arabskiej zbiły się w wyśmienitą całość, którą 
dopełnił osobisty urok i czar występujących artystów – Joanny 
Spandel i Lucjana Wesołowskiego.

Joanna Piwowarczyk

Za każdym razem, kiedy uczestniczę w imprezie orga-
nizowanej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 
Ogrodzieńcu zastanawiam się – jak oni to robią?
Zarówno koncerty jak i pogadanki tematyczne gromadzą 
sporą publiczność, co niekoniecznie się udaje ośrod-
kom kultury w dużych miastach. I nie jest to publiczność 
bierna, lecz cechująca się dużą kulturą odbioru. Nikt na 
widowni z nudów nie uskutecznia pogaduszek (choćby 
nie był zbytnio zainteresowany imprezą), nikt głośno nie 
ziewa (jak to bywa w innych ośrodkach kultury), a żaden 
artysta czy prelegent nie czuje się „persona non grata”. 
Na pewno jednym z powodów sukcesu jest profesjonal-
ne przygotowanie imprez: oryginalna, trafiona w dzie-
siątkę scenografia, sprawna praca akustyka, dbałość o 
szczegóły itd. Należy też podkreślić życzliwe przyjęcie 
wykonawców i gościnność personelu.
Ostatnia impreza, zatytułowana „W krainie Sulejmana 
Wspaniałego” zapewne nie rozczarowała nikogo z wi-
dzów. Nie jest to pogląd wzięty z sufitu, gdyż wymienia-
łam opinie z wieloma uczestnikami imprezy.
Oprócz znanych nam już artystów: multiinstrumentalisty 
Lucjana Wesołowskiego i śpiewaczki Joanny Spandel, 
którzy stanęli jak zwykle na wysokości zadania (wokalist-
ka otrzymała nawet owacje na stojąco), na wielkie brawa 
zasługują organizatorzy koncertu. Składam więc wyrazy 
uznania dla profesjonalizmu pani dyrektor, dla talentu in-
struktorki odpowiedzialnej za scenografię (która przy po-
mocy skromnych środków znakomicie przybliżyła klimat 
występu), dla pana odpowiedzialnego za jakość dźwięku 
i światła oraz dla innych pracowników placówki.

Na następne spotkania w niezwykłym gronie ogrodzie-
nieckiej społeczności zasiadającej na widowni - czekam 
z niecierpliwością!

Gabriela Bartnicka
(sosnowiecka poetka, pomieszkująca 

w okolicach Ogrodzieńca)

Kiedy zastanowić się, co 
ludzi dzieli, niemal w mgnie-
niu oka przychodzą nam do 
głowy kwestie religii, polityki, 
sposobu bycia itp... Na py-
tanie, co ludzi łączy potrze-
ba więcej czasu do namysłu 
a odpowiedź jest tak blisko, 
że niemal codziennie się z nią 
spotykamy. Dla niektórych 
jest normalnym zjawiskiem 
dnia, dla innych pierwiast-
kiem podobnym do tlenu i 
bez niego życie traci sens. 
Mowa oczywiście o muzy-
ce, na którą składa się tak 
wiele gatunków i zagadnień, 
że stała się nieograniczoną 
formą sztuki. Nasza Gmina 
zadbała o młodzież, tworząc 
Orkiestrę i bez ogródek, był 
to strzał w dziesiątkę. Ma-

żoretki, które zdążyły nas już 
przyzwyczaić do odnoszenia 
coraz większych sukcesów, 
bez muzyki? Nierealne. Ze-
społy Echo i Seniora to tak-
że twórczość, która od tylu 
lat daje radość tworzenia i 
odbierania. Najwyższy czas 
zadbać o środowiska muzy-
ków, którzy potrzebują sprzę-
tu, aby mogli się rozwijać. Za-
wiązała się grupa osób, które 
powalczyły o stworzenie ta-
kiego miejsca (Black Dog Re-
cords). Dom Kultury świetnie 
się do tego celu nadaje, a w 
ankiecie na FB 100%  głosu-
jących poparło projekt. Na tą 
chwilę trwa szereg analiz, aby 
pozyskać środki zewnętrzne 
na taką inwestycję i ten czas 
inicjatorzy wraz z MGOK 

w Ogrodzieńcu przenoszą 
obecną salkę prób z drugie-
go piętra do miejsca docelo-
wego. Jak sami twierdzą to 
dobre rozwiązanie, bo po-
zwoli ono zweryfikować całą 
infrastrukturę do momentu 
uzyskania dofinansowania. 
MK: Chcemy stworzyć 
warsztat pracy dla muzyków 
tak wyposażony, aby moż-
na było tam wejść i wyjść z 
gotowym produktem. Dwu-
pomieszczeniowe piwnice 
po starej siłowni to genialne 
miejsce na taką inwestycję, 
które samo w sobie rozwią-
zuje wiele konfliktów. Wygłu-
szenie piwnic pozwoli na jed-
noczesne próby muzyczne 
i normalny tryb pracy Domu 
Kultury. Osobne wejście, któ-
re ułatwi funkcjonowanie tego 
obiektu w weekendy. Świetne 
miejsce do organizowania 
warsztatów muzycznych i na-
grywania muzyki czy materia-
łów czytanych. Dostępne dla 
każdego mieszkańca i biorą-
ce udział w promocji Gminy 
poprzez najbardziej słyszalną 
formę sztuki. 
Karolina: Na pewno jest to 
jakaś myśl, trzeba tylko mieć 
dobry pomysł na stworzenie 
takiego miejsca, ale myślę, 
że są u Nas w gminie ludzie, 

którzy od dawna mają ten 
pomysł z tyłu głowy i sprosta-
liby wyzwaniu.
Dariusz: Od niemal 11 lat, 
jako ZSRE, jesteśmy zwią-
zani z salą prób w ogrodzie-
nieckim Domu Kultury. Przez 
ten okres poznaliśmy ludzi, 
poważnie traktujących swo-
je muzyczne hobby, którzy 
dzięki niewielkiej salce prób, 
mogli szlifować swoje umie-
jętności i nadawać brzmienie 
rytmom swoich dusz. Je-
stem pewien, że Black Dog 
Records pozwoli lokalnym 
muzykom wzbić się na jesz-
cze wyższy pułap i sprawi, że 
zrealizują swoje estradowe 
marzenia.
Grzegorz: Myślę, że to 
świetny pomysł. Słyszałem, 
że co jakiś czas będą prowa-
dzone warsztaty z różnych 
instrumentów, więc młode 
osoby będą mogły spróbo-
wać swoich sił i złapać mu-
zyczny bakcyl. Dużo młodych 
osób gra, lecz nie ma niestety 
takich miejsc w okolicy, gdzie 
można się spotkać i razem 
poćwiczyć. Na pewno do-
brze wpłynie to na rozwój 
talentów i zapewne również 
prezentację gminy. 
Widzę w tym same plusy po-
zdrawiam!; )

W orientalnym stylu

Gdzie leży przyczyna sukcesu?

BLACK DOG RECORDS
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ogłoszenia informacje

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  informuje, że jest prowadzony nabór na stanowi-
sko ławników sądowych w kadencji 2016-2019. Wyboru ławników dokona   Rada Miej-
ska w Ogrodzieńcu. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie 
Rada Miejska w Ogrodzieńcu wybierze:
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie
3 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, w tym 1 do Wydziału – Sądu Pracy
1.Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru, 
3. ukończył 30 lat, 
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandy-

dowania co najmniej od roku, 
5. nie przekroczył 70 lat, 
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

2.Ławnikami nie mogą być: 
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skiero-

wania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściga-

niem przestępstw i wykroczeń, 
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6. duchowni, 
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9. radni gminy, powiatu i województwa.

3.Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, sto-
warzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie prze-
pisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli 
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 
wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji– 30 czerwca 2015 r. Do 
karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
4.Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

5.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się
następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 

także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa 

w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 
Artykuł 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych: Świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u 
świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń pod-
stawowej opieki zdrowotnej:

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie cho-

rób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pedia-

trii w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, 
z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej.

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 
trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowa-

rzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie prze-
pisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji 
dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 
trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

7.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli 
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 
zgłaszających kandydata.

8. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za ba-
danie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

9. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpi-
su lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego 
dotyczy odpis lub zaświadczenie.

10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu - 30 czerw-
ca 2015r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez 
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

11. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. w 
Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, punkt informacyjny, p.17 w 
godzinach pracy urzędu.

12. Wzór karty zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Punkt 
informacyjny, p.17, parter.
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych 
www.ms.gov.pl. http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

13.Nabór jest prowadzony w oparciu o: ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), ustawę z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 
627), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie spo-
sobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów 
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.  Nr 121, poz. 693).
Informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie: Dariusz Ptaś Sekretarz Miasta 
i Gminy 32 67 09 702 lub 67 09 700.

Nabór na stanowisko ławników sądowych

Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu informuje:

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu od dnia 18.05.2015r, do Rady Powia-
towej Izby Rolniczej udostępniony jest do wglądu  w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 28  w 
godzinach pracy urzędu.
Wybory do Rady Powiatowej Śląskiej  Izby Rolniczej odbędą się w dniu 31 maja 2015r.
Na terenie Gminy Ogrodzieniec  lokal okręgowej komisji wyborczej będzie przygotowany 
w budynku Rady Miejskiej  w  Ogrodzieńcu Pl. Wolności 42

Konferencja oraz Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 30.05.2015r. pod patronatem Starosty Zawierciańskiego oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec w Centrum Rozrywki Jura w Ogrodzieńcu, o godzinie 10.00 od-
będzie się konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze. Dzień Rodzicielstwa Zastęp-
czego jest polskim świętem obchodzonym 30. maja, począwszy od 2006 roku, na mocy 
uchwały Sejmu RP. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie zawierciańskim 
stały się już tradycją i co roku odbywają się w innej gminie powiatu. Zaszczyt współorga-
nizowania imprezy przypadł  w tym roku gminie Ogrodzieniec. Pierwsza część obchodów 
Święta to oficjalna konferencja z udziałem przedstawicieli samorządów, placówek opie-
kuńczo wychowawczych oraz zaproszonych gości – jej celem jest promowanie i wymiana 
doświadczeń związanych z rodzicielstwem zastępczym. Druga część imprezy to Piknik 
Rodzinny, który rozpoczynamy około godziny 11.30. Przewiduje on mnóstwo  konkursów, 
loterii, zabaw, malowanie twarzy dla wszystkich dzieci oraz atrakcyjne nagrody. Dodatko-
wo można też skorzystać z urządzeń rekreacyjnych, które oferuje plac zabaw w Centrum 
Rozrywki Jura. Wkład w zorganizowanie drugiej części imprezy mają również sponsorzy, 
którzy nie odmówili wsparcia na tak szczytny cel, pracownicy ośrodka pomocy społecznej 
oraz  gminnych świetlic środowiskowych. Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy.

Dorota Słodek
Kierownik OPS w Ogrodzieńcu
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Szanowni Mieszkańcy,
Serdecznie dziękuję za pozytywne przyjęcie naszych Ankiet, które trafiły do Waszych do-
mów kilka tygodni temu za pośrednictwem Poczty Polskiej  S.A. i ich wypełnienie. Czas 
jaki poświęciliście na ich wypełnienie nie został zmarnowany, bo dzięki temu będziemy 
mogli przygotować dokumenty niezbędne przy pozyskaniu kolejnych funduszy unijnych 
dla nas wszystkich a także, co równie ważne - przyczynią się one do poprawy pracy 
Urzędu Miasta i Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. 
Mimo znacznej objętości ankiety i wystąpieniu w jej pierwszej części, być może, niektó-
rych niejasnych pytań, wróciło do Urzędu Miasta i Gminy blisko 270 szt. co stanowi kilka-
naście procent wszystkich rozesłanych ankiet do mieszkańców.  To dobry wynik! Pragnę 
w tej chwili wyjaśnić, że pytania w pierwszej części były spowodowane wymaganiami 
narzuconymi z „góry” i służą do sporządzenia tzw. Lokalnego Programu Rewitalizacji - 
dokumentu, który pozwoli gminie ubiegać się o dotacje unijne na działania związane z 
szeroko pojętą rewitalizacją. 
Dla mnie jednak niezwykle cenna jest druga część ankiety, w której wypowiedzieliście 
się jak Wam się żyje, czego brakuje, co chcielibyście zmienić. To Wy wiecie, co powin-
no poprawić standard życia w naszej gminie, a ja wiem jak to zrobić  i będę się starał 
to realizować. Cieszę się, że wyraziliście swoją opinię, również krytyczną.  Niektórych 
negatywnych spraw po prostu nie dostrzegałem, a dzięki Waszym głosom wiem, gdzie 
wprowadzić zmiany, aby  były  zgodne z Waszymi oczekiwaniami. Obecnie trwają prace 
nad opracowaniem informacji zawartych w ankietach. Z uwagi na ich duży zakres bardziej 
szczegółowe analityczne informacje zbiorcze wyników ankiet postaram się przekazać w 
kolejnych numerach gazety. 

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Mieszkańcy wybrali sołty-
sów i rady sołeckie na ka-
dencję 2015-2019

Po wyborach samorządo-
wych gminy przeprowa-
dzają zebrania wiejskie w 
celu wyboru sołtysa i rad 
sołeckich na kolejną kaden-
cję. Cykl zebrań rozpoczęło 
sołectwo Giebło Kolonia, a 
zakończyło sołectwo Że-
lazko. Zebrania odbywały 
się na mocy Uchwał Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu z 
dnia 17 lutego 2015 r. Na 
przewodniczącego zebra-
nia Rada Miejska wyzna-
czyła Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, a 
w przypadku 
dwóch so-
łectw Sekreta-
rza.

19 marca w Gie-
ble Kolonii zebra-
ło się 39 miesz-
kańców. Kandydat 
na sołtysa był jeden i to on 
został wybrany. Edward 
Grzebieluch otrzymał 37 
głosów (208 uprawnionych 
do głosowania). Rada so-
łecka: Wanda Gałecka, To-
masz Grzanka, Antoni Ja-
ros, Mirosław Kijas, Marcin 
Szlachta. 
W Kiełkowicach zebra-
nie odbyło się 20 marca z 
udziałem 58 osób. Spo-
śród dwóch kandydatów 
mieszkańcy na sołtysa 
wybrali Annę Szlachtę 47 
głosami (376 upr.). Rada 
sołecka: Elżbieta Stanek, 
Mirosław Furgacz, Jadwiga 
Olesik, Czesław Sosnow-
ski, Piotr Mędrecki, Joan-
na Szlachta-Kita, Grażyna 
Mędrecka.
Kolejne wybory sołeckie 
miały miejsce 21 marca 
w Mokrusie. Mieszkańcy 
w liczbie 47 zgłosili jedną 
kandydaturę na sołtysa 
Sławomira Szlachtę, które-
go wybrali 46 głosami (256 
upr.) na nową kadencję. 
Rada sołecka: Dorota Ba-
ran, Wioletta Baran, Halina 
Zięba, Karolina Matuszew-
ska, Marcin Kazior.
W Gulzowie 38 mieszkań-
ców spotkało się 25 marca. 
Wśród zgłoszonych dwóch 
kandydatur, ilością głosów 

24 (237 upr.) sołtysem zo-
stał Janusz Łypaczewski. 
Rada sołecka: Marcin Ję-
druszek, Sylwester Jur-
czak, Edward Rozlach.
Następnego dnia tj. 26 
marca swoich przedsta-
wicieli wybrali mieszkańcy 
sołectwa Fugasówka, czyli 
miejscowości Fugasówka 
i Markowizna. W zebraniu 
uczestniczyły 62 osoby. 
Kandydatów na funkcję 
sołtysa było dwóch. Stefan 
Selejdak 50 głosami (736 
upr.) został wybrany sołty-
sem na kolejną kadencję. 
Rada sołecka: Danuta 
K l e s z c z , 

A n -
drzej Nowak, Ida 

Biedak, Gabriela Makow-
ska, Ewelina Urbańczyk. Z 
uwagi na zbyt małą liczbę 
mieszkańców, w pierw-
szym terminie powinno być 
10 proc. liczby uprawnio-
nych do głosowania, czyli 
74 osoby, zebranie odbyło 
się w drugim terminie w 
tym samym dniu.
W Ryczowie Kolonii miesz-
kańcy zebrali się 8 kwietnia 
w liczbie 35 osób i zgłosili 
tylko jedną kandydaturę 
na sołtysa. Kandydatem 
i osobą wybraną została 
Beata Jakacz otrzymując 
30 głosów (287 upr.). Rada 
sołecka: Małgorzata Żak, 
Dariusz Dybkowski, Anna 
Żak, Kamil Żak, Wanda Ko-
walik, Zofia Szeląg.
10 kwietnia odbyło się 
zebranie w Ryczowie z 
udziałem 95 mieszkańców. 
Spośród trzech kandyda-
tów mieszkańcy na sołtysa 
wybrali 64 głosami Stefana 
Biedaka (741 upr.). Rada 
sołecka: Lidia Dyszy, Lidia 
Karolczyk, Kazimiera Żak, 
Halina Żak, Agata Piątek, 
Kazimierz Barczyk, Leszek 
Janus.
Mieszkańcy Podzamcza 
spotkali się 15 kwietnia w 
liczbie 58 osób. Na funk-
cję sołtysa zgłoszono dwie 
kandydatury. Sołtysem 

został Jarosław Gruca wy-
brany 36 głosami (846 upr.) 
zastępując dotychczaso-
wego Michała Kusiaka. 
Rada sołecka: Grażyna 
Gołuchowska, Andrzej Mi-
rocha, Maria Marczyk, Mi-
chał Kusiak, Przemysław 
Bryła. Spotkanie liczyło 
zbyt mało osób, aby mogło 
odbyć się w pierwszym ter-
minie, w którym powinno 
uczestniczyć 85 mieszkań-
ców, zatem odbyło się tego 
samego dnia w drugim ter-
minie.
Następne wybory sołec-

kie miały miejsce 
w Gieble w dniu 
17 kwietnia z 
udziałem 55 
osób. Z trzech 
z g ł o s z o n y c h 
kandydatur na 
funkcję sołty-

sa wybrano Malwinę 
Skrzypczyk, która uzyska-
ła 20 głosów (378 upr.). 
Poprzednim sołtysem był 
Edward Szlachta, któ-
ry swoją funkcję pełnił od 
2003 roku. Rada sołecka: 
Dariusz Grzebieluch, Iwona 
Kwiecińska, Krzysztof Szo-
ta, Kinga Piłka, Zbigniew 
Fabiańczyk.
Ostatnie spotkanie odbyło 
się 22 kwietnia w Żelazku. 
Cieszyło się największą 
frekwencją. Na spotkanie 
przyszło 43 mieszkańców 
Żelazka i Śrubarnii. Kandy-
datów na funkcję sołtysa 
było dwóch. Liczbą głosów 
31 (171 upr.) sołtysem zo-
stał Henryk Iwa  zastępując 
Krzysztofa Piątka, pełnią-
cego tę funkcję od 2005 
roku. Rada sołecka: Aldo-
na Grzegorczyn, Weronika 
Antkowiak, Paweł Bieder-
man.
Podsumowując, swoją ka-
dencję przedłużyli sołtysi w 
siedmiu sołectwach. Zmia-
ny na stanowisku sołtysa 
nastąpiły w sołectwach: 
Podzamcze, Giebło i Żelaz-
ko. Najstarszym sołtysem 
jest pan Stefan Selejdak, a 
najmłodszym pani Malwina 
Skrzypczyk. W przypadku 
rad sołeckich, zmiany na-
stąpiły we wszystkich so-
łectwach.

Iwona Rajca, UMiG 

SOŁTYS

Mieszkańcy wybrali

W piątek 27 marca br. w remizie OSP Ogrodzieniec odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” . 
W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ogro-
dzieniec oraz młodzież z Gimnazjum. Zmagania konkursowe podzielone były na 
dwie części: pisemną i ustną. Do części ustnej przeszli Ci uczestnicy, którzy 
zgromadzili podczas testu pisemnego największą ilość punktów. Pytania były 
trudne i podchwytliwe, dlatego należało się wykazać bardzo dużą wiedzą po-
żarniczą. Część ustna pozwoliła wyłonić najlepszą trójkę, która zdobyła medale, 
dyplomy i atrakcyjne nagrody. W grupie gimnazjalnej najlepszy okazał się Jakub 
Mikoda, II miejsce należało do Karoliny Chudek, III miejsce zajęła Dagmara Ka-
ziród. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsi okazali się: I miejsce Natalia 
Starobrzyńska, II miejsce Natalia Zielińska, III miejsce Dawid Wróbel. Gratulujemy 
zwycięzcom i uczestnikom tak dużej wiedzy z zakresu pożarnictwa.

red.

Turniej wiedzy pożarniczej

Wiosenny misz-masz czyli kwiatki, 
promocja i wolontariat
A wszystko bezpośrednio związane z projektem „Ładne kwiatki – promocja i organizacja 
lokalnej twórczości kulturalnej oraz rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych”. Projekt realizowany jest od końca 2014r. przez Fundację „Stara Szkoła”, dzięki 
wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Obszarów Wiejskich w ramach „Małych 
Projektów” LGD Perła Jury z siedzibą w Łazach. 
Cały marzec wolontariusze Fundacji promowali lokalną twórczość poprzez prowadze-
nie warsztatów bibułkarskich w wybranych przez pomysłodawców projektu miejscach. 
Były to głównie placówki kulturalne, edukacyjne i wychowawcze z terenu LGD. I tak, 
wolontariusze z Ogrodzieńca szkolili uczestników pokazów bibułkarstwa w Domu Kultury 
w Kroczycach i Żarnowcu, w Ośrodku Edukacyjnym Parków Krajobrazowych Woj. Ślą-
skiego w Smoleniu. Odwiedzili także przedszkola w Łazach i Ośrodek Pomocy Dziecku 
i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Wcześniej w ramach projektu odbywały się cykliczne 
warsztaty bibułkarskie w Starej Szkole w Ryczowie, gdzie uczestnicy projektu doskonalili 
swoje umiejętności manualne.

D. Supkowska

Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom Ryczowa,  
którzy oddali swój głos na moją kandydaturę w wyborach 

sołeckich w dniu 10.04.2015r. Ze swej strony dołożę wszelkich 
starań w pracy na rzecz sołectwa i mieszkańców.

Stefan Biedak
sołtys Ryczowa

Uroczyste zakończenie kursu 
w zawodzie opiekun medyczny
W dniu 23. 04. 2015r. w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego oddział w Za-
wierciu odbyło się uroczyste zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawo-
dzie opiekun medyczny, który był realizowany w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ogrodzieńcu. Świadectwo ukończenia kursu otrzymało 21 kursantek.  W uroczystości 
uczestniczyli: Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu Pani Dorota Cygan,  Dyrektor RCKU w 
Sosnowcu Pani Renata Stochel – Piróg, grono pedagogiczne, absolwentki kursu oraz 
słuchaczki kierunku kształcenia higienistka stomatologiczna. W czerwcu 2015r.  absol-
wentki kursu przystąpią w Szkole Medycznej w Zawierciu do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.

red.
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W tym roku po raz dwuna-
sty odbył się turniej wiedzy 
o Unii Europejskiej zor-
ganizowany przez Gmin-
ne Centrum Informacji w 
Ogrodzieńcu w imieniu 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Tegorocz-
ny konkurs poświęcony 
jest 15-letniej współpra-
cy polsko – włoskiej gmin 
Ogrodzieniec i Melissano. 
Tematyka obejmowała 
wiedzę z zakresu: Unii Eu-
ropejskiej, Włoch, Gminy 
Melissano, 25 lat samorzą-
du terytorialnego w Gminie 
Ogrodzieniec i samej Gmi-
ny Ogrodzieniec. Patronat 
nad turniejem objęli: prof. 
dr hab. Jerzy Buzek – Po-
seł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Premier RP w 
latach 1997 -2001, Prze-
wodniczący Parlamentu 
Europejskiego 2009-2012 
oraz Roberto Falconieri – 
Burmistrz włoskiej Gminy 
Melissano. 
Rozgrywki turniejowe trwa-
ły dwa dni. W pierwszym 
dniu 12 maja br. o godz. 
9.00 do starcia o główną 
nagrodę, czyli wyjazd do 
Brukseli, przystąpili gimna-
zjaliści. W kolejnym dniu 13 
maja br. o godz. 9.00 ry-
walizowali uczniowie szkół 
podstawowych w Gminie 
Ogrodzieniec. O wyłonie-
niu zwycięzców zadecy-
dowało pięć konkurencji: I 
konkurencja dla całej dru-
żyny – losowanie pytań z 
zakresu wiedzy o UE, Wło-

szech, Gminie Melissano, 
samorządzie terytorialnym; 
II konkurencja dla każdego 
członka drużyny – pytania z 
zakresu wiedzy o: UE, Wło-
szech, Gminie Ogrodzie-
niec; III konkurencja – 25 lat 
samorządu terytorialnego 
w Gminie Ogrodzieniec; IV 
– drużynowa łamigłówka 
i ostatnia V konkurencja – 
włoska sorpressa – Ogro-
dzieniecka niespodzianka. 
Uczestnicy turnieju wyka-
zali się ogromną wiedzą, w 
przypadku grupy gimnazja-
listów konieczna była do-
grywka. Nad dokładnością 
i prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwało jury 
w składzie: Iwona Rajca 
(UMiG Ogrodzieniec) i Mar-
ta Bejgier (MGOK Ogro-
dzieniec). 
W grupie uczniów Gimna-
zjum wyniki przedstawiają 
się następująco:
I MIEJSCE – bilet do Bruk-
seli – drużyna klas III w 
składzie: Zuzanna Wyleciał 
(III A), Karolina Małecka (III 
B), Magdalena Wałek (III C);
II MIEJSCE – drużyna klas II 
w składzie: Aleksandra Pa-
liga (II A), Paweł Kowalczyk 
(II B), Marta Kubiczek (II C);
III Miejsce – drużyna klas I 
w składzie: Nikola Ptak (I A), 
Natalia Kudela (I C), Karoli-
na Mendak (I D).
W grupie uczniów Szkół 
Podstawowych w Gminie 
Ogrodzieniec wyniki są na-
stępujące:
I MIEJSCE – drużyna ze 

SP w Ogrodzieńcu, kl. A: 
Uglorz Michał kl. IVA, Mi-
lewski Tomasz kl. IVA, Ki-
mak Igor kl. IVA;
II MIEJSCE – drużyna ze 
SP w Gieble: Zielińska Na-
talia kl. VI, Flak Wiktoria kl. 
VI, Pacia Emilia kl. IV;
III MIEJSCE – drużyna ze 
SP Fundacji ELEMETARZ 
w Podzamczu: Bladon 
Anna kl. V, Bień Malwina kl. 
V, Miśta Miłosz kl. V;
IV MIEJSCE – drużyna ze 
SP w Ryczowie: Brzezińska 
Maja kl. IV, Lipa Jakub kl. IV, 
Królikowski Kamil kl. IV;
V MIEJSCE – drużyna ze 
SP w Ogrodzieńcu kl. B, 
Kałużny Zuzanna kl. VB, 
Sagan Sandra kl. VB, 
Szczepanik Piotr kl. VB.
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplo-
my podpisane przez Bur-
mistrzów obu gmin oraz 
nagrody, a zwycięzcy 
dodatkowo medale i sta-
tuetki z rąk Dariusza Ptasia 
– Sekretarza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Gratulujemy 
tak ogromnej wiedzy o Unii 
Europejskiej, życzymy wielu 
sukcesów i już dziś zachę-
camy do wzięcia udziału w 
turnieju za rok. 
Sponsorami nagród byli: 
Biuro Posła do Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerze-
go Buzka, Gmina Ogro-
dzieniec, Związek Gmin 
Jurajskich.

Marta Bejgier

Włoska sorpresa – ogrodzieniecka niespodzianka, 
czyli XII edycja gminnego turnieju o Unii Europejskiej za nami

W czwartek, 7 maja br. 
w sali narad odbyła się 
uroczystość z okazji  ob-
chodów Powiatowego 
Dnia Bibliotekarza, który 
zorganizowała Miejsko-
-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ogrodzieńcu. 
Na uroczystość przybyli 
pracownicy bibliotek z 
całego powiatu zawier-
ciańskiego, przedstawi-
ciele Biblioteki Śląskiej w 
Katowicach oraz przed-
stawiciele władz powia-
towych - Maria Milejska 
Członek Zarządu Powia-
tu Zawierciańskiego oraz 
władze miasta i gminy 
Ogrodzieniec - Andrzej 
Mikulski Burmistrz Miasta 
i Gminy oraz Dariusz Ptaś 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. W trakcie 

Dzień bibliotekarza

uroczystości wystąpił 
Chór Szkolny „Śpiewa-
jące Nutki” oraz Zespół 
„Marzenie”, działający 
przy MGOK w Ogrodzień-
cu. W pomieszczeniu 
biblioteki otwarto wysta-
wę rękodzieła artystycz-
nego wykonanego przez 
uczestników warsztatów 

plastycznych prowadzo-
nych przez  MGOK oraz 
Fundację Stara Szkoła.
Burmistrz A. Mikulski oraz 
dyr. MGBP Wanda Zając 
wręczyli okolicznościo-
we statuetki dyrektorom 
bibliotek i zaproszonym 
gościom.

JP

Lubię wiosnę

A dlaczego? Jest wiele powodów, a przede 
wszystkim to lubię wiosnę za zieleń, za 
słońce, za kwiaty i piękne ogrody, za za-
pach lasu i śpiew ptaków. I ciepło ! Jeszcze 
nie upały, ale już kochane ciepełko.
Kiedy wiosna już zawita, wydaje się, że wo-
kół nas jest coraz więcej ludzi. Ludzie się 
mniej śpieszą, nie biegną lecz spacerują.
Chodzą wolniej, dostrzegając innych wokół 
siebie. Raptem na ulicach widać po zimie 
dzieci i młodzież, uśmiechnięte i radosne. 
Niby byli zawsze, ale na wiosnę są bardziej 
widoczni, obecni. Może sprawia to ubiór, 
bardziej kolorowy i zabawny, a może ich 
twarze, na których częściej gości uśmiech. 
Zapominamy choć trochę o szwankują-
cym zdrowiu i codziennych problemach. 
Buźki robią się wiosenne czyli uśmiech-
nięte i radosne. I jakie to miłe. Ponieważ 
oprócz uśmiechu na twarzy i radości w 
oczach zmienia się nastrój, jesteśmy we-
selsi, otwarci, chętni do rozmowy. Nasz 
dobry humor udziela się innym i zachęca 

do podobnego nastroju. A w ogóle to wio-
sną rzadko spotyka się ludzi smutnych. 
Zmartwienia nie zawsze znikają, ale słońce 
i zieleń dookoła pozwalają na chwilę o nich 
zapomnieć. Mniej narzekamy, mniej kryty-
kujemy, dużo mniej rzeczy nas razi i nam 
przeszkadza. Mamy więcej energii, którą 
wykorzystujemy w ogródku, na działce, 
na wycieczce, rowerze. Mamy plany i za-
mierzenia, poznajemy nowych ludzi, nowe 
miejsca.
Co roku, od pewnego czasu obserwuję to 
zjawisko i zawsze mnie zadziwia, a przede 
wszystkim cieszy. Wiosna ma siłę magicz-
ną, niech trwa wiecznie, a jeśli już nie na 
wieki, „to do końca świata i jeden dzień 
dłużej”.
Wiem, że taki błogi stan nie trwa wiecznie, 
ale chciałoby się rzec, wiosenna chwilo 
trwaj jak najdłużej!

Motto na wiosnę- (zasłyszane)
„O ile rozmowa jest tekstem, o tyle śmiech 
jest muzyką, sprawiającą, że wspólnie spę-
dzany czas staje się melodią, której w kół-
ko można słychać i nigdy nie straci uroku”.
Pozdrawiam wiosennie

HZM
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REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE

W OGRODZIEŃCU TRWA!

W miesiącach maj - sierpień 2015roku odbędzie się rekrutacja na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe w zawodach: opiekunka środowiskowa oraz kosmetyczka w kwalifikacji 
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Kursy organizowane są przez 
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (Szkoła Medyczna) w Sosnowcu od-
działy w Zawierciu. Miejscem realizacji kursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. 
Kurs jest bezpłatny. Zajęcia teoretyczne organizowane są w MGOK w Ogrodzieńcu, a 
zajęcia ćwiczeniowe w Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany termin kursów  to 
1.09.2015r. - 25.04.2016r., czas trwania ok. 7 miesięcy. Szczegółowe na informacje 
można uzyskać: w Szkole Medycznej w Zawierciu ul. Żabia 19b, www.rcku.na-
zwa.pl, nr tel. 32/6724332 lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogro-
dzieńcu, nr tel. 32/6732044. Warunkiem przyjęcia na kurs  w zawodzie opiekunka 
środowiskowa jest m.in. ukończenie 18 roku życia, ukończenie szkoły średniej (bez 
matury), dobry stan zdrowia. Warunkiem przyjęcia na kurs w zawodzie kosmetyczka 
jest m.in. ukończenie 18 roku życia, dobry stan zdrowia.
Kurs w kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy tzn.
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy. 
Absolwent kursu:

• przeprowadza wywiad z klientem;
• ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
• określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów twarzy, 

szyi i dekoltu;
• dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów;
• dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych za-

biegów;
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu;
• udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upięk-

szających i pielęgnacyjnych  twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
• przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
• przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta.

Praca: salon kosmetyczny, hotel, prywatny gabinet.
Kurs w zawodzie opiekunka środowiskowa kwalifikacja Z.5. Świadczenie usług 
opiekuńczych. Efektami kształcenia są między innymi:

• organizowanie prac opiekuńczych
• wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
• aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej.

Praca: ośrodki pomocy społecznej, środowisko podopiecznego, działalność prywat-
na.
Po ukończeniu kursu absolwent może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który odbywa się 
w szkole.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Renata Dusza 
Wicedyrektor RCKU

W Niedzielę Palmową, 29  
marca  br. na placu Pił-
sudskiego w Ogrodzieńcu 
odbył się Jarmark Wiel-
kanocny – druga tego 
typu impreza plenerowa 
organizowana w naszym 
mieście –  przypomnijmy, 
że21 grudnia 2014r. w tym 
miejscu po raz pierwszy 
mieliśmy Jarmark Bożona-
rodzeniowy.  Od samego 
rana na płycie rynku roz-
kładały się kiermasze z rę-
kodziełem i świątecznymi 
ozdobami. Wychodzący 
z kościoła mieszkańcy z 
ciekawością oglądali nie-
zwykłe stroiki, kwiaty, jajka 
zdobione szydełkowym 
ściegiem, koronkowe ser-
wety, obrusy, zajączki z 
siana i wikliny, ręcznie wy-
konywaną biżuterię, cera-
miczne bibeloty, wyroby z 
drewna i bibuły, świąteczne 
kartki, szydełkowe sakiew-
ki, koszyczki, kołnierzyki, 
kurczątka, baranki. A na-
wet wykonane na drutach 
papucie. Nie zabrakło też 
słodkości –ciast, babek, 
babeczek. Wszystko w 
sam raz  na świątecz-
ny stół i do koszyczka ze 
święconką. Dużym zain-
teresowaniem cieszyło się 
stoisko górali z Nowego 
Targu, którzy pierwszy raz 
byli w naszym mieście, ale 
ich oscypki, miody, soki i 
owocowe przetwory robiły 

prawdziwą furorę. Każdy 
chciał spróbować grillowa-
nego oscypka z żurawiną. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, 
Urzędu Miasta i Gminy 
oraz Biblioteki Publicz-
nej w Ogrodzieńcu, gdzie 
częstowano pysznym cia-
stem, wielkanocnymi ba-
beczkami, ozdobionymi 
jajkami. Każdy mógł dostać 
borowinę do koszyczka, a 
dzieci ciekawe maseczki. 
Panie z OPS dla najmłod-
szych oferowały malowanie 
buzi, a MGOK przygotował 
warsztaty artystyczne pn. 
„Nasze polskie tradycje – 
Święta Wielkanocne”. 
Na stoisku przygotowanym 
przez uczniów i opiekunów 
z RCKU Sosnowiec oddział 
w Zawierciu (dawna Szko-
ła Medyczna) można było 
zmierzyć ciśnienie tętnicze, 
obliczyć BMI masy ciała. 
Odbywały się tu również 
pokazy makijażu dzienne-
go i wieczorowego oraz 
pokaz masażu relaksacyj-
nego. 
Niezwykłą atrakcją dla  każ-
dego okazało się układa-
nie kubków na czas, tzw. 
Speed Stack, które zapre-
zentowali wolontariusze 
z Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Zawierciu. 
Nasi goście przywieźli ze 
sobą także zestawy do ho-

keja stołowego. 
Punktem kulminacyjnym 
imprezy był konkurs kuli-
narny pn. „Najsmaczniej-
szy Żurek Wielkanocny”. 
Do boju stanęły trzy eki-
py – ZGK w Ogrodzieńcu, 
Spółka Zamek i MGOK 
w Ogrodzieńcu, które od 
godziny 15.00 częstowały 
mieszkańców przygotowa-
ną przez siebie potrawą. 
Żurek był wyśmienity, któ-
ry każda ekipa ugotowała 
według własnego przepisu. 
Toteż wybór był trudny, ale 
po zakończonej degustacji 
mieszkańcy zadecydowali, 
że pierwsze miejsce nale-
ży się potrawie przygoto-
wanej przez Dom Kultury. 
Burmistrz Miasta i Gminy 
wręczył dyplomy – drugie 
miejsce przypadło Zakła-
dowi Gospodarki komu-
nalnej, a trzecie Spółce 
Zamek. Wszyscy stanęli 
na podium, a na koniec do 
pamiątkowego zdjęcia. Za-
bawa była wyśmienita, na-
stroje dopisały wszystkim. 
Organizatorzy - MGOK 
w Ogrodzieńcu i Spółka 
Zamek zapowiedzieli, że 
na kolejnym świątecznym 
festynie – Jarmarku Bożo-
narodzeniowym odbędzie 
się konkurs kulinarny na 
najlepszy bigos. Już można 
obmyślać przepis.

Joanna Piwowarczyk

Jarmark na Rynku

Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu oraz Prezes 
Spółki Zamek w Ogrodzieńcu składają serdeczne 

podziękowania Panu Szczepanowi Plutce - Euerokesz 
Ogrodzieniec oraz Panu Józefowi Słowikowi – 

producentowi wędlin za pomoc w organizacji Jarmarku 
Wielkanocnego na Placu Piłsudskiego  

w dniu 29.03.2015r.

Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz wraz z Zarzą-
dem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania 
niżej wymienionym darczyńcom, sponsorom Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Mło-
dzież zapobiega pożarom” – Ogrodzieniec, 27 marca 2015r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski; Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu, OSiR w Łazach – Park Wodny Jura;  Firma Budowlana KORDES – 
Wojciech Jaśko Ryczów Kolonia; ZPUH SZWEDEX Ewa Wałek, PPHU Grzegorz Wałek – Dom 
Pogrzebowy Ogrodzieniec; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  AS-MAR Andrzej Skrzypiciel 
Podzamcze; ZPUHiT ORSTAL Stanisław Orman Ogrodzieniec, Andrzej Ryński Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe BRUK; Bogusław Sprężak Zakład Remontowo Budowlany Ryczów; Ja-
nusz Grzesiak PHU CAPITAL Ryczów; Firma Budowlana BRUK Jolanta Krzykawska; Michał 
Półkoszek Firma Remontowo-Budowlana Ryczów; Krystian Jurek PHU MAX – Skład Opału 
Ryczówek; Marek Gąkowski Ogrodzieniec; Urszula Janoska Gospodarstwo Agroturystyczne 
Kiełkowice; Dariusz Ciołczyński, Rafał Ciołczyński – Serwis Opon DARMAX; Romuald Kubiczek 
PPUH INTERRAM, Elżbieta Bielecka ZUH Ogrodzieniec; Zdzisław Kwieciński FHU KRAUT; EKO 
GWAJM Sp. z o.o.; Wojciech Pietrzykowski Piekarnia Podpłomyk Giebło; Agnieszka Dzienniak 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec; GS „Samopomoc Chłopska” Ogrodzieniec; An-
drzej Mędrecki  Zakład Elektroinstalacyjny Śrubarnia; Edward Szlachta LUXGUM bis Fugasów-
ka; Grażyna Niepiekło PPHU DAR-PLAST Zawiercie; Teresa Zielińska Sklep Ogólnospożywczy 
Mokrus; Marian Kowalczyk Sklep Wielobranżowy EMIX Giebło; Danuta Jurczak Apteka Pry-
watna Ogrodzieniec; Małgorzata, Zbigniew Chrobot FPUH SOLTEX Mokrus; Maria Perkowska 
Sklep Monopolowo-Spożywczy Ogrodzieniec; Wanda Turska Sklep Ogólnospożywczy NIWA 
Ryczów Kolonia; Adam Miśkiewicz Sp. j. DYMEK Ogrodzieniec; Lidia Fabjańska KEY-POL 
Ogrodzieniec; Andrzej Żak Ryczów Kolonia; Włodzimierz Dziubałtowski PPHU OGRO-CAR 
Stacja Paliw Ogrodzieniec; Tomasz Osys PPHU TOM-POL Ogrodzieniec; Robert Kotarski Auto 
Handel – Komis DUKAT Fugasówka; PPHU EUROKESZ Szczepan Plutka; OSP w Ogrodzieńcu; 
ZPHU JANMAR Jan Krzuś; HIPPOCAMPUS Sp. z o.o. Warszawa.
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PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )

USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE, 
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.) 

SPRZĄTANIE POREMONTOWE

WYWÓZ GRUZU 

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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spółdzielnia socjalna

Urodził się 14.03.1939r. 
w Zawierciu-Kromołowie. 
W wieku 13 lat wstąpił do 
Niższego Seminarium Du-
chownego w Częstocho-
wie, a następnie kontynu-
ował naukę w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Święce-
nia prezbiteriatu przyjął 
29.06.1962r. z rąk ks. bp. 
Zdzisława Golińskiego w 
Katedrze w Częstochowie. 
Jego pierwszą parafią były 
Krzepice (obecnie pow.
kłobucki) a następnie Opa-
tów, Mrzygłód, Pajęczno 
i Częstochowa. Po 14 la-
tach służby wikariatu został 
skierowany przez ks. bp. 
Musiela do parafii Konop-
nica (obecnie woj.łódzkie), 
gdzie początkowo był ad-
ministratorem tejże para-
fii, a następnie pracował 
tam jako proboszcz przez 
okres 14 lat. W roku 1987 
wyjechał do Niemiec. Jako 
proboszcz służył Bogu w 
parafii Wellheim w Bawarii 
a następnie w Durrlauin-
gen. W 2004r. przeszedł 
na emeryturę i powrócił do 

kraju,  zamieszkał u sio-
stry w Ogrodzieńcu. Zmarł 
27.03.2015r w wieku 76 lat.
Ks. Radosław Sobalkowski

Ksiądz Edward Czernek był 
niezwykłym mieszkańcem, 
wszyscy wspominamy Go 
bardzo ciepło. Serdecz-
ny, zawsze uśmiechnięty i 
otwarty dla każdego napo-
tkanego człowieka zyskiwał 
sobie wiele sympatii. Choć 
nie urodził się w naszym 
mieście, miał tu wielu przy-
jaciół i często nazywany był  
„naszym księdem Edwar-
dem”. Potrafił dotrzeć do 
słuchacza - obdarzony da-
rem wypowiedzi i umiejęt-
nością przemawiania wielo-
krotnie docierał do naszych 
sumień i potrafił zmusić do 
refleksji nad tym co jest rze-
czywiście wartością, a co 
jest iluzją, błędną drogą,  na 
którą szkoda czasu. Bardzo 
kochał młodzież bo widział 
w niej przyszłość, dostrze-
gał pracowitość wśród 
dzieci i potrafił to docenić. 
Był wielkim sympatykiem 
Dziecięco-Młodzieżowej 

Wspomnienie
Śp. Ksiądz Prałat Edward Józef Czernek

Orkiestry Dętej w Ogro-
dzieńcu, a każdy jej wy-
stęp z radością oklaskiwał. 
To, między innymi, dzięki 
Niemu podjąłem decyzję 
o rozpoczęciu kształcenia 
muzycznego naszych dzie-
ci, a następnie założeniu 
młodzieżowego zespołu w 
Ogrodzieńcu w 2007 roku. 
Nie mógł się bowiem po-
godzić z tym, że w naszej 
ogrodzienieckiej parafii nie 
było orkiestry. Wielokrotnie 
opowiadał mi o tym, że w 
Bawarii gdzie pracował, or-
kiestra miała do spełnienia 
szczególną rolę. Towarzy-
szyła każdemu większemu 
wydarzeniu i uroczysto-
ściom w mieście, w ten 
sposób integrowała miesz-
kańców, była  ich chlubą i 
powodem do dumy. Gdy 
nasza orkiestra powstała 
wspierał ją bardzo i za-
wsze potrafił wynagrodzić 
trud nauki oraz publiczne-
go występu. Za każdym 
razem, gdy był obecny na 
koncercie nie pozostawał 
obojętny - zawsze honoro-
wo przekazał drobny datek 
„na lody” dla dzieci. Taka 
postawa mobilizowała mło-
dzież, dodawała chęci do 
nauki i doskonalenia swo-
ich umiejętności. Niewielu 
jest takich miłośników mu-
zyki jak On. 
Jego marzeniem było 
usłyszeć Radetzky March  
Johana Straussa w wy-
konaniu naszej młodzieży. 
Choć utwór nie należy do 
łatwych, orkiestra nauczyła 
się go grać zimą ubiegłego 
roku.  Gdy jednak gotowa 
była na publiczne wykona-
nie, był już mocno scho-
rowany i nigdy nie usłyszał 
przygotowanej dla Niego 
dedykacji... Szkoda, bo w 
ten sposób za Jego do-
broć i życzliwość młodzież 
chciała podziękować.  

Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec

Z powodu śmierci 

MAMY 
najszczersze wyrazy współczucia dla Joli  Ciołczyńskiej 

składają Zofia i Andrzej Adamusińscy

Pani Jolancie Ciołczyńskiej 
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Pani Wandzie Bednarz
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojej 

MAMY
śp. Heleny Kowalik 

Dziękuję za słowa współczucia i wsparcia,  
złożone wieńce i kwiaty oraz modlitwę. 

Jolanta Ciołczyńska z Rodziną

Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie
i ciężko się z nią pogodzić,

ale wierzymy w życie wieczne
i spotkanie w Domu naszego Ojca.

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności  
dla wszystkich, którzy w tak 

bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  
i życzliwości, uczestniczyli we Mszy Św. pożegnalnej i pogrzebowej , 

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku  

Śp. Księdza Edwarda Czernka  
Siostra Marianna Ewalda Ruda z Rodziną
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UDOnews
11 kwietnia  dr Agata Jur-
kowska przybliżyła małym 
odkrywcom tajniki geologii. 
„Dlaczego kontynenty się 
poruszają” to tytuł wykładu, 
który pozwala przenieść się 
do odległych czasów.
18 kwietnia w „Kolorowy 
świat Indian” wprowadził 

dr inż. Łukasz Wróblew-
ski. Prowadzący przybliżył 
zwyczaje, tradycję i historię 
Indian, a dodatkową atrak-
cją było mnóstwo ekspona-
tów, które pan Wróblewski 
przywiózł ze sobą (fot.).
W ramach UDO odbyły się 
także zajęcia interaktywne 
pt. „Nie tylko o dinozau-
rach… Opowieść o daw-
nych światach”. Zajęcia 
poprowadził Marek Trzepla 
– mieszkaniec Ogrodzień-
ca, z wykształcenia geolog, 
pasjonat przyrody z zamiło-
wania. Głównym zamysłem 
zajęć było pokazanie na-
szym małym studentom, że 
dinozaury tak naprawdę nie 
wyginęły, a wszystko to za 
sprawą ewolucji. 
We współczesnym świecie 
bardzo trudno sobie wy-
obrazić życie bez Internetu 
- zwłaszcza najmłodsi, któ-
rzy z tą technologią dora-

stają. Ale czy kiedykolwiek 
zastanawialiśmy jak Inter-
net w ogóle działa. Jak to 
jest możliwe, że dwoje ludzi 
z dwóch różnych części 
globu rozmawia ze sobą za 
pomocą Skype. Te wszyst-
kie niejasności próbował 
rozwiać dr inż. Maciej Ro-
stański podczas wykładu 
pt. „Rzeczy w sieci, czyli jak 
działa Internet, który odbył 
się 9 maja.  
W ramach Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzień-
cu zapraszamy na warszta-
ty plastyczne, które odbędą 
się 30 maja w sali MGOK w 
Ogrodzieńcu. Koszt zajęć – 
10zł. Prosimy o zapisy ilość 
miejsc ograniczona.
Zapraszamy na uroczy-
stość zakończenia I roku 
akademickiego UDO, która 
odbędzie się 14 czerwca 
br. o godz. 12.00 w MGOK 
w Ogrodzieńcu.

50zł/rok

GMINNE INWESTYCJE – MAJ 2015r.
Wszelkie atrybuty wiosny widać już na każdym kroku gołym okiem.  Z dużą intensywno-
ścią, z dnia na dzień, soczystą paletą intensywnych barw zachwyca nas wiosenna aura. 
Podobnie jak w przyrodzie w inwestycjach i przedsięwzięciach gminnych widać także 
dynamiczne działania:

I. Wokół Placu Wolności i ul. Południowej z pełną parą realizowane są roboty w zakresie  
przebudowy chodników. Oprócz nowych chodników wykonywane są także z kostki 
brukowej wjazdy do posesji zlokalizowanych przy tych ulicach. Zakończono już dwa 
odcinki prac przy Placu Wolności. Planowany termin finalizacji  całego zadania  to 
połowa czerwca br. 

II. Zakończono remont ul. Zamkowej w Podzamczu, która stanowi główne dojście 
do Zamku „Ogrodzieniec”. 

III. 9 kwietnia br. Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z Województwem Śląskim  
o dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Budowa amfiteatru wraz z 
przebudową na cele rekreacyjno-sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu 
Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II” . Zgodnie z zapisami umowy  wysokość 
dofinansowania wynosi: 115.774,06 zł. Zadanie rzeczowo zakończyło się w ubie-
głym roku. Obecnie realizowane są działania promocyjne określone we wniosku o 
dofinansowanie.

IV. W dniu 13 maja została podpisana umowa z wykonawcą, Zakładem Usługowo-Bu-
dowlanym „BUD-REM” Tomasz Skipirzepa z Zawiercia, zadania pn. „Przebudowa 
studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb  miesz-
kańców  i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych” . Inwestycja ta jest 
dofinansowana w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.   Prace zakończą się do 
15 czerwca br.

V. W dniu 26.03.2015r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania Gminy 
Ogrodzieniec pn. „Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec – serca Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej” w formie dotacji do kwoty  16.464,80 zł. Zakres wnio-
sku obejmuje przygotowanie i druk 2.000 katalogu, 1000 szt. malowanek i 200 szt. 
puzzli. Wszystkie te materiały służyć będą edukacji ekologicznej i prezentacji unikal-
nych osobliwości flory i fauny naszej gminy. Planowany termin realizacji zadania to 
wrzesień br.

VI. Trwa procedura konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycz-
nej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Ogrodzieńcu. Wyłoniony projektant wykona dokumentację architektoniczno-budow-
laną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie rozbudowy przedszkola. 

VII. Kontynuowane są prace związane z opracowaniem ważnych dla przyszłości gminy 
i niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie unijne dokumentów strategicznych: 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji. W ramach 
tego drugiego opracowywane są m.in. informacje zawarte w ankietach satysfakcji i 
opinii mieszkańców na temat warunków życia, których wypełniono  blisko 270.

9 kwietnia wykład pt. „Tera-
peutyczne działania greckiej 
tragedii” wygłosił prof. Zbi-
gniew Kadłubek - autor szki-
ców o dawnej i współczesnej 
kulturze Śląska.
10 kwietnia w sali narad od-
było się spotkanie słuchaczy 
UTW z Romanem Pankiewi-
czem - podróżnikiem i auto-
rem książki „Islandia – trzeci 
żywioł”. 
Podróżnik bardzo ciekawie 
przedstawił miasto Rejda-
fiordur, opowiadał także o 
tradycjach i zwyczajach Is-
landczyków.  Prezentacja 
wzbogacona była zdjęciami, 
które R. Autor wykonywał 
podczas pobytu w Islandii. 
W ramach sekcji Akademia 
Ogrodnika i Sadownika  21 
kwietnia odbyły się zaję-
cia praktyczne. Tym razem 
Grzegorz Dors zajęcia  po-
prowadził w ogrodzie jed-
nej ze słuchaczek UTW w 
Ogrodzieńcu - pani Krystyny 
Pawłowskiej. Na początku 
omówienie poszczególnych 
rodzajów kwiatów, krzewów i 
drzew. A potem już przycina-
nie, plewienie i pielęgnacja.

23 kwietnia o „Sylwet-
kach kobiet wojowniczek 
w różnych tekstach kultury” 
opowiadała mgr Agniesz-
ka Niewiara, która zapre-
zentowała sylwetki kobiet 
wojowniczek w wybranych 
tekstach kultury. 
24 kwietnia słuchacze 
wzięli udział w spektaklu 
poetycko-muzycznym w 
wykonaniu słynnego pol-
skiego aktora Jana Nowic-
kiego w WSB w Dąbrowie 
Górniczej.
14 maja wykład pt. „Kto 
tworzy większe role: aktor 
filmowy czy teatralny?” wy-
głosił mgr Dariusz Wikto-
rowicz –znany  aktor m.in. 
z serialu TVP pt. „Licencja 
na wychowanie”. Opowie-
ści głównie skupiały się na 
teatrze, ale nie zabrakło 
wątków filmowych. Do-
datkowo pan Wiktorowicz 
zdradził kilka „smaczków”  
zza kulis spektakli teatral-
nych.  Pomimo, iż był to 
wykład czuć było tą nie-
zwykłą więź między ak-
torem a widzem.  Wykład 

urozmaicony był fragmen-
tami nowoczesnych sztuk 
teatralnych. Nasz gość 
zachęcał również do od-
wiedzania teatru, aby do-
świadczyć wyższej formy 
kultury, przeżyć niesamo-
wite chwile, których nie da 
się doświadczyć w kinie. 
Wykład bardzo się podobał 
naszym słuchaczom, nie 
zabrakło także rozmów z 
naszym gościem. 
W kolejnym numerze GO 
ukaże się wywiad z Dariu-
szem Wiktorowiczem – za-
praszamy.
Zapraszamy do udziału w 
ostatnich już wykładach III 
roku akademickiego UTW:
28.05.2015r. – wykład 
z dziedziny ekonomii pt. 
„Sytuacja finansowa Ogro-
dzieńca na tle innych gmin 
miejsko-wiejskich woje-
wództwa śląskiego” wygło-
si prof. Jan Czempas
18.06.2015r. – Uroczy-
stość zakończenia III Edy-
cji Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wykład pt. „Śre-
dniowieczne korzenie kul-
tury polskiej” wygłosi prof. 
Dariusz Rott – polski litera-
turoznawca, kulturoznawca 
i medioznawcza.

Marta Bejgier


