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o g r o d z ien ie cka
Wielkie
manewry
W sobotę, 12 kwietnia br. w Ogrodzieńcu 
odbyły się ćwiczenia bojowe  służb ra-
towniczych PSP Zawiercie i OSP z terenu 
powiatu zawierciańskiego oraz służb 
współdziałających – Policji, Pogotowia 
Ratunkowego, śmigłowca gaśniczego.  
Wzięły w nich udział wszystkie jednost-
ki OSP z terenu naszej gminy. Manewry 
obejmowały zakres działań przy dwóch 
symulowanych zdarzeniach – wypadek 
drogowy z udziałem trzech samochodów 
oraz pożar lasu. 

Ćwiczenia zlokalizowano na terenie byłej piaskowni w są-
siedztwie lasu oraz na terenie Krępy.  Scenariusz ćwiczeń 
obejmował:
Wypadek samochodowy: z powodu awarii autobusu i 
utraty panowania nad pojazdem, dochodzi do wypadku z 
udziałem autobusu i dwóch samochodów osobowych. W 
wyniku zdarzenia 30 osób podróżujących tymi pojazdami 
zostaje rannych, w tym 14 jest uwięzionych we wrakach, a 
2 pasażerów oddala się od miejsca wypadku w nieznanym 
kierunku. 

Pożar lasu: w wyniku podpalenia przez nieznanych spraw-
ców dochodzi do pożaru ok. 3 ha lasu i poszycia.  Podczas 
prowadzonych działań jeden z ratowników doznaje obrażeń 
ciała na skutek poparzenia.
Głównymi celami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i 
doskonalenie możliwości systemu operacyjno-technicz-
nego sił i środków jednostek oraz doskonalenie działań w 
zakresie opanowywania pożaru lasu i dostarczania wody, 
ratownictwa technicznego z wykorzystaniem sprzętu hy-
draulicznego, segregacji oraz udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, organizacji systemu łączności radiowej, 
a także doskonalenie współpracy z innymi służbami i orga-
nizacjami podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Śląskiej Komendy 
Wojewódzkiej  PSP oraz Komendy Powiatowej PSP Za-
wiercie, władze samorządowe i przedstawiciele Nadleśnic-
twa Siewierz.  W ćwiczeniach wzięło udział ok. 250 osób, w 
tym: 168 z OSP, 27 z PSP, 19 uczestników z innych służb 
ratowniczych i współdziałających, 30 pozorantów.

JP
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3 kwietnia w siedzibie 
Podstrefy Sosnowiecko-
-Dąbrowskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej odbyło się spo-
tkanie Burmistrza Ogro-
dzieńca i Zarządu Strefy 
w sprawie przygotowań 
do włączenia terenów by-
łej Cementowni „Wiek” w 
Ogrodzieńcu do KSSE. Na 
sesji w dniu 23 kwietnia 

br. Rada Miejska w Ogro-
dzieńcu podjęła uchwałę 
na wniosek Burmistrza o 
wyrażeniu zgody na utwo-
rzenie specjalnej strefy 
ekonomicznej w Ogro-
dzieńcu. 

5 kwietnia w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach od-
było się spotkanie z okazji 
10-lecia utworzenia Sto-

warzyszenia Ruchu Har-
cerskiego „Czuwaj”. Orga-
nizacja została utworzona 
w 2004r. przez byłych har-
cerzy, instruktorów ZHP 
oraz sympatyków. Jej ce-
lem jest wspieranie rozwo-
ju i propagowanie idei har-
cerstwa wśród młodzieży. 
Członkami stowarzyszenia 
są m.in. byli instruktorzy 
z terenu gminy Ogrodzie-
niec, wśród których jest 
burmistrz Ogrodzieńca.

8 kwietnia Burmistrz 
brał udział w konferencji  
pn. Tereny Inwestycyjne 
zorganizowanej  w War-
szawie pod patronatem 
Polskiej Agencji Inwestycji 
Zagranicznych i Ministra 
Gospodarki.

12 kwietnia na terenie 
Ogrodzieńca odbyły się 
powiatowe ćwiczenia jed-
nostek włączonych do 
Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. 
Analizowane były różne 
scenariusze zagrożeń, 

które mogą wydarzyć się 
na terenie powiatu, m.in. 
udzielenia pomocy w przy-
padku wypadku drogowe-
go, wypadku zbiorowe-
go, pożaru lasu o dużym 
obszarze oraz zaginięcia 
osób. Ćwiczenia straża-
ków ochotników oraz stra-
żaków z PSP nadzorowały 
służby komendanta woje-
wódzkiego PSP.

15 kwietnia miało miejsce 
pierwsze od kilku lat Wal-
ne Zgromadzenie Wspól-
ników JPW, w którym 
gmina Ogrodzieniec ma 
30 procent udziałów – 36 
ha gruntu wniesionego do 
spółki w 2000r. Na spo-
tkaniu dokonano zmian w 
zarządzie spółki oraz dys-
kutowano o przyszłości 
spółki w obecnej sytuacji  
jej zadłużenia i zobowią-
zań.

15 kwietnia dzieci z 
Przedszkola  w Ogro-
dzieńcu zwiedzały Urząd 
Miasta i Gminy w Ogro-

dzieńcu. Maluchy miały 
okazję porozmawiać z 
Burmistrzem o jego pracy. 
Co odważniejsze zadawa-
ły pytania, na które Bur-
mistrz cierpliwie odpowia-
dał. Dzień później gośćmi 
Burmistrza byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej Fun-
dacji „Elementarz” w Pod-
zamczu. Dzieci odwiedziły 
także Dom Kultury i Biblio-
tekę.

17 kwietnia w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec podpisano umowę 
na rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Ogro-
dzieńcu-Cementowni. Po 
przeprowadzonym prze-
targu nieograniczonym 
wybrano jako wykonawcę 
firmę Linter SA z Wolbro-
mia, która dokona roz-
budowy oczyszczalni do 
przepustowości  1000m3 
na dobę. Wartość zamó-
wienia 1.722.000zł. Roz-
budowa oczyszczalni ze-
zwoli na kontynuowanie 
budowy kanalizacji w mie-

ście i gminie i podłączenie 
kolejnych miejscowości 
(Fugasówka i Podzam-
cze).

28 kwietnia odbyło 
się Walne Zgromadze-
nie Wspólników gminnej 
spółki „Zamek”, na której 
udzielono zarządowi ab-
solutorium za rok 2013.  
Przyjęto sprawozdania fi-
nansowe i  z działalności 
spółki.

1 maja Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
oraz Zespół Mażoretek 
Fantazja  wystąpiły w 
Szczawnicy na rozpoczę-
ciu sezonu turystycznego 
w uzdrowisku. Młodzież z 
naszej gminy w barwnym 
korowodzie przemasze-
rowała ulicami miasta, a 
następnie wystąpiła z bar-
dzo udanym koncertem 
połączonym z układem 
tanecznym mażoretek. W 
tym czasie w Szczawnicy 
przebywała grupa słucha-
czy z UTW z Zawiercia, 
którzy licznie oglądali wy-
stęp. 

z notatnika burmistrza...

Jesteśmy gminą o dużym 
potencjale turystycznym. 
Nasze walory przyciągają 
co roku prawie dwieście 
tysięcy gości. Z pewnością 
jest to szansa Podzamcza, 
Kiełkowic, Ryczowa i innych 
atrakcyjnych miejscowości 
na uzyskanie przez miesz-
kańców dochodów. Ale, 
czy z turystyki uda nam się, 
mówiąc kolokwialnie, „wy-
żywić” całą gminę? 
Czy wspomniany na wstę-
pie potencjał wystarczy do 
uzyskania takich docho-
dów, aby podnieść warunki 
i standard zamieszkania? 
Czy gmina jest w stanie 
uzyskać z turystyki docho-
dy zezwalające na remonty 
dróg, chodników, czy też 
poprawę estetyki w po-
szczególnych miejscowo-
ściach? Nie, bo choć miesz-

kamy w atrakcyjnej okolicy i 
mamy unikatowe zabytki, 
jak pokazują doświadczenia 
z ostatnich lat, to za mało, 
aby zapewnić pracę potrze-
bującym mieszkańcom, a 
działającym firmom w bran-
ży turystycznej wystarczają-
cej liczby klientów.
Wydaje się oczywiste, że 
przyszłość gospodarcza 
naszej gminy powinna być 
oparta na naszych trady-
cjach przemysłowych, a 
turystyka i rekreacja powin-
ny być jej uzupełnieniem. 
Oczywiście mówimy o no-
woczesnym, innowacyjnym 
przemyśle i usługach, czyli 
takiej działalności,  która 
jest przyjazna środowisku 
i nie kłóci się z turystycz-
nym wizerunkiem Szlaku 
Orlich Gniazd. Właśnie o 
taką przyszłość gospodar-

czą zabiegamy od kilku lat. 
W 2009 roku, gdy nadarzyła 
się okazja, gmina wykupiła 
po atrakcyjnej cenie tereny 
po byłej Cementowni „Wiek” 
i przystąpiła do opracowa-
nia koncepcji ich powtórne-
go zagospodarowania. Po 
kilku latach prac projekto-
wych, w końcu czerwca br. 
będziemy mieli kompletną 
dokumentację infrastruktu-
ry wraz z pozwoleniami na 
budowę dla nowych tere-
nów inwestycyjnych o po-
wierzchni ok. 25 hektarów. 
Nasze starania o ożywienie 
działalności gospodarczej w 
gminie spotkały się z życz-
liwością i zainteresowaniem 
wielu środowisk gospo-
darczych. Ich owocem jest 
także nawiązanie współpra-
cy z Zarządem Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-

Specjalna strefa ekonomiczna 
w Ogrodzieńcu?

micznej, która wstępnie 
pozytywnie zaopiniowała 
włączenie ok.15 ha gruntów 
do Podstrefy Sosnowiec-
ko-Dąbrowskiej KSSE. Na 
sesji Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu w dniu 23 kwiet-
nia br. podjęto stosowną 
uchwałę, która zezwoli Za-
rządowi Strefy na złożenie 
wniosku do Ministra Gospo-
darki o zgodę na włączenie 
gruntów w Ogrodzieńcu do 
KSSE.
Co to jest Specjalna strefa 
ekonomiczna (SSE) i  jakie 
są korzyści dla przedsię-
biorców inwestujących w 
strefie, a jakie dla gminy?  
Strefa ekonomiczna jest to 
wyodrębniony administra-
cyjnie obszar w gminie, bę-
dący własnością samorządu 
lub skarbu państwa, gdzie 
inwestorzy mogą prowadzić 

działalność gospodarczą na 
preferencyjnych warunkach. 
Celem działania strefy jest 
przyspieszenie rozwoju re-
gionu poprzez m.in. przy-
ciąganie nowych inwestycji, 
rozwój eksportu i tworze-
nie nowych miejsc pracy. 
Przedsiębiorcy inwestujący 
na terenie SSE mogą ko-
rzystać z zwolnień podatko-
wych, których wielkość jest 
tym większa im więcej zain-
westują lub zatrudnią więcej 
pracowników.  Oczywiście 
mają oni również obowiązki 
np. nie mogą zlikwidować 
działalności przed upły-
wem co najmniej 5 lat oraz 
nie mogą zmniejszyć stanu 
zatrudnienia. Korzystają 
również gminy, na terenie 
których działają SSE. Dla 
nich korzystnie jest to, że 
uruchomienie strefy wpły-

wa na spadek bezrobocia 
oraz wpływa na zwiększenie 
dochodów budżetu z tytułu 
wzrostu udziału w podat-
ku PIT od osób fizycznych. 
Gmina pozyskuje stabilnych 
podatników prowadzących 
innowacyjną działalność na 
wiele lat, a to może przyczy-
nić się do rozwoju lokalnych 
firm jako podwykonawcy 
czy też usługodawcy. Sza-
cuje się, że każde miejsce 
pracy w strefie  generuje 
kolejne miejsce pracy poza 
SSE. 
Czy w Ogrodzieńcu uda się 
utworzyć Specjalną Strefę 
Ekonomiczną? Mam na-
dzieję, że tak, ale o tym 
zdecyduje Rada Ministrów 
w najbliższych miesiącach.  

A. Mikulski

W zawodach sportowo-
-pożarniczych organizowa-
nych w dniu 10 maja 2014r. 
przez Państwową Straż 
Pożarną na stadionie w 
Zawierciu drużyna OSP Ry-
czów Kolonia zajęła drugie 
miejsce wśród jedenastu 
drużyn pożarniczych.
Zawody zostały przeprowa-
dzone w dwóch konkuren-

cjach: sztafeta pożarnicza 
7 x 50 m z przeszkoda-
mi, ćwiczenia bojowe. Po 
pierwszej części zawodów 
druhowie z Ryczowa Kolo-
nii zajmowali czwarte miej-
sce.
Dzięki żywiołowemu dopin-
gowi oraz bojowej postawie 
nasza drużyna awansowała 
na drugie miejsce. Po raz 

pierwszy w historii powiato-
wych zawodów strażackich 
drużyna z naszej gminy za-
jęła medalowe miejsce.
Drużyna OSP Ryczów 
Kolonia wygrała zawody 
gminne w 2012 roku i dzięki 
temu mogła reprezentować 
gminę w zawodach powia-
towych. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z OSP Mar-
ciszów. Wśród drużyn ko-
biecych piąte miejsce zajęły 
dziewczyny z OSP Giebło.

Dariusz Ptaś

OSP Ryczów Kolonia
wicemistrzem powiatu!
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W piątek, 2 maja mieszkań-
cy tradycyjnie bawili się na 
skwerze przy Domu Kultu-
ry. Organizator (MGOK w 
Ogrodzieńcu) na popołu-
dnie i wieczór przygotował 
m.in.: występy  zespołów 
Echo i Seniorów z Ogro-
dzieńca oraz koncert mu-
zyki rockowej i hip-hopowej 
w wykonaniu debiutującego 
młodzieżowego zespołu NA 
WCZORAJ. Druga część 
programu to taneczny wie-
czór z zespołem ABASO, 
który zaprosił wszystkich 
do wspólnej zabawy. W tym 
dniu odbyło się także otwar-
cie wystawy sprzętu i umun-
durowania strażackiego.
Na skwerze było mnóstwo 
atrakcji dla dzieci – dmu-
chańce, suchy basen, tram-
poliny, wata cukrowa, RAJ-
TOBUS.

Wiosennie i tanecznie,
czyli „Majówka na skwerze”

W Domu Kultury w Ogrodzieńcu do końca maja br. można obejrzeć bardzo ciekawą 
wystawę,  składającą się z wyposażenia i umundurowania strażackiego, pochodzących 
z prywatnych zbiorów Zdzisława i Konrada Wojdasów.
W skład ekspozycji wchodzą hełmy ochronne,  czapki i mundury galowe, bojowe ubra-
nia, pasy, toporki, rękawice, buty, odznaczenia, syreny, sikawki i motopompy oraz wiele 
innych akcesoriów strażackich. Najstarszy hełm pochodzi z XIX wieku, są hełmy z Nie-
miec, Austrii, Czech, Nowej Zelandii i Ameryki. Syreny strażackie wymagały generalnego 
remontu. Po nabyciu ich pan Zdzisław demontował każdą, naprawiał i odnawiał. Teraz 
każda jest sprawna. Ciekawość zwiedzających budziły modele strażackich samochodów 
i wozów bojowych. Na wystawie jest ich ok.70 sztuk, natomiast cała kolekcja liczy ponad 
300.  
Ten niezwykły  zbiór to efekt pasji i zamiłowania do sztuki strażackiej Zdzisława i Konrada 
Wojdasów. Przez wiele lat, najpierw pan Zdzisław, a potem dołączył do niego syn Konrad 
i z zamiłowaniem wyszukują w różnych miejscach kraju ciekawe przedmioty i akcesoria 
strażackie. 
Ogrodzienieckie Muzeum Pożarnictwa ma swoją stronę internetową: 
http://www.omp-muzeum.com.pl/ , gdzie można zapoznać się z historią tego niezwykłe-
go przedsięwzięcia oraz obejrzeć wszystkie eksponaty.

Strażackie zbiory

W sobotę, 3 maja br. obchodziliśmy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
W Ogrodzieńcu przedstawiciele władz samorządowych w asyście druhów OSP 
Ogrodzieniec i Podzamcze oraz Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej złożyli 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogro-
dzieńcu. W Kościele Parafialnym odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny 
oraz strażaków. Po nabożeństwie odbył się pokaz  taneczny Zespołu Mażoretek 
Fantazja i koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

JP

Święto Konstytucji 3 Maja
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Najpiękniejsze i najlepsze jakościowo zdję-
cia dzieci to: jedno z 1918r. z grupą dzieci 
dożywianych przez Kuchnię Komitetu Ra-
tunkowego i drugie, prawie 20 lat młodsze 
z Ochronki, zamieściłam je w książce, więc 
nie ma sensu tu ich powtarzać. Ale jest kil-
ka, które dotychczas nie były nigdzie publi-
kowane, wiec chcę je Państwu pokazać. 
Pierwsze zdjęcie zrobione zostało w 
1939r., przed bocznym wejściem (od stro-
ny południowej) do szkoły, gdzie i teraz jest 
wejście do przedszkola. Spośród całej gro-
mady kilkoro dzieci udało się rozpoznać. 

W dolnym rzędzie od lewej: 
1.Dziewczynka w płaszczyku to Danusia 
Markiewicz
3.Zosia Mikulska (później żona Norberta 
Matyska)
5.Jasia Chrapka-Bednarz
7.Jadwiga Wacowska
8.Jasia Mikulska-Słowikowska
9.Krystyna Żyła
10.Wiesia Ćmak-Jeziorska
11.Janka Wójcikowa
W górnym rzędzie:
1.Lodzia Stanek-Biedak

2.z owiniętą głową Stefan Lipka
4.Gienek Lubach
8.Fenia Molenda-Sewerzyńska
9.Zenia Pilarska-Kocjan
Najwyżej stoi Józef Szymański.
Następne zdjęcia pochodzą z lat 40. Opie-
kunkami były Panie Zosia i Tosia Kmita, a 
także Helena Molenda, która zajmowała się 
kuchnią. Zwróćcie uwagę, że co najmniej 
połowa dzieci ma bose stopy, bo latem 
dzieci biegały bez butów.
Kolejne zdjęcie z roku 1958 – wychowaw-
czyni Alicja Mieszczanek. Te dzieci chodziły 
do przedszkola w budynku, który stoi do 
dzisiaj. Tuż przed wojną budynek został 
wzniesiony ze składek pracowników Ce-
mentowni „Wiek” jako Przychodnia Prze-
ciwgruźlicza, ale nigdy tej funkcji nie pełnił. 
Wśród dzieci rodzeństwo Januszek  i Bo-
gusia Kordys, Tereska Kwiatkowska, Jurek 
Kwec, Ania Biedak, Rysiu Orman, Kazik 
Ćmak, Marysia Pędzik, Zosia Łasicka, 
Władek Grzebieluch, Rysiu Kocjan. Dzisiaj 
to ludzie około sześćdziesiątki, a ze zdjęcia 
spoglądają sześciolatki i jeszcze młodsi. Tu 
już wszystkie dzieci obute – w sandałkach 
i trzewiczkach. 
Ponieważ stare przedszkole nie mieściło 
wszystkich chętnych, w roku 1978 otwar-
to nowe, zbudowane z elementów prefa-

brykowanych, drewnianych. Żywotność 
nowego przedszkola przewidywano na 20 
lat i tyle wytrzymało, zapewne stałoby do 
dzisiaj, ale niestety spłonęło w roku 1999. 
Przez kilka lat przedszkole mieściło się w 
Domu Kultury, a teraz zajmuje pomieszcze-
nie na parterze budynku Szkoły Podstawo-
wej w Ogrodzieńcu (w części starej szkoły). 
Z okazji święta naszych najmłodszych ży-
czę im wszystkiego najlepszego, ciepła 
i miłości w domu rodzinnym, ciekawych i 
radosnych zajęć w przedszkolu, a także 
wielu prezentów z okazji Dnia Dziecka.

Maria Lipka-Stępniewska

Pragnę Państwu przypomnieć, że nadal 
poszukuję ciekawych zdjęć, zarówno tych 
najstarszych, jak i tych powojennych, po-
nieważ historia naszego miasteczka two-
rzona jest każdego dnia, a po wielu wyda-
rzeniach, czy zakładach pracy nie zostało 
nic oprócz pustych miejsc i  fotografii. Mam 
nadzieję, że wspólnie uda nam się tę część 
naszej historii ocalić od zapomnienia, a 
ludziom którzy ją tworzyli chociaż w ten 
sposób podziękować za ich trud. Liczę na 
Państwa pomoc, proszę o kontakt, mój te-
lefon 32 6732082.

M.L.S

Z kart historii
Przedszkole w Ogrodzieńcu
Zbliża się 1 czerwca – Dzień Dziecka i z tej okazji dzisiejsza gawęda 
będzie o najmłodszych, a w związku z tym o przedszkolu. 
Przeglądając stare zdjęcia natrafiłam na kilka fotografii najmłodszych 
naszych obywateli.

Szukam pracowników . Praca w branży finansowej.

PROFI CREDIT 
tel.  728 874 312

Lata 40. XX w. Rok 1958

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 
składa serdeczne podziękowania druhom z OSP Ogrodzieniec 

za pomoc w uporządkowaniu terenu przy budynku MGOK  
i wyczyszczenie niecki fontanny.

Rozstrzygnięcie 
„Wielkanocnego Konkursu Plastycznego

 na najładniejszą pisankę 2014” 
zorganizowanego przez MGOK w Ogrodzieńcu

Nagrody za udział w tegorocznym konkursie otrzymują:
Nikola Stapel – Ogrodzieniec, Julita Kajdan – Ryczów, Kinga Markiewicz – Ry-
czów, Aleksander Klabis – Ryczów Kolonia, Dagmara Mikoda - Ogrodzieniec.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło w dniu 16 maja w MGOK w Ogrodzień-
cu. Więcej na stronie internetowej MGOK:
www.mgok.ogrodzieniec.pl
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Redakcja GO: Panie Burmistrzu, mi-
nęło 10 lat od chwili wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. Jak Gmina Ogro-
dzieniec wykorzystała ten czas? Czy 
przystąpienie Polski do UE przyniosło 
realne korzyści dla naszej gminy?
Andrzej Mikulski: Członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej ma ogromne znacze-
nie dla rozwoju terenów wiejskich i małych 
miast takich jak Ogrodzieniec. Zmiany jakie 
się dokonały dzięki realizacji programów 
finansowych ze środków UE w ostatniej 
dekadzie widzimy wszędzie.  Wszyscy 
zauważyliśmy wielokierunkowy rozwój, 
co  pozwoliło na wypełnienie wieloletnich 
zaniedbań, a tym samym wyrównanie dys-
proporcji rozwojowych między regionami. 
W gminie Ogrodzieniec, dzięki środkom 
unijnym, możliwa była realizacja wielu 
przedsięwzięć, zarówno inwestycyjnych, 
jak i społecznych. Na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat gmina z powodzeniem podję-
ła szereg inwestycji komunalnych, których 
bez dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych nie można byłoby w tak krótkim cza-
sie dokonać. 
Red. Kiedy pojawiły się pierwsze środ-
ki unijne w gminie?
A.M.: Pierwsze środki europejskie na na-
sze inwestycje pochodziły z programu 
przedakcesyjnego SAPARD, który był 
dostępny jeszcze przed 1 maja 2004r. 
Wówczas przy dotacji z tego programu, 
wspólnie z Gminą Pilica wybudowaliśmy 
drogę Ryczów-Złożeniec - każda z gmin 
drogę po swojej stronie. Dzięki temu nasi 
mieszkańcy uzyskali lepsze połączenie z 
Pilicą dla kilku miejscowości: Ryczowa, 
Żelazka, Śrubarni, Ryczowa Kolonii, a tak-
że Ogrodzieńca i Podzamcza. Z programu 
SAPARD wybudowaliśmy też pierwszy 
etap budowy kanalizacji w Ogrodzieńcu w 

2005 roku. Dzięki wsparciu tego programu 
zrealizowaliśmy zadania o wartości łącznej 
prawie 3 mln.zł.  
Red.: Z jakich programów pochodziły 
środki unijne pozyskane przez gminę?
A.M.: Jeśli chodzi o środki unijne w ostat-
nim dziesięcioleciu, to korzystaliśmy przede 
wszystkim ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 
lata 2004-2006, Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartości 
inwestycji, które  powstały dzięki pomocy 
programów wynosiły odpowiednio: ok. 7,4 
mln zł, 13,2 mln zł oraz prawie 7 mln zł. 
Beneficjentami środków był Urząd Miasta 
i Gminy, ale również pozostałe jednostki 
gminne: SPZOZ, MGOK oraz spółki gmin-
ne. Dla przykładu SPZOZ zakupił sprzęt 
medyczny oraz wyremontował  wnętrze 
przychodni zdrowia za kwotę ok. 1,3 mln 
zł, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzie-
niec sp. z o.o. wyremontowało dachy na 
ośmiu wspólnotach mieszkaniowych na 
kwotę ponad 1,4 mln złotych, a „Zamek” 
sp. z o.o. wykonała przebudowę dawnego 
hoteliku „Boner” na Gościniec pod Lilijką za 
1,4 mln złotych oraz wyremontowała trasę 
zwiedzania zamku w Podzamczu wraz z 
niezbędnymi pracami konserwatorskimi za 
ok. 1,6 mln zł. 
Red.: Jak przebiega proces pozyski-
wania środków unijnych dla gminy?
A.M.: Pieniądze pozyskujemy w ramach 
postępowań konkursowych oraz poza-
konkursowych, organizowanych przez in-
stytucje wdrażające działania w poszcze-
gólnych programach. Zdobycie środków 
unijnych jest procesem rozciągniętym w 
czasie i może trwać kilka lat. Najpierw, po 
określeniu potrzeb, niezbędne jest wyko-

nanie projektu technicznego, uzyskanie 
pozwoleń i uzgodnień oraz opracowanie 
studium wykonalności. Dopiero wtedy 
można przygotować wniosek o dofinanso-
wanie wraz z niezbędnymi opracowaniami 
(na przykład oceną oddziaływania inwesty-
cji na środowisko). Dokument ten składa 
się po ogłoszeniu konkursu przez właściwą 
instytucję, która poddaje go ocenie pod 
względem formalnym oraz merytorycznym. 
Uzyskanie środków zewnętrznych nie jest 
łatwe, jakby się wbrew pozorom wydawa-
ło. To nie jest tak, że gdzieś znajduje się 
szuflada z pieniędzmi unijnymi z napisem 
„dla Gminy Ogrodzieniec”. Pozyskanie do-
finansowania unijnego najczęściej wymaga 
rywalizacji z innymi gminami przy składaniu 
wniosków. Samo umieszczenie projektu na 
liście wniosków nie świadczy o przyznaniu 
dofinansowania. W przypadku np. niedo-
trzymania przez beneficjenta terminów do-
tyczących kompletowania niezbędnej do-
kumentacji, projekt może zostać usunięty z 
listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się 
ktoś inny. W rezultacie pieniądze otrzymu-
je ta gmina, której wniosek jest kompletny, 
poprawny pod względem formalnym oraz 
merytorycznym i zostanie najwyżej oce-
niony. Niektóre, choć nieliczne inwestycje 
mają szansę na otrzymanie dofinansowa-
nia ze środków unijnych bez konieczności 
udziału w konkursie. Udział w trybie poza-
konkursowym wymaga również przygoto-
wania stosownej dokumentacji. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że na 
terenie naszej gminy ze środków unijnych 
skorzystali też prywatni przedsiębiorcy, 
którzy dzięki temu nabyli nowe urządzenia, 
czy też stworzyli kilka atrakcji turystycz-
nych.
Red.: Czy poza projektami inwestycyj-
nymi, gmina uczestniczyła w projek-
tach o charakterze społecznym współ-
finansowanymi ze środków unijnych?
A.M.: Gmina Ogrodzieniec realizowała i 
uczestniczyła w wielu projektach o cha-
rakterze społecznym, dofinansowanych 
przede wszystkim ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Dzięki 
podjęciu przez naszą gminę działań i za-
angażowania w programach społecznych, 
mieszkańcy Ogrodzieńca i poszczególnych 
sołectw mieli możliwość, między innymi, 
bezpłatnego kształcenia w zakresie języka 
angielskiego, odbycia szkoleń komputero-
wych, szkoleń i kursów z różnych dziedzin 
prowadzonych z wykorzystaniem Interne-
tu poprzez Centrum Kształcenia na Odle-
głość w Gieble.
Red.: Czy Gmina Ogrodzieniec wyróż-
nia się wśród innych gmin w zakresie 
aktywności upowszechniania idei eu-
ropejskiej?
A.M.: Wieloletnia współpraca międzyna-
rodowa naszej gminy oraz działania na 
rzecz popularyzacji idei europejskiej zosta-
ły dostrzeżone i docenione. W roku 2004 
Gmina Ogrodzieniec została uhonorowana 
Dyplomem Europejskim, a w 2007 roku 
otrzymaliśmy Flagę Honorową Rady Euro-
py. Należy podkreślić, iż są to prestiżowe 
wyróżnienia przyznawane nielicznym mia-
stom europejskim. Dlatego też dumą na-

pawa fakt, że znaleźliśmy się w elitarnym 
gronie europejskich miast, które mogą 
poszczycić się zaszczytnymi insygniami /
tytułami przyznanymi przez Radę Europy.
Red.: Obecnie kształtuje się budżet 
unijny na lata 2014-2020. Jak gmina 
będzie mogła skorzystać ze środków 
unijnych w przyszłości?
A.M.: W przyszłych latach będziemy mogli 
skorzystać przede wszystkim ze środków 
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu 
i społecznemu oraz tzw. innowacjom. Do 
dyspozycji będzie  Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020 oraz programy na 
poziomie centralnym takie jak: Program 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Program Inteligentny Rozwój 2014-2020,  
Program Polska Cyfrowa 2014-2020 czy 
Program Wiedza Edukacja Rozwój.  Będą 
też dostępne środki w Komisji Europejskiej, 
o które będziemy mogli aplikować bezpo-
średnio do Brukseli. Myślę, że środków 
starczy dla każdego – problemem może 
być brak środków własnych w budże-
cie gminy lub brak możliwości zaciągania 
kolejnych kredytów na inwestycje.  Jeśli 
chodzi o środki dostępne w Urzędzie Mar-
szałkowskim, to obecnie trwają jeszcze 
prace nad programem operacyjnym dla 
Województwa Śląskiego. Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego przekazał 10 kwietnia 
2014 r. treść tego programu do Komisji 
Europejskiej w Brukseli celem zaopiniowa-
nia. Ostatecznie RPO WSL 2014-2020 zo-
stanie przyjęty do 10 października 2014r. 
Przewiduje się, że pierwsze konkursy zo-
staną ogłoszone pod koniec 2014 r. Ale 
poza trybem konkursowym przygotowu-
jemy się do aktywnego uczestnictwa w 
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorial-
nych – nowej formy przekazania środków 
na najważniejsze dla regionu inwestycje. 
W ramach ZIT mamy szansę na uzyska-
nie środków na remont „Trójbudynku”, 
termomodernizację remiz OSP, utylizację 
azbestu z dachów budynków prywatnych,  
zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu 
do przedszkola oraz pomoc osobom po-
szukującym pracy. Jestem dobrej myśli i 
mam nadzieję, że otrzymamy również do-
finansowanie do budowy infrastruktury na 
nowych terenach inwestycyjnych po byłej 
cementowni „Wiek” i „Izolacji”. To najważ-
niejsze zadanie dla samorządu gminnego 
w przyszłych latach. Stworzenie warunków 
dla przedsiębiorców do zainwestowania w 
przyszłej specjalnej strefie ekonomicznej w 
Ogrodzieńcu jest dla mnie zadaniem prio-
rytetowym i najważniejszym ze wszystkich. 
Bez nowych podmiotów gospodarczych 
w gminie nie ma mowy o rozwoju w przy-
szłych latach. 
Red. Jak w jednym zdaniu podsumo-
wałby Pan Jubileusz 10-lecia Polski w 
UE?
A.M.:  Cóż, chyba jednym stwierdzeniem: 
czasu nie zmarnowaliśmy i szansę jaka 
była wykorzystaliśmy, do ostatniego euro-
-centa!
Red.: Dziękujemy za rozmowę.
A.M. Dziękuję i pozdrawiam Czytelników 
Gazety Ogrodzienieckiej.

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ = 10 LAT INWESTYCJI W GMINIE OGRODZIENIEC

Dobrze wykorzystany czas

Przyjęcie przez Burmistrza Ogrodzieńca Honorowej Flagi Rady Europy wręczonej przez przedstawi-
cielkę Rady Europy p. E. Gatterer w dniu 13.10.2007r.
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Spośród soczystej, wiosennej zieleni coraz śmielej wyłaniają się efekty właśnie realizowa-
nych dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji

I. Profesjonalnie i zgodnie z harmonogramem prowadzone  są prace w zakresie  za-
dania „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jako-
ści życia mieszkańców”.  Z dnia na dzień nowy parking przed budynkiem Urzędu 
nabiera nowego wyglądu. 

 Ponownie serdecznie przepraszamy za wszelkie uciążliwości związane z zapar-
kowaniem samochodu, dotarciem do urzędu, jak również hałasem związanym z    
prowadzonymi robotami, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Zakończenie 
inwestycji przewidziane jest do końca czerwca br. 

II. Nadal trwają roboty budowlane i elektryczne w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja 
Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia 
aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kultural-
no-rozrywkowych – etap I”. Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się  
– do końca lipca 2014r. 

 Ponadto 
III. Na mocy podpisanej umowy przekazano firmie LINTER z Wolbromia plac budowy 

w celu realizacji  „Budowy II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu”. Zgodnie 
z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

GMINNE INWESTYCJE – MAJ 2014r.

Pożyczka do 25 tys.  Dojazd do klienta !

PROFI CREDIT  
tel. 692130735

Na Święto Floriana

Druhowie strażacy pełni poświęcenia
Nie każdy z mieszkańców dzisiaj was docenia
Kiedy ogień trawi wszystko dookoła 
Mieszkaniec rozpacza i strażaków woła
Strażacy nie bacząc, że noc, niepogoda
Ratują dobytek, bo wszystkiego szkoda.
Kiedy uratują, gospodarz dziękuje
Strażaków doceniać wszystkim obiecuje.
Strażak jest gotowy o każdej godzinie
Niesie pomoc wszystkim, nie tylko rodzinie
Gotowy do walki z ogniem i powodzią
I tam gdzie strażaka o pomoc poproszą.
Druhowie strażacy mieszkańcom służycie
Gasząc pożar, często narażacie życie.
Święty Florian czuwa, błogosławi z nieba
Ochrania strażaków, gdy zajdzie potrzeba.

Dla Strażaków z naszej Gminy
Zofia Adamusińska

W piątek, 25 kwietnia odby-
ło się spotkanie sekcji lite-
rackiej UTW w Ogrodzieńcu 
poświęcone życiu i działal-
ności papieża Polaka Jana 
Pawła II, który w niedzielę, 
27 kwietnia br. został przy-
jęty w poczet świętych Ko-
ścioła katolickiego.  
Papież Jan Paweł II w cią-
gu ponad 26 lat pontyfika-
tu opublikował dokumenty 
i wygłosił przemówienia, 
które oblicza się na 85 tys. 
stron druku. Wiele z zawar-
tych w nich myśli stało się 
powszechnie znanymi cyta-
tami i sentencjami. Podczas 
102 pielgrzymek zagranicz-
nych i 142 podróży po Wło-
szech Jan Paweł II wygłosił 
ponad 3 tys. homilii i prze-
mówień. W czasie swojego 
pontyfikatu opublikował 14 
encyklik, 14 adhortacji, 11 

konstytucji i 42 listy apo-
stolskie. Jego wystąpienia 
trafiały do milionów ludzi 
na całym świecie.  Potrafił  
prosto i precyzyjnie opisy-
wać najistotniejsze kwestie 
etyczne i społeczne, pro-
blemy z zakresu doktryny 
wiary i życia Kościoła. 
Uczestnicy spotkania dys-
kutowali o życiu i twórczo-
ści wielkiego Polaka, jego 
osiągnięciach w dziedzi-
nie wiary i pracy na rzecz 
ludzkości. Cytowane „Zło-
te myśli” zainspirowały do 
poszukiwania odpowie-
dzi na pytania: jakim był 
człowiekiem, kapłanem, 
papieżem, jak podchodził 
do trudnych spraw życia i 
śmierci, problemów cywili-
zacyjnych, itp. Nie sposób 
w tak krótkim czasie przy-
bliżyć dzieło pontyfikatu 

Jana Pawła II. Zachęciło 
to jednak uczestników do 
dalszego zgłębiania wie-
dzy o ogromnym dorobku i 
niezwykłym życiu papieża.
Jan Paweł II jest dla nas 
wzorem świętości czło-
wieka i kapłana. Wielkim 
przykładem człowieka do-
świadczonego i cierpiące-
go, a jednocześnie pełne-
go wiary, nadziei, miłości 
i radości. Nieogarnionym 
mistrzem słowa i pióra. 
Człowiekiem, z którego 
każdy Polak powinien być 
dumny – zgodnie stwier-
dziły panie z sekcji literac-
kiej. 
Motto spotkania  „Jan Pa-
weł II – wzorem i przykła-
dem dla nas”  okazało się 
niezwykle trafne.

Joanna Piwowarczyk

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 
składa serdeczne podziękowania dla Kierownika i Pracowników Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu oraz Kierownictwa Spółki ZAMEK  
za pomoc udzieloną przy organizacji imprezy plenerowej 

Majówka’2014 w dniu 02.05.2014r.

W niedzielę 4 maja druhowie 
Parafii Giebło uczcili święto 
swojego patrona – Floria-
na. Jednostki OSP Giebło, 
Mokrus, Kiełkowice, Gulzów 
i Siamoszyce uczestniczy-
ły w uroczystej mszy świę-
tej odprawionej w Kościele 
Parafialnym w Gieble przez 
księdza proboszcza  Krzysz-
tofa Knapa. Po nabożeństwie 
strażacy udali się do Mokru-
sa, gdzie odbywała się druga 
część uroczystości. Straża-
cy w zwartym szyku wraz 
z pocztami sztandarowymi 
prowadzonym przez Orkie-
strę Dętą z Giebła, przema-
szerowali główną ulicą so-
łectwa Mokrus w kierunku 
remizy.

Następnie gospodarz tego-
rocznego święta, OSP Mo-
krus,  zaprosił  wszystkie jed-
nostki oraz gości do remizy 
strażackiej. Remiza jest miej-
scem spotkań nie tylko stra-
żaków, ale całej społeczności 
lokalnej. Odbywają się tu uro-
czystości i festyny rodzinne. 
Szczególnie o to miejsce dba 
pani Teresa Zielińska, która 
zapewnia porządek i estetykę 
sali i otoczenia na co dzień i 
od święta oraz pomaga w 
organizacji imprez okolicz-
nościowych, np. Dzień Ko-
biet, Dzień Strażaka.  Całą 
uroczystość uświetniła Or-
kiestra Dęta z Giebła, która 
towarzyszyła strażakom w 
kościele, podczas przemar-

szu i wspólnym spotkaniu w 
remizie. Muzycy pod  kierun-
kiem pana Zbigniewa Barana 
zaprezentowali różnorodny 
repertuar – od utworów  pa-
triotycznych, żołnierskich po 
wiązanki melodii popularnych 
i utwory estradowe.
W tym dniu dokonano tak-
że wręczenia odznaczeń 
dla wyróżniających się stra-
żaków oraz odczytano listy 
gratulacyjne z okazji Dnia 
Strażaka. Spośród wyróżnio-
nych strażaków był Andrzej 
Mikulski, Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, pełnią-
cy zarazem funkcję Prezesa 
Miejsko-Gminnego Zarządu 
OSP RP w Ogrodzieńcu, któ-
ry został odznaczony przez 
Komendanta Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP Henryka 
Karcza Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa.

Joanna Piwowarczyk

Wszystkim Druhom-Straża-
kom z okazji Ich święta składa-
my najserdeczniejsze życzenia 
wszystkiego najlepszego, wie-
lu sukcesów w pracy i życiu 
osobistym oraz satysfakcji z 
codziennej trudnej służby.

Redakcja 
Gazety Ogrodzienieckiej

Strażackie święto
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Dom Pogrzebowy

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

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

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

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

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

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

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

SKUP AUT
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
OGRODZIENIEC, KOŚCIUSZKI 107 E

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

Zarząd OSP w Ryczowie Kolonii oraz Komendant 
Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ogrodzieńcu Henryk 

Karcz składają serdeczne podziękowania dla Ewy Wałek 
– Zakład Kamieniarski SZWEDEX za wykonanie tablicy 
pamiątkowej, która zostanie zamontowana na budynku 

remizy OSP Ryczów Kolonia.

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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Wyniki IV edycji konkursu plastycznego organizowanego przez 
Fundację „Stara Szkoła”. Dnia 24.04.2014r. w MGOK w Ogrodzieńcu 
Jury konkursu w składzie: Emilia Lubieniecka-weterynarz, Renata 
Długosz-nauczyciel SP w Ryczowie, Renata Zając-UTW w Ogrodzień-
cu sekcja rękodzieła, Maria Kardynał-UTW w Ogrodzieńcu sekcja 
malarska, Joanna Piwowarczyk-Gazeta Ogrodzieniecka, Marta Bej-
gier MGOK Ogrodzieniec, Barbara Miklas-Fundacja Stara Szkoła,  
Wojciech Czaplicki-uczeń klasy V SP w Ogrodzieńcu, laureat ubiegłych 
konkursów. 

Oceniono 95 prac, które wpłynęły na tegoroczny konkurs. Poniżej podajemy autorów 
nagrodzonych i wyróżnionych prac:
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce Anna Gała, II miejsce Patrycja Rogowska, III miejsce Marta Kajdańska
Wyróżnienia: Marta Matysek, Nicol Janiczek, Anita Bednarz.
Kategoria Klasy I-III:
I miejsce Emilia Waszkiewicz, II miejsce Stella Bladon, III miejsce Julia Ratyńska
Wyróżnienia: Anastazja Kleszcz, Asia Czaplicka, Kamil Bednarz, Agata Pikuła.
Kategoria Klasy IV-VI: 
I miejsce Paulina Hutnik, II miejsce Julita Kajdan, III miejsc Dawid Soliński
Wyróżnienia: Natalia Marzecka, Ania Bladon, Kinga Pikuła, Aleksandra Kłosek
Kategoria Przedszkolaki i Zerówka:
I miejsce Sandra Sadowska, II miejsce Franek Ratyński, III miejsce Iza Maciążek
Wyróżnienia: Gabriel Markiewicz, Julia Pocztowska, Michał Ptaś, Zuzanna Tomiczek, Pio-
trek Jałowiecki, Dominik Pławecki.

Mój przyjaciel kot

Drużyna uczennic z Gimna-
zjum w składzie: Marta My-
stek, Paulina Gała, Karolina 
Merda, Ola Milewska 24 
marca br. wzięła udział w 
IV Powiatowym konkursie 
wiedzy o Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej, który 
odbył się pod hasłem: „Cu-
dze chwalicie… swego nie 
znacie”. Głównym celem 
konkursu jest popularyza-
cja piękna przyrody i historii 
Wyżyny Krakowsko-Czę-

stochowskiej oraz krzewie-
nie wśród młodzieży posta-
wy patriotycznej.
O miejsca na podium wal-
czyło dziesięć drużyn z po-
wiatu zawierciańskiego. Py-
tania przygotowane przez 
organizatorów konkursu 
były dla uczestników nie 
lada wyzwaniem. Po podli-
czeniu zdobytych punktów 
nasze dziewczyny upla-
sowały się wraz z grupą z 
Włodowic na III miejscu, 

więc konieczna była do-
grywka. Ostatecznie Gim-
nazjum w Ogrodzieńcu za-
jęło zaszczytne III miejsce. 
To już nasz kolejny puchar, 
gdyż w poprzedniej edy-
cji zajęliśmy II miejsce. Już 
czekamy na kolejną edycję 
konkursu o naszej pięknej, 
małej ojczyźnie, więc nasi 
konkurenci miejcie się na 
baczności !!!

Ewelina Grimm

Dziewczyny na medal
W kwietniu drużyna piłkar-
ska chłopców reprezen-
tująca SP1 Ogrodzieniec 
wzięła udział w turnieju, 
który został zorganizowa-
ny przez Szkolny Związek 
Sportowy na obiektach 
Orlika w Łazach. Występ 
młodych piłkarzy z Ogro-

dzieńca zakończył się suk-
cesem i awansem do finału 
mistrzostw powiatu zawier-
ciańskiego. W drodze do 1 
miejsca w turnieju pokonali 
SP Chruszczobród 4:1 (K. 
Giemza 2, A. Styczeń, K. 
Stępień), SP1 Łazy 2:1 (K. 
Giemza, A. Styczeń), SP3 

Łazy 2:1 (K. Giemza 2), SP 
Niegowonice 1:1 (D. Pie-
truszka).
Skład drużyny: 
Bartosz Kosiński, Jakub 
Stępień, Kamil Stępień, 
Konrad Żurawski, Domi-
nik Pietruszka (kapitan), 
Wojciech Czaplicki, Adrian 
Styczeń, Kacper Giemza – 
trener Jarosław Janik 

JP

Sport szkolny

Sobotni majowy wieczór, 
droga na Krępę – szlak spa-
cerów wielu mieszkańców 
Ogrodzieńca. Poboczem dro-
gi, chwiejnym krokiem zmie-
rza w kierunku Krępy  szary, 
pręgowany kot. Idzie po as-
falcie, co chwilę zatacza się 
na pobocze, po czym wraca 
na asfalt „wymacując” łapami 
jego krawędź. Coś jest „nie 
tak”… Mijam znajome, które 
codziennie widuję na tej ulicy, 
a one, po krótkiej rozmowie, 
informują mnie, że kot nie ma 
oczu. Miałam nadzieję, że się 
mylą. Kot nie pozwalał po-
dejść do siebie zbyt blisko, 
ale po bacznej obserwacji 
musiałam przyznać im rację. 
Skąd domowy zwierzak wziął 
się w tym miejscu pozostaje 
się tylko domyślać. Pewnie 
jakiś zwyrodniały  sadysta 
okaleczył to biedne zwierzę i 
porzucił przy drodze.  
Dlaczego ktoś robi takie rze-
czy? Pewnie uważa, że może 
robić co mu się podoba, prze-
cież jest wolnym człowiekiem, 
a że nie lubi kotów, to w ten 
sposób wyraził swój stosunek 

do faktu, że nie lubi. 
Kto zdolny jest do takiego 
czynu? Przeraża , że to in-
dywiduum żyje pewnie obok 
nas, nosząc w sobie psycho-
patyczne skłonności do okru-
cieństwa,  bestia przebrana 
za człowieka. Co trzeba mieć 
w głowie, żeby wydłubać 
oczy żywej istocie, a później 
zjeść kolację, zasiąść przed 
telewizorem i wykonywać, 
jak gdyby nigdy nic, inne co-
dzienne rytuały?
Niezwykle rzadko porusza-
my publicznie kwestie doty-
czące naszego stosunku do 
istot słabszych od nas. Dużo 
chętniej zajmujemy się jało-
wymi dysputami dotyczącymi  
np. polityki i księżycowych 
tematów rodem z plotkar-
skich portali internetowych.  
Prawdziwe życie  i prawdziwe 
problemy pozostają z boku.  
Może warto czasem rozejrzeć 
się wokół siebie i zareagować 
właściwie na dziwne zabawy 
dzieci, które dręczą zwierząt-
ka, albo na zachowanie doro-
słych, którzy akceptują takie 
sytuacje. Warto zaryzykować 

nawet, że ktoś, komu zwróci-
my uwagę obrazi się na nas, 
bo ile warta jest znajomość z 
kimś, kto nie szanuje żywych 
istot?
A wracając do kwestii ośle-
pionego kota. Doszedł jak 
umiał do Krępy, został na-
karmiony i napojony przez 
dobrych ludzi (głębokie ukło-
ny dla nich) i zniknął w lesie. 
Próbowaliśmy go obłaskawić, 
ale nie pozwolił podejść do 
siebie, nawet trudno się mu 
dziwić… 
Dzień później, w niedzielne 
popołudnie  szukaliśmy śle-
pego kota. Niestety, bezsku-
tecznie. 
To historia prawdopodobnie 
bez happy endu, chociaż po-
zostaje nadzieja, ze czegoś 
nas nauczy albo przynajmniej 
przypomni o czymś ważnym.

Obserwator 
(znany redakcji)

PS
Czy ktoś wie, gdzie jest naj-
bliższe schronisko dla zwie-
rząt?

Historia bez happy endu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Teatr Art-Re 
z Krakowa zaprasza młodych widzów na spektakl teatralny 

pt. ”Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
2 czerwca 2014r.  ( poniedziałek) o godz. 16.00 w sali MGOK  

w Ogrodzieńcu.
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Wspomnienie

2 maja 2014r. odszedł do wieczności Wiesław 
Jaworski, który zapisał się w naszej pamięci 
jako pogodny pełen empatii, humoru, dowci-
pu kolega i nauczyciel. Praca pedagogiczna 
z młodzieżą była dla Niego służbą. W rela-
cjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-rodzi-
ce szczególne znaczenie przywiązywał do 
szczerej rozmowy i dyskusji, wskazując przy 
tym ogromną cierpliwość i wiarę w młodego 
człowieka. Doświadczenia w pracy w Ośrod-
ku Wychowawczym w Pilicy, w Szkole Pod-
stawowej w Ryczowie oraz zdobytą wiedzę w 
czasie studiów umiejętnie wykorzystywał pod-
czas zajęć edukacyjnych z dziećmi. Szczegól-
ne zainteresowanie okazywał uczniom, którzy 
z różnych przyczyn mieli kłopoty w nauce i 
sprawiali trudności wychowawcze. To właśnie 
Jemu ówczesne kierownictwo powierzyło wy-
chowawstwo najtrudniejszej pod tym wzglę-
dem klasie w szkole. Obdarzony łatwością 
wysławiania się z polotem, odrobiną fantazji 
i aktorstwa metodycznie wykorzystywał ten 
dar w nauczaniu historii i pracy wychowaw-
czej. Swoją osobowością, wesołym usposo-
bieniem, życzliwym stosunkiem do każdego 
współpracownika wnosił do zespołu pedago-
gicznego miłą atmosferę. Jako mądry, wraż-
liwy człowiek i nauczyciel był lubiany przez 
uczniów i ceniony przez rodziców. Mamy na-
dzieję, że śp. Wiesław Jaworski zazna szczę-
ścia wiekuistego i będzie wspaniałym kompa-
nem w anielskim chórze wysławiającym Boga. 

Nauczyciele  emeryci Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Ogrodzieńcu

w/z  Marianna Guzik

Śp. Kolega Wiesław Jaworski należał 
do ludzi, których odejście napawa 
smutkiem i poczuciem pustki, która 
po nich pozostaje. Kiedy pracowa-
łam w SP nr 1 w Ogrodzieńcu, byłam 
młodym nauczycielem. Spotykaliśmy 
się z Kolegą Wiesławem na prze-
rwach, konferencjach, zebraniach. 
Był człowiekiem bardzo ciepłym i 
serdecznym. Potrafił w potrzebie 
wesprzeć życzliwym słowem, do-
dać otuchy albo dobrą radą rozpa-
lić nową iskrę działania. Obdarzony 
poczuciem humoru, tryskał nim przy 
każdej okazji i wielokrotnie łagodził 
jakąś zaistniałą nerwową sytuację. 
Mocno wierzę, że po tamtej stronie 
znalazł już mały kącik u stóp Świętej 
Rodziny w niebie.

Alicja Kmita-Żak

Pan Wiesław Jaworski uczył nas  
prawdziwej historii, nie tylko jako 
nauczyciel przedmiotu, ale przede 
wszystkim jako świadek II wojny 
światowej oraz  trudnych czasów, 
które nastały zaraz po niej. Czasów, 
kiedy prawda nie zawsze była praw-
dą. Troszczył się o każdego ucznia. 
Nasze problemy były dla niego waż-
ne. Nawet te drobne, uczniowskie, 
życiowe. 

Joanna Oleś Janiczek

- Sejm podjął uchwałę upamiętniającą Ojca Świętego Jana Pawła II.

11 kwietnia - weszły w życie przepisy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pra-
cowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na teryto-
rium Polski.
Nowa regulacja ma na celu współpracę służb należących do państw członkowskich UE  
w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, walki z przestępczością, 
terroryzmem oraz likwidacji klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. 

18 kwietnia - weszła w życie nowelizacja ustawy o izbach rolniczych.
Organizacje rolnicze, które reprezentują rolników indywidualnych wobec instytucji UE 
będą mogły otrzymać do końca 2014 roku dotacje z budżetu państwa przeznaczone 
na składki. Nowe przepisy dotyczą kosztów poniesionych po 1 stycznia bieżącego roku.

1 maja - weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. 
Uproszczeniu ulegną procedury legalizujące pobyt cudzoziemca na terenie RP. Osoby 
zamierzające podjąć pracę będą mogły ubiegać się w ramach jednej procedury o wydanie 
zezwolenia na podjęcie pracy łącznie z zezwoleniem na pobyt. Cudzoziemcy kontynuują-
cy studia na polskich uczelniach będą mogli ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt 
czasowy do 3 lat. Wprowadzona zostanie decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do po-
wrotu, która zastąpi dotychczasową decyzję o wydaleniu. Umieszczenie cudzoziemca w 
ośrodku strzeżonym przed opuszczeniem granic kraju będzie miało charakter ostateczny.

9 maja – Sejm znowelizował Regulamin Sejmu.
Nowe przepisy przewidują utworzenie stałej Komisji Polityki Senioralnej, która będzie zaj-
mowała się kształtowaniem polityki wobec osób starszych, w tym rozpatrywaniem pro-
jektów ustaw z zakresu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-
2020.

9 maja - Sejm uchwalił ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług.
Zniesiony zostanie obowiązek oznaczenia ceną każdej sztuki towaru. Sprzedawca bę-
dzie zobowiązany do wskazania ceny produktu w sposób jednoznaczny, między innymi 
poprzez wywieszki cenowe lub cenniki elektroniczne. W przypadku wątpliwości kupują-
cy będzie mógł domagać się sprzedaży produktu po cenie dla niego najkorzystniejszej. 
Przedsiębiorca zostanie także zobowiązany do informowania konsumentów o przyczynie 
przeceny towaru. Ustawa została przekazana do Senatu.

9 maja - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami.
Baza pytań egzaminacyjne dla osób ubiegających się o prawo jazdy będzie udostępniania 
publicznie. Zniesiony zostanie obowiązek szkolenia teoretycznego. Egzamin praktyczny 
będzie można zdawać na pojeździe innymi niż należącym do WORD-u, przy czym ko-
nieczne będzie spełnienie przez ten pojazd odpowiednich wymogów. Ustawa stanie się 
teraz przedmiotem obrad Senatu.

9 maja - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Jako przewodnicząca nadzwyczajnej podkomisji ds. rozpatrzenia rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przedstawiłam w imieniu Komisji Spraw 
Wewnętrznych przed Wysoką Izbą sprawozdanie dotyczące prac nad powyższą ustawą. 
Nowe przepisy mają na celu zapewnić jednakowe traktowanie cudzoziemców na terenie 
Unii Europejskiej oraz przyznać im identyczny zakres ochrony. Przyjęta przez Sejm nowe-
lizacja ustawy została przekazana Senatowi.

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

Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Wydarzenia z Sejmu

8 maja odbyła się wycieczka 
krajoznawcza zorganizowa-
na przez Miejsko –Gminny 
Ośrodek Kultury w Ogro-
dzieńcu. Głównymi zwie-
dzającymi byli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku z Ogrodzieńcu, ale nie 
tylko, bo wycieczka była dla 
wszystkich z naszej gminy, a 
skorzystali nieliczni.
Zwiedzaliśmy Jurę Środko-
wą,  poczynając od miejsco-
wości Żarki. Trasa wycieczki 

prowadziła aż do Złotego 
Potoku przez Olsztyn, Zrę-
bice, Leśniów. W Żarkach 
znajduje się tak zwana ku-
esta jurajska, gdzie różnica 
poziomu wynosi 80m. Przez 
Żarki wiedzie szlak kultury 
żydowskiej oraz znajdu-
je  się żydowski cmentarz z 
zabytkowymi macewami. W 
pożydowskiej bóżnicy znaj-
duje się dom kultury –jest to 
wyremontowany piękny bu-
dynek. Miasto posiada dwa 

rynki. Na starym rynku znaj-
duje się Kościół  Świętych 
Apostołów, a na nowym ko-
ściół Św. Barbary. Na trasie 
naszej wycieczki znalazło się  
również Sanktuarium Matki 
Bożej Leśniowskiej patronki 
rodzin. Tę  świątynię w stylu 
barokowym również  zwie-
dziliśmy. Kolejnym etapem 
naszej podróży były Zrębice 
z pięknym drewnianym Ko-
ściółkiem pod wezwaniem 
Św. Idziego patrona płodno-

ści.  W drodze do Olsztyna 
przez okna autokaru obser-
wowaliśmy pasmo Sokolich 
Gór zwanych  „małymi Be-
skidami”. Wszystko opatrzo-
ne było komentarzami prze-
wodnika, Jerzego Górki , 
który towarzyszył nam przez 
całą wycieczkę.
W Olsztynie wycieczka z 
Ogrodzieńca została zapro-
szona przez Jarosława We-
sołowskiego
 – przewodnika współpra-
cującego z UTW na prelek-
cję związaną z warowniami 
jurajskimi. Na terenie Jury  
znajduje się 25 zamków 

obronnych. Pasmo jurajskie 
powstało około 140 milio-
nów lat temu. Jest to za-
czarowany  świat ostańców, 
pozostałość raf koralowych 
morza jurajskiego.  
Zobaczyliśmy również piasz-
czyste bezdroża Pustyni Sie-
dleckiej, która powstała pod 
wpływem lodowca. Ostat-
nim punktem wycieczki był 
Złoty Potok, kraina pstrąga 
, kraina krystalicznie czystej 
wody wypływającej ze źródeł 
Zygmunta i Elżbiety. Posile-
ni  wspaniałym smażonym 
pstrągiem i pokrzepieni ku-
felkiem piwa, zwiedziliśmy 

Pałac Raczyńskich, Dworek 
Zygmunta Krasińskiego.
I w tak w miłym towarzystwie 
spędziliśmy majowy piątek. 
Troszeczkę zmęczeni, ale i 
zadowoleni  wróciliśmy do 
naszej codzienności.
Galeria zdjęć z wycieczki na 
stronie internetowej www.
mgok.ogrodzieniec.pl oraz w 
zakładce Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Alfreda Jadwiga Radke
Słuchaczka UTW 

Ogrodzieniec
sekcja historyczna i literacka    

Poznajemy piękno Jury

Dziś przeszedł na tamtą stronę 
człowiek.
- Wiem. To mój kolega.
- Był moim nauczycielem.

Rok 1969. Pożegnanie klas ósmych. Grono pedagogiczne SP nr 1 w Ogrodzieńcu, 
stoi Wiesław Jaworski.
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INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie prze-
cinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu.

Przyczyną nieważności głosu, jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli posta-

wienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandy-
datów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepo-
stawienie znaku „x” w żadnej kratce.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo 
ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji 
wyborczej.

Mój ojciec Stanisław

Wyszedł i nie zamknął drzwi,
jakby zamierzał wrócić.

Szedł wolno, udając rześkość
obolałych nóg, zapatrzony
w znaną szczęśliwość
jakiejś myśli utrwalonej w pamięci.

Jego drobne ręce ze smukłymi palcami
w harmonii z umysłem
mogły przy pomocy szewskiego kopyta
wydobyć połysk skórzanych oficerek
modnych po wojnie.
Za pan brat z liczbą Pi
przeliczać złożoność pieców obrotowych
w cementowniach.
Budowany dom wypełniał ciepłem,
którego mu w dzieciństwie brakowało.
Cierpką gorycz wojny wtopił w siebie głęboko.
Pytanie z trudem przedzierać się musiało 
przez przemilczenia na korzyść życia
w sokratejskich barwach.

Wojaż jeden przez Syberię, Chiny do Wietnamu.
Pod Hanoi budował cukrownię. 
Odnaleziony list do żony i dzieci
z sentymentem odczytywany
przybliża tamten czas.
Ile z niego przelało się na mnie,
gdy brał mnie na kolana
i odkładając Kraszewskiego,
czytał bajki z kolorowymi obrazkami.
Strona za stroną otwierał przede mną
czarodziejski ogród wiedzy 
z przedziwnymi widowiskami świata,
którego odkrywanie sensów nie  ma końca.

Alicja Kmita-Żak
Maj 2012r.

Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce poby-
tu przed dniem wyborów 
może otrzymać zaświad-
czenie o prawie do głoso-
wania. Z zaświadczeniem 
takim można głosować w 
dowolnym obwodzie gło-
sowania w kraju, za granicą 
lub na polskim statku mor-
skim.
Wniosek o wydanie za-
świadczenia o prawie do 
głosowania składa się w 
urzędzie gminy, w której wy-
borca będzie ujęty w spisie 
wyborców, najpóźniej w 2. 
dniu przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 23 maja 2014 r.
Wniosek może zostać zło-
żony pisemnie, telefaksem 

lub w formie elektronicznej 
i powinien zawierać: 
- nazwisko,
- imię (imiona),
- numer PESEL (w przy-

padku obywatela Unii 
Europejskiej niebędące-
go obywatelem polskim 
nr paszportu lub nazwa i 
numer innego dokumen-
tu stwierdzającego tożsa-
mość).

Zaświadczenie o prawie 
do głosowania wyborca 
odbiera za pokwitowaniem 
osobiście albo przez upo-
ważnioną pisemnie osobę. 
W przypadku upoważnie-
nia innej osoby do odbioru 
zaświadczenia wyborca 

sporządza wniosek o wy-
danie zaświadczenia i upo-
ważnienie (może to być je-
den dokument), w którym 
wskazuje swoje imię (imio-
na) i nazwisko oraz numer 
PESEL oraz dane osoby 
upoważnionej do odebra-
nia zaświadczenia.Należy 
zwrócić szczególną uwagę, 
aby nie utracić zaświad-
czenia o prawie do głoso-
wania, gdyż w przypadku 
jego utraty, niezależnie od 
przyczyny, nie będzie moż-
liwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcie 
udziału w głosowaniu w 
obwodzie właściwym dla w 
miejsca stałego zamieszka-
nia. 

Wyborca, któremu wy-
dano zaświadczenie o 
prawie do głosowania zo-
stanie z urzędu skreślo-
ny ze spisu wyborców w 
miejscu stałego zamiesz-
kania.

Wyborca, który został 
wpisany przez konsula 
do spisu wyborców, może 
otrzymać zaświadczenie o 
prawie do głosowania jeżeli 
złoży w tej sprawie wniosek 
konsulowi, który sporządził 
spis wyborców, w którym 
wyborca jest ujęty. Wniosek 
należy złożyć najpóźniej w 
2. dniu przed dniem wy-
borów, tj. do dnia 23 maja 
2014 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania
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Wędkarze ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-
-Wędkarskiego w Ogrodzieńcu rozpoczęli 
sezon wędkarski na rok 2014 zawodami, 
które odbyły się na stawie w Cementowni 
w dniu 3 maja br. Zawody rozegrano me-
todą spławikową w godzinach od 8 do 11. 
Pierwsze miejsce zajął Krystian Kolanko, 
otrzymując w nagrodę statuetkę i nagrodę 
rzeczową. Pan Krystian zdecydowanie wy-
przedził swoich kolegów i złowił ok. 8 kilo-
gramów ryb. A w tym dniu ryby wyjątkowo 
słabo brały. Drugie miejsce wywalczył Sła-
womir Selejdak, trzecie –Szczepan Sta-
chura, czwarte – Sławomir Janoska, piąte 
Paweł Sosnowski.
Pogoda w tym dniu była kapryśna, ale 
wędkarze nie narzekali, a po zakończeniu 
zawodów na zmarzniętych miłośników 

wędkowania czekał gorący żurek z kiełba-
ską. 

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszech-
nienie wędkowania jako formy wypoczynku 
i działanie na rzecz ochrony środowiska, ra-
cjonalnego użytkowania wód i połowu ryb. 
Planujemy przy wsparciu Gminy zarybić 
akwen i wykonać wiele prac porządkowych 
w formie czynów społecznych – mówi Bog-
dan Radko, sekretarz SRW w Ogrodzień-
cu.
Członkowie SRW systematycznie zarybiają 
akweny w Cementowni i na Krępie, wy-
konują prace porządkowe przy brzegach, 
oczyszczają zbiornik z wodorostów. 

Joanna Piwowarczyk

Na ryby
Bruksela – stolica Belgii, centrum admini-
stracyjne Unii Europejskiej, czyli siedziba 
instytucji unijnych, a także Grand Place, 
Manneken Pis czy „fabryka czekoladek”. 
Leuven – stolica belgijskiej prowincji Bra-
bancja Flamandzka, miasteczko z Gro-
ote Markt, Wielkim Beginażem, Pałacem 
Narodów, Cinquantenaire czy Atomium. 
Te i inne obcobrzmiące nazwy odkrywają 
swoje tajemnice podczas wycieczek do 
Parlamentu Europejskiego z Biurem Posła 
do Parlamentu Europejskiego prof. Jerze-
go Buzka.
13 maja 2013 roku odbyła się X Jubile-
uszowa edycja Turnieju Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej pt.: „O Unii Europejskiej wiemy 
już prawie wszystko” – podsumowanie 10 
lat gminnego turnieju. Przez dziesięć lat 
turnieju wzięło w nim udział 632 uczniów 
ze szkół w naszej gminie. Zwyciężczynią X 
edycji z 2013 roku w grupie gimnazjalnej 
była Agata Janus, absolwentka Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu, obecnie uczennica Tech-
nikum w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego w Zawierciu. Swoją 
nagrodę – wycieczkę do Parlamentu Euro-
pejskiego w Brukseli – zrealizowała w tym 
roku w terminie od 30 marca do 3 kwietnia 
2014. 
Agata jest ósmą uczestniczką wyjazdu do 
Brukseli z gminnego konkursu europejskie-
go i jak sama mówi, postanowiła podzielić 
się swoimi wrażeniami, opinią z wyjazdu:
- Moim zdaniem wycieczka była świetnie 
zorganizowana pod względem atrakcji tu-
rystycznych, zwiedziłam tam między innymi 
Atomium, muzeum czekolady, parlament, 
zabytkowe kościoły oraz inne obiekty. Je-

stem bardzo zadowolona z możliwości wy-
jazdu do Brukseli.
Głównym punktem była wizyta w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli oraz spo-
tkanie z profesorem Jerzym Buzkiem. Wi-
zyta w Parlamentarium, czyli Centrum dla 
Zwiedzających Parlament Europejski, dzię-
ki sali z licznymi ekranami multimedialnymi, 
pozwoliła na kinową wersję wirtualnej wy-
cieczki po Europie oraz pracach samego 
Parlamentu Europejskiego.

Iwona Rajca

Turystycznie w Parlamencie Europejskim

Agata pod Atomium. Zdjęcie udostępnione 
przez uczestniczkę wyjazdu.


