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o g r o d z ien ie cka
Złota FANTAZJA
W dniach 19 – 21 maja br. odbywały się XIX Mistrzostwa 
Polski Mażoretek 2017 w Kędzierzynie Koźlu, organizo-
wane przez Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek 
i Cheerleaderek Polskich w Opolu, pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle. Do ry-
walizacji o medale i tytuły mistrzowskie stanął Zespół Ma-
żoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu grupa Seniorek, która 
na co dzień trenuje pod czujnym okiem instruktora Anny 
Malinowskiej. W kategorii mix seniorki nasze dziewczyny 
zdobyły tytuł Mistrza Polski Mażoretek 2017, złote meda-
le oraz pamiątkowy dyplom, również w kategorii 2xbaton 
duo/trio Aleksandra Brzozowska oraz Klaudia Jeziak wy-
walczyły tytuł II vice Mistrza Polski Mażoretek brązowy me-
dal oraz pamiątkowy dyplom. 
Dziewczyny z zespołu prezentowały bardzo trudne tech-
nicznie i niezwykle dynamiczne układy chorograficzne. 
Ciekawa muzyka, barwne stroje oraz delikatny, aczkolwiek 
podkreślający urodę makijaż dopełniły całość. 
Każdy ich występ był nagradzany gromkimi brawami licz-
nie zgromadzonej na hali „Azoty” publiczności. Również 
jury doceniło ciężką pracę seniorek. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
Zapraszamy na stronę internetową www.mgok.ogrodzie-
niec oraz na nasz profil facebookowy MGOK w Ogrodzień-
cu, gdzie można obejrzeć pełną galerię zdjęć oraz filmików. 

 Marta Bejgier

Na zaproszenie Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Na-
rodowej miasta Zagrzeb, Burmistrz  Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Andrzej Mikulski oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Ogrodzieniec mieli zaszczyt reprezentować Polskę 
na festiwalu „Dnia Polonii i Polaków za Granicą”, który od-
był się w dniach 12 – 14.05.2017 r.   Mieliśmy możliwość 
pokazania dorobku kultury polskiej za granicą. Nasi mło-
dzi artyści koncertowali w Zagrzebiu, ich występy spotkały 
się z ogromnym uznaniem.   Tego dnia wśród Chorwatów 
nazwę „Ogrodzieniec” słyszano częściej niż nazwy innych 
polskich miast.  Udział w imprezie był doskonałą okazją do 
promocji Gminy Ogrodzieniec, jej terenów inwestycyjnych 
oraz naszej Orkiestry wśród zamieszkałej Polonii w Chor-
wacji.  Podczas pobytu Młodzież nie tylko koncertowała, 
ale również miała możliwość zwiedzić Zagrzeb z przewod-
nikiem. Jest to jedno z najstarszych europejskich miast, a 
zarazem jedna z najmłodszych stolic na kontynencie. To 
metropolia, która zachowała kameralną atmosferę. Nie 
ma tu drapaczy chmur, plątaniny arterii drogowych i gi-
gantycznych korków.  Uczestnicy wyjazdu  zwiedzili rów-
nież  leżące około 30 km od Zagrzebia sanktuarium Marija 
Bistrica,  które określane bywa przez samych Chorwatów 
„chorwacką Częstochową”.   
Mamy nadzieję, że występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Ogrodzieńca stanie się okazją do nawiązania dalszej 
współpracy. Koszty pobytu poniosła strona chorwacka.                                                          

Justyna Żak, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Promocja Gminy Ogrodzieniec w Chorwacji

1 Czerwca - Dzień Dziecka
Wszystkim Dzieciom -  i tym małym, i tym dużym – uśmiechu, radości każdego dnia

życzą 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Gazeta Ogrodzieniecka

Seniorki Zespołu „Fantazja” – Mistrz Polski Mażoretek 2017
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Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu w dniu 31 marca 
br. wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje 
radnych: 

Po zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych przekazuję 
prośbę mieszkańców bloków nr 8 
i 9 ul. Słowackiego o wykonanie 
kilkumetrowej drogi między tymi 
drogami.
Wnioskuję o uporządkowanie 
pasa drogowego, tj. obcięcie 
gałęzi i wycięcie krzaków wzdłuż 
drogi powiatowej Giebło-Mokrus 
tj. wzdłuż od budynku starej 
szkoły. Krzaki utrudniają wyjazd z 
ulicy Topolowej.
Wnioskuję o naprawę nawierzchni 
drogi Giebło-Mokrus. Proszę 
o przekazanie prośby do 
Powiatowego Zarządu Dróg w 
Zawierciu.
Zwracam się z prośbą o naprawę 
nawierzchni drogi gminnej 
Mokrus-Gulzów oraz drogi 
prowadzącej na przysiółek Huby. 
Mieszkańcy Ryczowa zwracają 
się z prośba o posprzątanie ulic 
z piachu pozostałego po zimie, 
gdyż zakupiona maszyna przez 

Urząd Gminy jeszcze nie sprzątała 
w sołectwie Ryczów.
Mieszkańcy Ryczowa proszą 
o załatanie dziur na ulicy 
Kościelnej. Ulica ta powinna być 
przeznaczona do całkowitego 
remontu i naprawy, ale zanim to 
nastąpi prosimy o załatanie dziur. 
Fontanna  na Pl. Wolności przy 
Domu Kultury nie jest wizytówką 
Ogrodzieńca – tylko straszy. 
Gromadząca się woda fermentuje  
i śmierdzi. Może dobrze by było  
ją zasypać, zrobić  klomb z 
kwiatkami? Był kiedyś  projekt na 
nową fontannę.
Dom Kultury piękny z zewnątrz, 
wewnątrz straszy i stał się 
niebezpieczny. Proszę o 
dofinansowanie budżetu na 
cele remontowe, przynajmniej  
na wymianę drzwi  w  dwóch 
najbardziej uczęszczanych 
salach MGOK - ponieważ 
stanowią niebezpieczeństwo dla 
uczestników różnych zajęć, które 
są w Domu Kultury.
Ryczów Kolonia :
 - dokończenie wycinki krzewów 
(samosiejek) od zjazdu z 
drogi z Podzamcza do drogi 
Ogrodzieniec-Ryczów,
- poszerzenie utwardzenie zjazdu 
z drogi z Podzamcza do drogi 
Ogrodzieniec-Ryczów,
- oczyszczenie działki gminnej 
przy ul. 3 Maja (odsłonięcie skały 
Sitowna)
- na jakim etapie jest zgłoszenie 

źle posadowionych wiat na terenie 
boiska przy ul. Turystycznej  oraz 
czy jest możliwość  pozyskania 
środków na podwyższenie 
piłkochwytów oraz sprawdzenie 
zabezpieczenia,
- prośba o odmalowanie studni 
przy ulicy Zachodniej, Wolności, 
Pileckiej.
Remont dróg gminnych w Gieble i 
Gieble-Kolonii.
Fugasówka:
Na jakim etapie jest dokończenie 
budowy chodnika na ul. 
Bzowskiej?
Proszę o interwencje do 
Powiatowego Zarządu Dróg w 
sprawie naprawy drogi  - ulicy 
Bzowskiej przy nr 39.
Kiedy zostanie dokonany 
odpis części nieruchomości 
przeznaczonych przez mieszkań-
ców pod budowę drogi ul. 
Krótkiej?
Proszę o reklamację wykonania 
nawierzchni ul. Krótkiej – złe 
odwodnienie.
Proszę o wysprzątanie poboczy 
– rowów ulic Mickiewicza, 
Kolejowej, Reja. Proszę o 
zainstalowanie przy w/w drogach 
koszy na śmieci.
Proszę o natychmiastową reakcję 
w związku z zaistniałą sytuacją – 
wyłączenie energii elektrycznej w 
siłowni w Cementowni. Proszę 
o rozpatrzenie innej lokalizacji 
siłowni – np. sala gimnastyczna 
Gimnazjum w Cementowni.

Co z bankomatem w Podzamczu?
Na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej 
z ulicą Wojska Polskiego przy 
OSP słup energetyczny bardzo 
ogranicza widoczność.
Odpowiedzi Burmistrza:
Naprawa dróg - rozpoczęliśmy 
pozimową naprawę dróg i 
będziemy intensywnie te prace 
wykonywać.
Sprzątanie ulic – proszę o 
mobilizację mieszkańców i 
włączenie się do sprzątania po 
zimie wzdłuż swoich posesji. 
ZGK odbierze spryzmowany 
piasek i nieczystości w terminach 
uzgodnionych z Zakładem. 
Drogi powiatowe są zamiatane 
przez dużą zamiatarkę z 
Powiatowego Zarządu Dróg.
Fontanna przy Domu Kultury 
– do czasu kiedy nie pojawi 
się możliwość sfinansowania 
zogospodarowania tego miej-
sca można rozważyć pomysł 
zlikwidowana fontanny i 
posadzenia w tym miejscu np. 
kwiatów.
Dom Kultury – remont wnętrza 
budynku będzie możliwy po 
uzyskaniu dofinansowania z 
zewnątrz.
Wycinka poboczy – przekażemy 
do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Zawierciu.
Wiaty przy boisku w Ryczowie 
Kolonii wykonane zostały przez 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. 

Przekazano nam informację, że 
naprawa gwarancyjna zostanie 
wykonana w najbliższym czasie. 
Remont chodnika na ulicy 
Bzowskiej – Powiatowy Zarząd 
Dróg zapewniał mnie, że 
inwestycja zostanie dokończona.
Odszkodowania przy ulicy 
Krótkiej w Fugasówce – regulacja 
pasa drogowego została zlecona. 
Zorientuję się na jakim etapie jest 
sprawa i udzielę informacji Panu 
radnemu w najbliższym czasie. 

Siłownia w Cementowni – nic 
nie wiadomo kto „odciął” światło 
w siłowni, na pewno nie zrobiła 
tego Gmina. Wielokrotnie 
proponowałem, aby zawiązała 
się tam sformalizowana grupa, 
która weźmie odpowiedzialność 
za pomieszczenia. Są one 
własnością gminy i możemy je 
użyczyć. Mając umowę użyczenia 
sportowcy mogą zawierać 
umowy z innymi podmiotami np. z 
dostawcą energii tak jak to z innymi 
organizacjami pozarządowymi w 
gminie np. OSP.
Słup energetyczny – sprawa 
zostanie przekazana do 
właściciela sieci.
Bankomat w Podzamczu 
– Zarząd Śląskiego Banku 
Spółdzielczego „Silesia” pozyty-
wnie rozpatrzył wniosek gminy 
o bankomat w Podzamczu i w 
najbliższych miesiącach zostanie 
on uruchomiony.

RADNI
pytają

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 
16 maja br. radni zgłosili nastę-
pujące zapytania i interpelacje:
Remont dróg gminnych w Gieble 
i Gieble Kolonii w obecnej chwili 
drogi posiadają liczne uszkodzenia 
i nierówności. 
Poprawić lub wymienić oświetle-
nie uliczne na ul. Zamkowej (przed 
zamkiem) pokrzywione słupy, zbite 
lampy.
Mieszkańcy przyjeżdżający do 
Urzędu załatwić sprawy urzędo-
we nie mają gdzie zaparkować 
(na parkingu przy urzędzie stoją 
te same samochody – brak miejsc 
dla petentów).
W ubiegłym roku były wykonywane 

pomiary geodezyjne nieruchomo-
ści w Podzamczu w wyniku czego 
bardzo znacznie wzrosły podatki. 
Czyj był to pomysł i na czyje zlece-
nie były te pomiary?
Czy te pomiary dotyczyły tylko 
Podzamcza?
Skąd taki wzrost podatków? 
Mieszkańcy Ryczowa zwracają się 
z prośbą o załatanie dziur na ulicy 
Kościelnej. Ta ulica wymaga grun-
townej naprawy i jest niebezpiecz-
na dla korzystania przez mieszkań-
ców.
Zwracam się z prośbą o załatanie 
dziur w przystanku na ulicy Agre-
stowej w Ryczowie.
Ulica Reja w Fugasówce, która jest 

drogą dojazdową do trzech zakła-
dów pracy jest w bardzo złym sta-
nie . Ma tyle dziur po zimie, że stała 
się nieprzejezdna. Ktoś umieścił na 
niej garb zwalniający i nie ma o tym 
ostrzeżenia w postaci odpowied-
niego znaku drogowego. Kto jest 
zarządcą tej drogi?
Odpowiedzi Burmistrza:
Ulica Reja -  w ostatnim czasie 
wykonaliśmy przedmiar robót  i 
kosztorys odcinka najbardziej 
zniszczonego tej drogi. Przebudo-
wa wyniosłaby ok. 160 tys.zł. Jest 
to duża kwota, której nie ma w 
budżecie, dlatego zaproponowa-
liśmy firmom działającym przy tej 
ulicy wspólne wykonanie remontu.  

Czekamy na odpowiedź.
Remonty dróg w gminie – jesteśmy 
w trakcie napraw. We własnym 
zakresie – robimy te prace, które 
możemy wykonać swoimi siłami. 
Do prac poważniejszych musimy 
wynająć specjalistyczną firmę.
Ulica Zamkowa w Podzamczu – 
rozpoznam jak wygląda sprawa 
oświetlenia zamkowego. Jest to 
główne dojście do zamku i oświe-
tlenie powinno być sprawne.
Podczas przebudowy parkingu 
przy urzędzie powiększyliśmy ilość 
miejsc parkingowych, ale stale jest 
ich za mało, ponieważ przybywa 
osób posiadających  samochody. 
Kolejne miejsca parkingowe są 

możliwe przy przyszłej przebudo-
wie przestrzeni publicznej  Placu 
Wolności.
Ewidencja gruntów jest zadaniem 
powiatu. W ostatnich latach prze-
prowadzono aktualizację ewidencji  
na Fugasówce, Żelazku, Śrubar-
ni, częściowo w Ogrodzieńcu a 
ostatnio w Podzamczu. Podczas 
tej czynności organ (starostwo) 
wyłapuje budynki, które zostały 
wybudowane i nie zgłoszone do 
ewidencji budynków, a także grun-
ty niepoprawnie sklasyfikowane i je 
aktualizuje. Większe opłaty nie są 
związane ze wzrostem podatków, 
a jedynie z aktualizacją przedmiotu 
opodatkowania. 

W najbliższym czasie Zarząd Powiatu 
Zawierciańskiego ma podjąć decyzję 
w sprawie  połączenia Zakładu Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego ze Szpitalem 
Powiatowym w Zawierciu. Zakładem 
przejmującym miałby być szpital. W 
skład ZLA wchodzi m.in. Przychodnia 
„Centrum” i Przychodnia przy Hucie 
CMC. 
W tej sprawie w dniu 22 maja br. 
odbyło się spotkanie w sali narad w 
Ogrodzieńcu, w którym udział wzięli 
radni Rady Miejskiej, Andrzej Mikulski 
- Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Maria Milejska - członek Zarzą-
du Powiatu Zawierciańskiego, Anna 
Pilarczyk-Sprycha - dyrektor Szpita-
la Powiatowego w Zawierciu, Bog-

dan Kuśmierski - dyrektor SPZOZ w 
Ogrodzieńcu, dr Lech Jaros – czło-
nek Rady Społecznej ZLA w Zawier-
ciu. Propozycja zmian ma nastąpić 
w związku z zapisami ustawy z dnia 
23 marca 2017 o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych, według której od października 
2017r. powstanie podstawowy sys-
tem zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ). Przygotowany jest 
już projekt uchwały Rady Powiatu 
Zawierciańskiego, w którym w uza-
sadnieniu napisano: celem połącze-
nia jest zabezpieczenie świadczenio-
biorcom kompleksowego dostępu 
do świadczeń w zakresie leczenia 

szpitalnego, świadczeń wysokospe-
cjalistycznych, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej realizowanej w po-
radniach przyszpitalnych, rehabilitacji 
leczniczej, programów lekowych oraz 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej.  Aktualnie trwają konsultacje spo-
łeczne projektu uchwały Rady Powia-
tu Zawierciańskiego.
W dyskusji padały głosy za i przeciw 
planowanym zmianom – jednak naj-
ważniejsze, czego wszyscy uczest-
nicy spotkania byli pewni – powinno 
być dobro pacjenta. Wśród głosów 
za połączeniem Szpitala ze ZLA pa-
dały argumenty, że wszystkie struktu-
ry,  które wejdą w sieć szpitali będą 
miały zagwarantowane finansowanie 
oraz ułatwiony kontakt z opieką szpi-
talną i specjalistyczną,  stabilność  

działań, większy podmiot może ubie-
gać się o łączne  kontrakty w konkur-
sach NFZ-u. Ponadto zapewniona 
będzie lepsza, kompleksowa opieka 
specjalistyczna, skrócą się kolejki do 
lekarza, nie wpłynie to negatywnie na 
stan zatrudnienia personelu w ZLA.
Innego zdania są przeciwnicy tego 
projektu, którzy obawiają się, że nowo 
powstała placówka będzie monopoli-
stą na rynku medycznym i może to 
spowodować zwiększenie kosztów 
badań i świadczeń medycznych. Do 
tej pory nasz SPZOZ ma do wyboru 
dwa publiczne laboratoria analitycz-
ne, którym może zlecić badania pa-
cjentów: szpital i ZLA. Po połączeniu 
zostanie jedna placówka. Jest obawa 
o wydłużenie się kolejek do specja-
listów oraz, że szpital nie będzie w 

stanie przyjąć wszystkich pacjentów 
w rozsądnym czasie. Obawy dotyczą 
także SPZOZ w Ogrodzieńcu, np. że 
Przychodnia może stracić kontrakty 
na gabinety specjalistyczne.
Radni otrzymali także pisma od or-
ganizacji związkowych, sprzeciwia-
jących się planowanemu połączeniu 
szpitala ze ZLA. Za wydaniem nega-
tywnej opinii w tej sprawie posłuży-
ły  im przeprowadzone  konsultacje 
wśród pracowników ZLA oraz pa-
cjentów ZLA, w których na dzień 8 
maja podpisało się ponad 5 tysięcy 
osób.

Więcej informacji na BIP Ogrodzie-
niec.

Joanna Piwowarczyk

Czy połączą Szpital i ZLA?
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6 kwietnia w remizie OSP 
Podzamcze odbył się Gmin-
ny Konkurs Wiedzy Pożarni-
czej pn. „Młodzież zapobie-
ga pożarom” dla uczniów 
szkół podstawowych z 
terenu gminy Ogrodzieniec 
oraz  gimnazjum. Organiza-
torem corocznego konkursu 
jest Zarząd Miejsko-Gminny 
OSP w Ogrodzieńcu. W tym 
roku największą wiedzą wy-

kazali się: Dominika Kowal 
(SP Giebło i Natalia Sta-
robrzyńska (Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu)
9 kwietnia po raz trzeci na 
placu Piłsudskiego w Ogro-
dzieńcu odbył się Jarmark 
Wielkanocny pod Patro-
natem Burmistrza Miasta 
i Gminy, zorganizowany 
przez MGOK w Ogrodzień-
cu i Spółkę „Zamek”.

W dniach 18-19 kwietnia 
w naszej gminie nastąpił 
nieoczekiwany atak zimy. 
Wzmożone opady śnie-
gu spowodowały znaczne 
utrudnienia drogowe. Jed-
nostki OSP z naszej gmi-
ny interweniowały 7  razy. 
Główny powód wyjazdów 
to usuwanie połamanych 
drzew wzdłuż dróg, usu-
wanie przeszkód drogo-
wych powstałych w wyniku 
opadów śniegu. Najtrud-
niejsza sytuacja była na 
głównych drogach, na 
których poruszał się ruch 
tranzytowy, m.in. pomię-
dzy Ogrodzieńcem a Pod-
zamczem, gdzie ciężarów-
ki zablokowały przejazd.
W dniach 25-27 kwietnia 
w Piekarach Śląskich od-
było się IV Śląskie Forum 
Drogownictwa organizo-

wane przez Polski Kongres 
Drogowy i Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowi-
cach. W corocznych spo-
tkaniach drogowców od 
samego początku bierze 
udział Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. Spo-
tkanie jest poświęcone 
wymianie doświadczeń 
zarządców dróg, projek-
tantów i naukowców oraz 
miejscem, na którym pre-
zentowane są najważniej-
sze rozwiązania z zakresu 
drogownictwa. Dzięki tym 
spotkaniom możemy le-
piej zaplanować remonty 
i przebudowy dróg gmin-
nych. 
30 kwietnia w OSP Giebło 
odbyły się uroczystości z 
okazji Dnia Strażaka dla 
Parafii Giebło.
6 maja w OSP Ryczów Ko-

lonia odbyły się uroczysto-
ści z okazji Dnia Strażaka 
dla Parafii Ryczów.
3 maja odbyły się uroczy-
stości związane z 226 
rocznicą uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.
9 maja w Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu odbyło się 
spotkanie prof. Jerzego 
Buzka - byłego premiera 
RP, byłego przewodniczą-
cego Parlamentu Europej-
skiego, obecnego posła 
do Europarlamentu z mło-
dzieżą szkół podstawo-
wych i gimnazjum. Wizyta 
profesora miała związek 
z wręczeniem nagród w 
konkursie wiedzy o Unii 
Europejskiej organizowa-
nego przez Gminne Cen-
trum Informacji. Tegorocz-
nymi głównymi laureatami 
są uczennice gimnazjum: 

Dagmara Mikoda, Paulina 
Kuźniak i Wiktoria Flak, 
które otrzymały „Bilet do 
Brukseli” na wyjazd do 
Parlamentu Europejskie-
go i spotkanie z prof. J. 
Buzkiem w Brukseli. Tego-
roczny konkurs miał formę 
plastyczną i poświęcony 
był gminom partnerskim z 
gminą Ogrodzieniec.
12-14 maja delegacja gmi-
ny Ogrodzieniec wraz z 
Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą przebywała na ob-
chodach Dnia Polonii i 
Polaków w Zagrzebiu, na 
Chorwacji. Uroczystości 
były okazją do promo-
cji gminy Ogrodzieniec 
w Chorwacji i prezentacji 
terenów inwestycyjnych 
naszej gminy. Delegacja 
przebywała na koszt strony 
chorwackiej, a promocję 
gminy uświetnił dwukrotny 
występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej.

Z notatnika burmistrza

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 1 LIPCA 2017r.

Uchwałą Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 16 
maja 2017r.  zatwierdzono nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

1. CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ:

Grupa 1 – wszyscy odbiorcy wody                       
·	 cena za 1 m3 dostarczonej wody  5,11 zł

2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA DOSTARCZANĄ 
WODĘ:

Grupa 1 –   odbiorcy rozliczani według wskazań  wodomierza głównego:                  
·	 cena za 1 miesiąc 5,04 zł

      Grupa 2 – odbiorcy ryczałtowi:
·	 cena za 1 miesiąc 4,80 zł

      Grupa 3 – odbiorcy posiadający wodomierz dodatkowy (np. do 
podlewania ogródków):

·	 cena za 1 miesiąc 4,31 zł

3.  Opłata jednorazowa za przeprowadzenie prób technicznych 
nowego przyłącza wodociągowego wynosi 135,30 zł. 

1. CENA ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI:

Grupa 1 – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej i usługowej  

·	 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,66 zł 
Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za pomocą 
przepompowni lokalnych

·	 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,43 zł

2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA ODPROWADZANE 
ŚCIEKI:

Grupa 1 – wszyscy dostawcy ścieków do sieci kanalizacyjnej
·	 cena za 1 miesiąc 5,61 zł

3. Opłata jednorazowa za przyłączenie posesji do urządzeń 
kanalizacyjnych wynosi 135,30 zł. 

UWAGA:
WSZYSTKIE PODANE WYŻEJ CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

GMINNE INWESTYCJE –  MAJ 2017r.
Mimo to, że długo czekaliśmy na wiosnę już coraz bardziej widać 
budzącą się do życia przyrodę. Podobnie nabierają tempa inwestycje  
i przedsięwzięcia gminne:
I. Na dobre ruszyły roboty w ramach „Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej 

Strefy Inwestycyjnej” . Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej 
i sieci wodociągowej, rozebrano budynki pozostałe po cementowni. 

II. Kontynuowane są  roboty budowlane  przy przebudowie odcinka ul. 
Kościuszki w centrum Ogrodzieńca. Przepraszamy za utrudnienia, a 
jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku 
drogi.

III. 24 kwietnia 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ogrodzieniec, 
a Województwem Śląskim o przyznaniu dotacji na realizację projektu pn. 
„Ruch  i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc 
rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W ramach tego zadania zostanie  
wybudowany nowy plac zabaw przy szkole w Gieble oraz  zewnętrzna 
siłownia na „Krępie” i na terenie osiedla E. Orzeszkowej. Ponadto zostaną 
doposażone miejsca rekreacji w urządzenia siłowni zewnętrznej w Gieble 
(przy boisku KS Giebło), w Kiełkowicach, w Gulzowie, w Ryczowie i w 
Ryczowie Kolonii.  Wysokość przyznanej dotacji, zgodnie z zapisami umowy 
to 138.726 zł. Planowany termin realizacji zadania – listopad 2017r.

IV. Z ostatniej chwili: otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na budowę ogólnodostępnej toalety publicznej w 
Ogrodzieńcu przy ul.Kościuszki (obok parkingu przy OSP). W najbliższym 
czasie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. 
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Kilka pytań do...
prof. dr hab. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, 
Premiera RP w latach 1997-2001, Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego 2009-2012.

Profesor Jerzy Buzek w dniu 9 maja br. przyjechał do Ogrodzieńca na zaproszenie Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, aby wziąć udział w  podsumo-
waniu XIV edycji  Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej.  Profesor osobiście wręczył nagrody 
i wyróżnienia dla uczestników turnieju, którego objął honorowy patronat. Spotkanie miało 
miejsce w hali sportowej w ogrodzienieckim Gimnazjum. Punktem kulminacyjnym było 
wręczenie „Biletów do Brukseli” dla trzech finalistów Turnieju Wiedzy o UE i zaproszenie 
do zwiedzenia Europarlamentu.
Osoba byłego Premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wzbudzała żywe 
zainteresowanie uczniów, którzy chętnie z nim rozmawiali i robili pamiątkowe zdjęcia.

Jest Pan w Ogrodzieńcu nie po raz pierwszy. Jak postrzega Pan nasze miasto i gmi-
nę? 

Ogrodzieniec to miasto ze wspaniałą historią, znaczące na mapie naszego regionu i Pol-
ski. To tutaj zaczyna się Jura Krakowsko-Częstochowsko i stąd alpiniści - a najlepsi w 
historii Polski byli właśnie z naszego regionu - startują do światowej kariery. Zamek w 
Ogrodzieńcu jest chlubą miasta, ale też to jak gmina się zmienia, wspiera przedsiębior-
ców, rolników, daje szanse młodzieży, jest najlepszym dowodem siły. Partnerskie miasta 
ze Słowacji, Węgier, Włoch i Niemiec dobrze o tym świadczą.

Na dzisiejszym spotkaniu  otoczony jest Pan Profesor młodymi  ludźmi – uczniami 
ogrodzienieckich szkół podstawowych i gimnazjum. Widzimy dobry kontakt z mło-
dzieżą, rozmowy i wspólne fotografie. Co chciałby Pan przekazać młodemu pokole-
niu?  

Pochodzicie z niezwykłego miejsca. Wasze gimnazjum ma wysoki poziom, atmosfera dla 
młodych jest tutaj niezwykła. Wykorzystajcie to, nie tylko zdobywając wiedzę, ale i umie-
jętności współpracy, otwierania się na innych i radości z życia w waszej małej ojczyźnie. 

Jak już zakończycie edukację - średnią, wyższą, zawodową - wracajcie do Ogrodzieńca. 
Tu jest co robić.

Od wielu lat zaprasza Pan młodych ludzi do Brukseli, aby zwiedzili to piękne miasto 
i Europarlament, zapoznali się z funkcjonowaniem struktur europejskich.  Co takie 
wyjazdy dają młodemu człowiekowi?

Pobyt w Brukseli to przyjemność. Po prostu frajda dla młodych (i dla starszych). Można 
poznać instytucje europejskie, które mocno wpływają na nasze życie. Mogą być źródłem 
osobistego sukcesu. Tu zawiera się też przyjaźnie, spotyka innych młodych ludzi, a więc 
co może być lepszego w waszym wieku? 

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w działalności w Parlamencie Europejskim.
Rozmawiała: 

Joanna Piwowarczyk

W przypadającym 9 maja Dniu Europy rozstrzygnięta zo-
stała XIV Edycja Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej 2017 
pt. „Kraje i regiony naszych gmin partnerskich – Groβ-
Bieberau (Niemcy), Spišskiè Podhradie (Słowacja), Bo-
gács (Węgry), Melissano (Włochy)”. Już po raz jedenasty 
honorowy patronat nad konkursem objął prof. dr hab. Je-
rzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier 
RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego 2009-2012. 
Tegoroczna edycja konkursu miała charakter plastycz-
no-artystyczny. Technika prac była dowolna, a tematem 
przewodnim gminy partnerskie Ogrodzieńca. Taka kre-
atywna i przyjemna  forma konkursowa spotkała się z du-
żym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Do kon-
kursu zgłoszono aż 69 prac. Prace zostały ocenione przez 
jury w składzie: Zygmunt Podsiadło Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, Dariusz Ptaś – Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Dorota Supkowska Fundacja „Stara 
Szkoła” w Ryczowie plastyk, Anna Jurczak i Justyna Żak 
– Referat Spraw Społecznych i Promocji UMiG Ogrodzie-
niec. Nad całością turnieju czuwała Iwona Rajca – Kierow-
nik Referatu Spraw Społecznych i Promocji.

Ostatecznie wyniki przestawiały się następująco:
Grupa I uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych:
I Maksymilian Gądek kl. IIIc SP Ogrodzieniec
II Emilia Molenda kl. IIIc SP Ogrodzieniec
III Emilia Czeszczewik Ia SP Ogrodzieniec
Wyróżnienia w tej grupie przyznano: Tymoteuszowi Bieda-
kowi, Lenie Malickiej, Nikodemowi Białasiowi, Julii Pocz-
towskiej, Helenie Purgał – Woods.
Grupa II uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych:
I miejsce Maja Latacz VIb SP Ogrodzieniec
II Aleksandra Biedak Vb SP Ogrodzieniec
II Tymoteusz Czelakowski VIb SP Ogrodzieniec
III Paweł Bugajski VIb SP Ogrodzieniec
III Agata Pikuła IV SP Ryczów
W tej grupie również jury przyznało wyróżnienia dla: Oliwie-
ra Krzosy, Aleksandry Bidzińskiej, Daisy Angelov, Kamila 
Bednarza, Piotra Grygi, Amelii Dziadek.
Grupa III uczniowie klas I-III Gimnazjum
I miejsce Dagmara Mikoda IIId Gimnazjum w Ogrodzieńcu
II miejsce Paulina Kuźniak IIId Gimnazjum w Ogrodzieńcu
III miejsce Wiktoria Flak IIa Gimnazjum w Ogrodzieńcu
Wyróżnienie dla Aleksandry Jaworskiej.   
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród od-
była się w murach Gimnazjum w Ogrodzieńcu z udziałem 
gościa honorowego prof. dr hab. Jerzego Buzka oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikul-
skiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zygmunta Podsiadło.
Laureaci otrzymali nagrody Burmistrza – statuetki, medale, 
pamiątkowe dyplomy, gadżety Gminy Ogrodzieniec oraz 
książki o tematyce europejskiej, także publikacje Związku 
Gmin Jurajskich. Dodatkowo dla finalistek grupy Gimna-
zjum Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego ufundo-
wało „Bilety do Brukseli”, wręczone osobiście przez prof. 
Jerzego Buzka.  
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Z 
niecierpliwością czekamy na relacje z Brukseli, które ukażą 
się na łamach naszego miesięcznika. 

Marta Bejgier

Europejski 
konkurs
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W sobotę, 6 maja druho-
wie z jednostek Ryczów i 
Ryczów Kolonia obchodzili 
święto Floriana, patrona 
wszystkich strażaków. Go-
spodarzem tegorocznych 
obchodów było OSP Ry-
czów Kolonia. Uroczystość 
rozpoczęła się w miejsco-
wej kaplicy, gdzie ksiądz 
proboszcz Leszek Kleszcz 
odprawił mszę św. w in-
tencji druhen i druhów. Po 
nabożeństwie jednostki 
oraz poczty sztandarowe 

prowadzone przez Orkie-
strę Dętą z Ryczowa prze-
maszerowały pod remizę, 
gdzie odbył się krótki kon-
cert orkiestry. W drugiej 
części spotkania wręczo-
no odznaki dla wzorowych 
strażaków oraz medale: 
złote, srebrne i brązowe „Za 
zasługi dla pożarnictwa”. Z 
okazji strażackiego święta 
odczytano listy gratulacyjne 
oraz życzenia od Prezesa 
Zarządu Głównego Związ-
ku OSP RP Waldemara 

Pawlaka oraz Prezesa Za-
rządu Miejsko-Gminnego 
OSP Ogrodzieniec Andrze-
ja Mikulskiego i Komendan-
ta  Henryka Karcza.
W imieniu władz samo-
rządowych – Burmistrza, 
Przewodniczącego i Rad-
nych Rady Miejskiej życze-
nia dla wszystkich straża-
ków złożył Dariusz Ptaś, 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

Joanna Piwowarczyk

Strażackie święto
Uroczyste obchody 226. 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Ogro-
dzieńcu z udziałem władz 
samorządowych, straża-
ków, środowisk szkolnych, 
pracowników jednostek 
gminnych, mieszkańców 
oraz Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej. 
O godzinie 8.45 spod ogro-
dzienieckiej remizy wyru-
szyły delegacje i poczty 
sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Ry-
czowa, Ryczowa-Kolonii, 
Kiełkowic, Giebła, Mokru-
sa, Gulzowa, Podzamcza 
i Ogrodzieńca w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej, w kierunku Kościoła 
Parafialnego pw. Przemie-
nienia Pańskiego, gdzie 
odprawiono nabożeństwo 
w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie uczest-
nicy orszaku przeszli na 
Cmentarz Komunalny i 
tam pod Pomnikiem Po-
ległych delegacje władz 
samorządowych, stra-
żaków, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
oraz mieszkańcy złożyli 
wiązanki kwiatów. Podczas 
uroczystości pod pomni-
kiem ksiądz dziekan Jacek 
Furtak odmówił modlitwę 
za poległych, a  Burmistrz 
Miasta i Gminy Andrzej 
Mikulski wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie, 
w którym nawiązał do hi-

storycznych wydarzeń oraz 
podziękował wszystkim za 
udział w uroczystościach, 
zachęcając do kultywowa-
nia idei i postaw patriotycz-
nych w rodzinach, w szkole 
i środowisku lokalnym. Na-
stępnie orszak udał się na 
plac Piłsudskiego, gdzie 
wszyscy wysłuchali kon-
certu w wykonaniu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej. 
Pogoda i nastroje dopisały. 
Przemarsz orszaku zabez-
pieczyli druhowie z OSP 
w Ogrodzieńcu oraz funk-
cjonariusze Komisariatu 
Policji w Ogrodzieńcu, za 
co organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania.

Joanna Piwowarczyk

3 Maja

W dniu 6 kwietnia 2017r. w 
remizie OSP Podzamcze 
uczniowie szkół podstawo-
wych (SP w Ogrodzieńcu, 
SP w Gieble, SP w  Ryczo-
wie i SP Fundacji Elemen-
tarz w Podzamczu) oraz 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
wzięli udział w eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej pn. 
„Młodzież zapobiega poża-
rom”. Turniej, składający się 
z dwóch części – pisemnej 
i ustnej zorganizował Za-
rząd Miejsko-Gminny OSP 
w Ogrodzieńcu wraz z 
OSP Podzamcze. Pytania 
do  łatwych nie należały, 
ale mamy zdolną młodzież, 

która poradziła sobie do-
skonale. 
Zwycięzcą w grupie wieko-
wej - szkoły podstawowe 
- została Dominika Kowal 
reprezentantka Szkoły Pod-
stawowej w Gieble. Miejsce 
II – Jan Jurczak z SP Pod-
zamcze, III miejsce – Xavier 
Hellsztein SP Ogrodzieniec.
Zwycięzcą grupy wiekowej 
– gimnazja- została Natalia 
Starobrzyńska z Gimna-
zjum w Ogrodzieńcu. Miej-
sce II - Natalia Zielińska,  
miejsce III – Kuba Kwieciń-
ski. 
W przerwie gospodarze 
zadbali o poczęstunek. Dla 
zwycięzców ufundowano 

medale, puchary oraz na-
grody rzeczowe. Organi-
zatorzy zadbali o wszyst-
kich uczestników, którzy w 
podziękowaniu za zdobytą 
wiedzę na temat pożarnic-
twa zostali uhonorowani 
nagrodami, były to m.in. 
książki, albumy, encyklo-
pedie, głośniki,  markowe 
torby, plecaki, słuchawki, 
pióra i długopisy, notesy. 
Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych 
reprezentować będą naszą 
gminę na szczeblu powia-
towym. 
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Joanna Piwowarczyk

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze
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TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

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 i sala pożegnań
 (przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2 
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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DOM POGRZEBOWY 
ARKADIA

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,  
MSWiA przed pogrzebem
ubrania dla zmarłych

ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna

kwiaty, oprawa muzyczna
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 695 729 499
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

MAJ 2017

Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach i Mokrusie składają podziękowanie dla  
Ewy i Tadeusza Wałek Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy SZWEDEX za wykonanie tablic  

pamiątkowych, które zostały zamontowane na obiektach OSP.
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BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W SZKOLE 
I NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Kolejny raz Dyrekcja Regionalnego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego (RCKU) oraz Dyrekcja MGOK wychodzi 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i zaprasza na zdobycie 
kwalifikacji w zawodzie - opiekun medyczny. Zajęcia teoretyczne 
organizowane są w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, a zajęcia 
ćwiczeniowe w Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany 
termin uruchomienia 1.09.2017r. Szczegółowe informacje 
można uzyskać: Szkoła Medyczna w Zawierciu, ul. Żabia 19b, 
www.rcku.nazwa.pl  nr tel.326724332 lub w Domu Kultury pod 
numerem tel.326732044 
Posiadamy ofertę edukacyjną w różnych zawodach 
medycznych i paramedycznych w szkole dla młodzieży i dla 
dorosłych:
Technik elektroradiolog – czas nauki 2,5 roku
Technik masażysta – 2 lata
Higienistka stomatologiczna – 2 lata
Technik usług kosmetycznych – 2 lata
Opiekun medyczny – 1 rok

Wicedyrektor RCKU
Agnieszka Mazur

Komendant Zarządu Oddziału Miejsko 
– Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży RP w Ogrodzieńcu i organizatorzy 
Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom i Zarządzania 
Kryzysowego” składają serdeczne 

podziękowania sponsorom, darczyńcom, za 
zakup nagród dla uczestników turnieju ze 
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Gminy Ogrodzieniec.
Podziękowania składamy dla: Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, 
Marka Kwoczały Urząd Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Zarządzanie Kryzysowe, Janusza Grzesiaka 
PHU CAPITAL z Ryczowa, Michała Półkoszka 
Firma Remontowo Budowlana z Ryczowa, Macieja 
Kaczyńskiego Burmistrza Miasta i Gminy Łazy, 
Dariusza Ciołczyńskiego oraz Rafała Ciołczyńskie-
go Serwis Opon w Ogrodzieńcu, Krystiana Jurka 
PHU MAX Skład Opału Rodaki, Ewy i Tadeusza 
Wałek Zakład Produkcyjno Usługowy SZWEDEX 
w Ogrodzieńcu, Marka Gąkowskiego Usługi Trans-
portowo Rolnicze z Ogrodzieńca, Wojciecha Jaśko 
Firma KORDEX z Ryczowa Kolonii, Andrzeja Żaka 
Prezesa OSP Ryczów Kolonia, Iwony Pakuły Błoch 
Prezes Zamek Sp. z o.o., Lidii Fabiańskiej KEY-
-POL Ogrodzieniec, Danuty Jurczak Apteka Pry-
watna w Ogrodzieńcu, Tomasza Osysa TOM-POL 
Skład Opału i Skup Złomu w Ogrodzieńcu, Adama 
Miśkiewicza Sp. jawna DYMEK w Ogrodzieńcu, 
Grażyny Niepiekło PPHU Dar –Plast w Zawierciu, 
Małgorzaty Kordas Sklep ABC w Ogrodzieńcu, 
Tadeusza Dynarowicza Sklep Ogólnospożywczy 
w Pilicy, Romualda Kubiczka PUH INTERRAM w 
Ogrodzieńcu, Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Łazach Park Wodny JURA, Andrzeja Skrzypicie-
la AS-MAR w Podzamczu, EKO GWAJM w Ogro-
dzieńcu, Wojciecha Pietrzykowskiego Piekarnia 
PODPŁOMYK w Gieble, Włodzimierza Dziubał-
towskiego OGRO-CAR Stacja Paliw w Ogrodzień-
cu, Grażyny Stuglik Sklep Spożywczy w Fugasów-
ce, Małgorzaty i Zbigniewa Chrobot SOLTECH 
Mokrus, Teresy Zielińskiej Sklep Ogólnospo-
żywczy w Mokrusie, Mariana Kowalczyka Sklep 
Ogólnospożywczy EMIX w Gieble, Urszuli Janoski 
Zajazd KA-JA w Kiełkowicach, Marii Perkowskiej 
Sklep Spożywczo Monopolowy w Ogrodzieńcu, 
Jolanty Krzykawskiej JOL BRUK w Ogrodzieńcu, 
Grzegorza Wałka Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe Dom Pogrzebowy, Agnieszki 
Dzienniak - Przedsiębiorstwo Komunalne Ogro-
dzieniec, Kamila Żaka Naczelnika OSP Ryczów 
Kolonia, Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA w Ogrodzieńcu, Jerzego Janoski Park 
Miniatur w Podzamczu, Andrzeja Mędreckiego 
Zakład Elektroinstalacyjny w Śrubarni, Związ-
ku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu, Szczepana 
Plutki LEWIATAN w Ogrodzieńcu,  Pana Henryka 
Goncerza, Pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Marcie Ross i Iwonie Rajcy, Druhów 
z OSP Podzamcze.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to kim jest, nie przez to co ma lecz przez to 
czym dzieli się z innymi. 
Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie ponie-
waż wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i 
wraca do nas”.

W dniu Matki

Mamo, mateńko droga-
kocham Cię nad skarby świata;
Ty przecież kiedyś,
dałaś mi życie…
Opieką otaczasz, przez wszystkie lata.
 Dziękuję mamo-
 za Twoje troski, za noce nieprzespane; 
Dziękuję za miłość i Twe oddanie
 i serce Twe kochane.  
Dziękuję mamo, 
za lata Twego poświęcenia;
Za trudy, znoje 
oraz wszystkie wyrzeczenia Twoje.
 Abyś mamo, nie zaznała nigdy,
 trwogi i cierpienia…
 By serce Twoje,
 było zawsze pełne miłości i ukojenia.
Oby Ci mamo, nie zabrakło szczęścia,
ani uśmiechu na Twojej twarzy;
By się spełniło każde życzenie
o którym tylko Twe serce marzy.

05.05.2017r.   

Zenona Fiutak

Sprzedam działki w Ogrodzieńcu:
- budowlane o Nr ew. 2902; 2903; 2904 o łącznej 
powierzchni ok. 5000 mkw. - jak również,
-  działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha.
Cena do negocjacji.    Tel. kontakt.   502 315 313.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Literacki i teatralny klub 
„Żeromek”, działający w 
Szkole Podstawowej nr 1 
w Ogrodzieńcu obchodził 
15 - lecie swojej działalno-
ści. Z tej okazji członkowie 
klubu wraz z opiekunami  
Justyną Zielińską i Dorotą 
Piwowarską przygotowa-

li  uroczyste spotkanie, na 
które zaprosili gości – spo-
łeczność szkolną, rodziców 
i sympatyków. 
W piątkowe popołudnie,  
w dniu 12 maja br. mło-
dzież  zaprezentowała do-
robek ostatnich lat oraz 
swój najnowszy repertuar. 
Nie zabrakło wspomnień 
uczniów, którzy już opuścili 
mury szkoły podstawowej, 
ale nadal ciepło wyrażają 
się o latach spędzonych w 
„żeromkowym” gronie.

W swych działaniach odwo-
łujemy się do literatury kla-
sycznej oraz współczesnej. 
Co roku bierzemy udział w 

przeglądach teatralnych, 
skąd wracamy z nagrodami 
i wyróżnieniami. Najbardziej 
cenne dla nas jest to, że 
nasze przedstawienia po-
dobają się  – mówi Justyna 
Zielińska, nauczyciel języka 
polskiego w SP nr 1, opie-
kun „Żeromka”.

Klub bierze czynny udział 
w szkolnym życiu, poma-
gając przy organizacji ta-
kich wydarzeń jak: szkolne 
Jasełka, Dzień Książki, pa-

sowanie na Czytelnika oraz 
wystawiając własne bajki i 
spektakle np. „Smerfy opo-
wiadają”, „Jaś i Małgosia”. 
Żeromkowicze nie boją 
się wyzwań i wzbogaca-
ją swój repertuar nowymi 
formami np. teatrem cieni 
czy teatrem czarnym, który 
wykorzystali do wystawie-
nia Jasełek. Klubowicze w 
swoje 15 urodziny zapre-
zentowali   przybyłym go-
ściom zabawne widowisko 
zatytułowane „Wierszolan-
dia” z wykorzystaniem kla-
sycznych pozycji  polskiej 
literatury dziecięcej m.in. 
autorstwa Jana Brzechwy 
„Pchła Szachrajka”, „Loko-
motywa”, „Żuraw i czapla”.
W tym dniu nie zabrakło 
jubileuszowego tortu oraz 

podziękowań dla grupy za 
zaangażowanie w  życie 
szkoły i uświetnianie szkol-
nych wydarzeń.

Joanna Piwowarczyk

15 lat Żeromka

Pierwszy z dziesięciu
12 kwietnia w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu odbyły się 
szkolne eliminacje do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY 
„PIERWSZY Z DZIESIĘCIU” 2017. Finał odbędzie się w Szkole Podstawowej Fundacji 
„Elementarz” w Nakle, gmina Lelów, 17 maja 2017r. Turniej rozegrany zostanie według  
zasad popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Tematyka konkursu dotyczy pod-
stawowej wiedzy z przedmiotów szkolnych i wydarzeń bieżących. Każdą szkołę uczest-
niczącą  w II Międzyszkolnym Turnieju „Pierwszy z dziesięciu 2017” reprezentuje tylko 
1 uczestnik, czyli  zwycięzca szkolnych eliminacji, który jest uczniem klasy IV, V lub VI. 
Naszym zwycięzcą jest uczeń klasy VI – Jan Jurczak. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Turniej poprowadzi dwukrotny zwycięzca Wielkiego Finału teleturnieju telewizyjnego „Je-
den z dziesięciu”, nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jankowicach, 
Bogusław Lewandowski.

Beata Ziębińska

Sukces „Fantazji” 
W sobotę 6 maja br. grupa Kadetek z Zespołu Mażoretek Fantazja w Ogrodzieńcu wy-
stąpiła  podczas Międzynarodowego Konkursu Mażoretek 2017 w Czeskim Cieszynie.   
Pokazy naszych dziewcząt spotkały się z uznaniem jury, które przyznało następujące 
miejsca:
I miejsce w kategorii solo baton kadetki Nadia Wacowska
III miejsce Zespół Fantazja w Ogrodzieńcu w kategorii baton kadetki
III miejsce Zespół Fantazja w Ogrodzieńcu w kategorii pompom kadetki
I wicemiss Mażoretek Zuzanna Gryta
II wicemiss Mażoretek Andżelika Latacz
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!

VII Turniej o Puchar Burmistrza
W dniu 25.04.2017r. został rozegrany VII Turniej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W  turnieju udział wzięły wszystkie szkoły podstawo-
we Gminy Ogrodzieniec.
Wyniki:  
                SP1 Ogrodzieniec -SP Ryczów 1:0 
                 SP Giebło - SP Podzamcze 2:0
              SP Ryczów- SP Podzamcze 5:1 
                 SP Giebło -SP Ryczów 3:0
    SP1 Ogrodzieniec -SP Podzamcze 7:1
    SP Giebło - SP1 Ogrodzieniec 2:1
Tabela końcowa:
1 SP Giebło                3 9   7-1
2 SP1 Ogrodzieniec    3 6 9-3
3 SP Ryczów        3 3 5-5
4 SP Podzamcze        3      0 2-14
Mecz decydujący o pierwszym miejscu w turnieju pomiędzy Giebłem a gospodarzami 
turnieju Ogrodzieńcem zakończył się zwycięstwem ekipy z Giebła 2:1, grającej w skła-
dzie: Oskar Janik, Michał Jędruszek, Bartosz Osys, Konrad Szlachta, Kacper Cichor, 
Konrad Bilnik (kapitan),Bartłomiej Bilnik, Oliwier Łągiewka, Bartłomiej Kmita. Trener –Ro-
bert Łypaczewski.  SP Ogrodzieniec –Michał Uglorz, Adrian Antoniak, Szymon Peda, 
Norbert Słowikowski, Tomasz Pompa (kapitan), Piotr Trawiński, Jakub Pluta, Filip Żak, 
Patryk Piątek, Paweł Bugajski. Trener- Jarosław Janik. Ufundowane przez UMiG Ogro-
dzieniec nagrody w postaci : pucharów, medali i dyplomów wręczył Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec   Dariusz Ptaś i Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ogro-
dzieńcu Ewa Rudnicka. Zawody sędziował Dawid Szymusik. Dla uatrakcyjnienia turnieju 
odbył się mecz towarzyski w piłkę nożną dziewcząt pomiędzy Ogrodzieńcem i Giebłem 
zakończony wynikiem 1:2. Cała impreza przebiegła  w miłej i sympatycznej atmosferze.

Jarosław Janik
fot. Justyna Żak
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Już po raz trzeci w Nie-
dzielę Palmową 9 kwietnia 
br. na placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu odbył się Jar-
mark Wielkanocny.
Organizatorzy - MGOK 
oraz Spółka Zamek – po-
starali się, aby atrakcji na 
ten dzień nie zabrakło. W 
tym roku oprócz rękodzieła 
artystycznego i góralskich 
specjałów pojawiły się 
swojskie wyroby wędliniar-
skie i wędzone ryby. Szkoła 
medyczna w swoim na-
miocie dawała możliwość 
zmierzenia ciśnienia oraz 
zasięgnięcia rad specjali-
stów z dziedzin dermatolo-
gii i kosmetologii. Druhowie 
z OSP Ogrodzieniec za-
prosili na degustacje stra-
żackiego żurku, a najmłod-
szych do kącika, w którym 
mogli np. oglądać bajki lub 

malować pisanki. Pszcze-
larze z ogrodzienieckiego 
koła częstowali miodami z 
własnych pasiek i słodkimi 
smakołykami. Dla dzieci i 
młodzieży zorganizowano 
warsztaty plastyczne pro-
wadzone przez instruktora 
plastyki MGOK, Annę Kuś-
piel. W czasie zajęć uczest-
nicy mogli wykonać wła-
snoręcznie ozdoby i kartki 
wielkanocne
Główną atrakcją Jarmarku 
był pokaz kulinarny Oli-
wii Bernady  uczestniczki 
kulinarnego show „TOP 
CHEF” oraz szefowej kuch-
ni restauracji Poziom 511 w 
Hotelu Poziom 511 Design 
Hotel & SPA w Podzamczu 
z udziałem dzieci – studen-
tów  Uniwersytetu Dzie-
cięcego w Ogrodzieńcu. 
Najmłodsi kucharze pod 

okiem fachowców ugoto-
wali barszcz wielkanocny z 
jajem oraz przygotowali de-
ser wielkanocny - paschę. 
Każdy mógł skosztować 
tych kulinarnych pyszno-
ści. Na scenie zaprezen-
tował się muzyczny zespół 
ludowy Malwinki ze Szkoły 
Podstawowej w Gieble. 
Równocześnie odbywały 
się animacje dla dzieci ze 
szczudłami oraz pokazy 
kuglarskie w wykonaniu Uli 
i Kamila, którzy na co dzień 
należą do grupy Glutami-
nian Sodu przy MOK w Ol-
kuszu. Imprezę poprowa-
dził Adam Sochacki.
Było kolorowo i wiosennie. 
Pogoda i nastroje dopisały. 
Kolejny Jarmark Wielka-
nocny już za rok.

J. Piwowarczyk

Kolorowe jarmarki... Literatura kobieca bez tajemnic
W poniedziałek 15 maja w 
Czytelni Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ogro-
dzieńcu odbyło się spotkanie 
autorskie z Karoliną Wilczyń-
ską autorką powieści m.in. 
„Właśnie dziś, właśnie teraz”, 
„Ja kochanka”, czy „Stacja 
Jagodno”. 
Jako trener personalny, te-
rapeutka i wykładowca uni-
wersytecki posiada dar słu-
chania, co przekłada się na 
jej niezwykle emocjonalne i 
realistyczne powieści. 
W czasie spotkania z czytel-
nikami pani Karolina opowie-
działa o drodze powstania fi-
nalnej wersji powieści, jak się 
przygotowuje do danego te-

matu, skąd czerpie inspiracje. 
Pisarka opowiedziała również 
o ulubionych bohaterach 
swoich książek. Nie zabrakło 
pytań ze strony czytelników i 
pięknego bukietu kwiatów dla 
pisarki od  Dyrektora i Pra-

cowników Biblioteki. 
Pani Karolina była mile zasko-
czona upominkiem, o czym 
poinformowała swoich fanów 
na facebookowym funpage. 

 
M. Bejgier

Pierwszą propozycją jest 
opowieść o krajach arab-
skich przedstawiona z 
punktu widzenia kobiet. 
„Sekretne życie arabskich 
kobiet” Katherine Zoepf 
ukazuje życie muzułmanek 
z zupełnie nowej strony. 
Amerykańska dziennikarka, 
przez wiele lat mieszkająca 
w Syrii i Libanie, była świad-
kiem licznych walk o prawa 
kobiet. W swojej książce 
pokazuje, że pod burkami 
i hidżabami skryte są silne 
i odważne kobiety, które 
dzięki swojej determinacji 
i woli walki osiągają upra-
gnioną wolność zarówno w 
życiu jak i w pracy.
 „Sekretne życie arabskich 
kobiet” to szczera i ważna 
opowieść ukazująca postę-
pującą emancypację mu-
zułmanek. 
Drugą propozycją jest „Wo-
tum nieufności” autorstwa 
Remigiusza Mroza, jedne-
go z najbardziej cenionych 
pisarzy młodego pokolenia. 

Rewelacyjna powieść z ga-
tunku political fiction jest 
pierwszym tomem nowej 
serii „W kręgach władzy” 
reklamowanej jako polskie 
House of Cards.
Marszałek sejmu, Daria 
Seyda budzi się w pokoju 
hotelowym nie pamiętając 
wydarzeń z ostatnich dzie-
sięciu godzin. Bohaterka 
jest przekonana, że stała 
się ofiarą uknutej intrygi. Nie 
wie tylko, kto ani dlaczego 
może za nią stać.
Tymczasem Patryk Hauer, 
wschodząca gwiazda pra-
wicy, podczas pracy komisji 
śledczej odkrywa politycz-
ny spisek sięgający najbar-
dziej wpływowych osób w 
kręgach władzy. 
Bohaterowie znajdujący się 
po przeciwnych stronach 
sceny politycznej sprzy-
mierzą się, by wyjaśnić tę 
sprawę. 
Kolejną propozycją jest po-
wieść słynnego, norweskie-
go pisarza kryminałów Jo 

Nesbo. „Pragnienie” to 
jedenasty tom cyklu kry-
minalnego z Harrym Hole. 
Młoda kobieta, która umó-
wiła się na randkę przez 
Internet, zostaje brutalnie 
zamordowana we wła-
snym mieszkaniu. Pozo-
stawione na jej ciele ślady 
wskazują, że sprawca jest 
wyjątkowo bezwzględny. 
Presja ze strony mediów 
i społeczeństwa sprawia, 
że policja zwraca się o po-
moc do byłego śledczego 
Harry’ego Hole. Niepo-
korny detektyw niechętnie 
myśli o powrocie do pra-
cy, przez którą wiele już w 
życiu stracił.
Bohater rozpoczyna 
śledztwo dopiero, gdy 
zaczyna podejrzewać, że 
sprawa morderstwa ko-
biety łączy się z nieroz-
wiązaną sprawą z prze-
szłości. Przeciwnikiem w 
nierównej grze okazuje się 
wyrachowany psychopa-
ta.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania Biblioteki 
i czytania książek.

Biblioteka poleca

Pokaz kulinarny Oliwii Bernady

... z małymi  kucharzami z UDO Ogrodzieniec

Kuglarze na Rynku Występ grupy Malwinki z SP w Gieble
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Maj to miesiąc, w którym 
wiele dzieci przystępuje do 
Pierwszej Komunii Świętej. 
Przeglądając zdjęcia w ro-
dzinnych albumach, ale także 
te, które otrzymałam od Was, 
z rozrzewnieniem patrzyłam 
na zmieniającą się modę 
zarówno w strojach, jak i w 
fryzurach. Znalazłam również 
miesięcznik „Świat Kobiecy” 
z roku 1925 z propozycjami 
strojów komunijnych dla za-
możniejszej części ówcze-
snego społeczeństwa.
Najstarsze zdjęcie zrobione 
chyba w 1920 roku to zdjęcie 
Pelagii Stępniewskiej z matką 
Ludwiką Stępniewską – Ko-
chańską. Jest jeszcze kilka 
przedwojennych, kilka z lat 
pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych.
Po raz pierwszy robię odstęp-
stwo od zasady prezentowa-
nia tylko ogrodzienieckich 
zdjęć. Korzystając ze zbiorów 
naszych słuchaczy z UTW, 
żyjących w Ogrodzieńcu od 

wielu lat, ale rodzinnie zwią-
zanymi z innymi stronami, 
czasami bardzo odległymi, 
przedstawiam kilka zdjęć z 
ich albumów. 
Dzięki pani Hance Kocow-
skiej – Ciemniewskiej może-
my zobaczyć zdjęcia dzieci 
ze Lwowa z lat 30., styliza-
cja znacznie różniąca się od 
naszej, zwłaszcza w strojach 
dziewczynek – niespotyka-
ne u nas welony, białe stroje 
chłopców. 
Pani Anna Kołodziej podzieliła 
się z nami swoimi pamiątkami 
rodzinnymi, to zdjęcie jej Ojca 
z 1922 roku i zdjęcie pani 
Hani z 1948 roku. 
Stroje cechowała prostota i 
skromność, a potem nastał 
czas sukienek a’la „cukrowa 
wata”, „wielka beza z pian-
ką”, aż do „cygańska panna 
młoda”. Loki, pukle, koafiury.
W książce „Udane przyjęcie” 
Ewy Aszkiewicz i Romany 
Chojnackiej, znalazłam pięk-
ny opis przyjęcia, który po-

zwolę sobie przytoczyć:
„To rodzinne spotkanie po-
winno na zawsze pozostać w 
pamięci dziecka, ważne jed-
nak jest, aby wieksze znacze-
nie miały przeżycia duchowe, 
nie materialne. Wystrój miesz-
kania, aranżacja stołu i deko-
racje powinny być eleganc-
kie, ale skromne. Dominujący 
kolor to biały. Stół przykrywa-
my białym obrusem, eleganc-
kie sztućce, białe serwetki z 
delikatnym haftem, a powyżej 
nakrycia ustawiamy wizytów-
ki, na których oprócz imienia 
możemy wypisać sentencję 
z Biblii. Gdy przystroimy je 
zieloną gałązką mirtu, będą 
nie tylko wskazywały miejsce 
gościom, ale też ozdobią stół. 
Warto wyróżnić miejsce dla 
dziecka przystępującego do 
Pierwszej Komunii Świętej. 
Krzesło okryte białą tkaniną 
przybieramy kompozycją z 
mirtu i kwiatów. Obok dziec-
ka siadają rodzice chrzestni, 
następnie rodzice, a potem 
reszta rodziny.”
Tak wygląda przyjęcie ide-
alne, a w rzeczywistości… 

terminy w restauracjach re-
zerwowane są niczym na 
wesela – dwa lata wcześniej, 
tłumy gości, prezenty. Gdzieś 
chyba zgubiliśmy istotę tego 
dnia i jego znaczenie.
Inne zdjęcia, które otrzyma-
łam od Państwa zamieszczę 
w kolejnym numerze GO.

A teraz jeszcze jedna spra-
wa. Docierają do mnie nowe 
materiały, często ratowane 
ze śmietników, czasem w 
stanie agonalnym, a czasem 
całkiem dobrze zachowane. 
Ponieważ tak mało zachowa-
ło się pamiątek po dawnym 
Ogrodzieńcu, dlatego każda 
jest bezcenna.
Zwracam się po raz setny 
do wszystkich, jeżeli macie 
choćby kartkę podzielcie się 
z nami, a broń Boże nie wy-
rzucajcie. Jeżeli komuś prze-
szkadza, ja chętnie przygarnę 
lub zgodnie z życzeniem, po 
wykorzystaniu, zwrócę. 

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka-Stępniewska
Mój telefon 32 67 32 082

Komunijna moda

Ludwika Stępniewska-Kochańska, Pelagia Stępniewska. Ogrodzieniec 1920r. (1)
Czesław Pantak.1922r. (2)
Roma Wehrstenówna (Jóźkiewiczowa), Zbigniew Gorczyński. Lwów 1930r. (3)
Anna Kołodziej1948r. (4)
Marian Kukuła 1955r. (5)
Moda komunijna z czasopisma „Rekord Świat Kobiecy z 1925 roku (6)
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1
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7 czerwca (środa) godz.16.30 –  sala  MGOK zakończenie V roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Program muzyczny – „Operetki czar” poprowadzi Oskar Jasiński.

17 czerwca (sobota) godz. 10.00 - sala MGOK uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 -    Uniwersytetu Dziecięcego  w  Ogrodzieńcu

VIII  turniej 
o Puchar Dyrektora
ZS -P w Ogrodzieńcu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu była organizato-
rem VIII edycji turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, który odbył się 16.05.
br. na obiektach  „Orlika”.
W  turnieju udział wzięły szkoły z Giebła, Podzamcza, Ogro-
dzieńca. Grano systemem mecz i rewanż, w których uzy-
skano następujące wyniki: 
SP Ogrodzieniec –SP Podzamcze 2:0 i 3:1 
SP Podzamcze – SP Giebło 0:6 i 0:2
SP Ogrodzieniec –SP Giebło 5:2 i 0:3
Przy jednakowej ilości punktów, lepszym stosunkiem bra-
mek pierwsze miejsce w turnieju przypadło SP Giebło 
przed SP Ogrodzieniec i SP Podzamcze.
Rozegrano także dwumecz  towarzyski dziewcząt pomię-
dzy Ogrodzieńcem i Giebłem, w którym uzyskano wyniki 
0:0 i 1:0.
Nagrody w postaci pucharów i dyplomów dla startujących 
w turnieju szkół wręczyła pani dyrektor Ewa Rudnicka.

J. Janik

W Łazach na obiektach 
miejscowego  „Orlika” ro-
zegrano eliminacje do finału 
Powiatu Zawierciańskiego 
w piłce nożnej chłopców, 
w których wzięła udział re-
prezentacja SP1 Ogrodzie-
niec, zdobywając pierwsze 
miejsce i awans do finału.
Młodzi piłkarze uzyskali na-
stępujące wyniki: 
SP1 Ogrodzieniec poko-
nała - SP3 Łazy 3:0, SP1 
Łazy1:0, SP Niegowoni-
ce 5:0.Gole strzelili Jakub 
Pluta (3), Patryk Piątek (3), 
Norbert Słowikowski (1)
Szymon Peda (2).
Finał został rozegrany w 
Zawierciu, gdzie ostatecz-
nie nasi reprezentanci zajęli 
czwarte miejsce, przegry-
wając  półfinał z SP6  Za-
wiercie 1:0 i mecz o trze-
cie miejsce z SP Irządze  
2:1(gol Szymon Peda).

Szkołę reprezentowali: Mi-
chał Uglorz, Paweł Bugaj-
ski, Adrian Antoniak(kapi-
tan), Norbert Słowikowski, 
Szymon Peda, Patryk Pią-
tek Jakub Pluta, Filip Żak. 
Trener : Jarosław Janik.

Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w piłce nożnej chłopaków

Dla Słuchaczy Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Ogro-
dzieńcu 27 kwietnia 2017r wykład  o „Muszlach mięczaków 
w kulturze” - wygłosił Jacek Żychowicz - absolwent geo-
logii UJ, malakolog - amator, kolekcjoner i znawca muszli 
mięczaków - głównie ślimaków.
Właściciel jednej ze znaczących, polskich kolekcji muszli.

20 maja 2017 r. – najmłodsi studenci Uniwersytetu Dzie-
cięcego w Ogrodzieńcu przenieśli się do starożytnego 
Egiptu. Odkrywali  tajemnice piramid, rozszyfrowywali  
hieroglify i zamieniali się w mumie. 
Wykład „Wycieczki po historii cywilizacji. Starożytny 
Egipt”  - poprowadziła  Agnieszka Bohdanowicz.
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Zamek Ogrodzieniecki 
w Podzamczu
Międzynarodowy Festiwal Wczesnego Średniowiecza – IV Najazd Barbarzyńców .

Kolejny Najazd Barbarzyńców  za nami!!!! Już po raz czternasty gościliśmy rekonstrukto-
rów wczesnego średniowiecza z kilkunastu europejskich krajów: Włoch, Węgier, Niemiec, 
Szwajcarii, Rosji, Francji, Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy oraz oczywiście dziel-
nych wojów z całej Polski.
Pokazy walk, turnieje, kilkadziesiąt  stanowisk i warsztatów rzemieślniczych,  kilkuset wo-
jów, prawie dwieście namiotów w obozowisku,  a ponadto: gra terenowa, machiny oblęż-
nicze, inscenizacja obrony Niemczy w 1000 rocznicę tego wydarzenia, kuchnia i muzyka 
z epoki – to wszystko sprawiło, że widzowie mieli możliwość przeniesienia się w czasie 
dziesięć wieków wstecz! Jedna z największych imprez historycznych w kraju odbywa się 
u nas – na Ogrodzieńcu  - już od 14 lat! Wiedzieliście o tym? Kto był ten widział, kto nie był 
niech żałuje! Za rok odbędzie się XV Najazd Barbarzyńców? Przyjdźcie  i Wy! Koniecznie.

Tekst i zdjęcia ZAMEK Sp z o.o.

W Kiełkowicach na skrzyżowaniu ulic Tury-
stycznej i Wilczej (obok placu zabaw) po-
wstała nowa kapliczka. Na miejscu ściętego 
drzewa, na którym przez wiele lat  wisiała 
mała drewniana kapliczka okoliczni miesz-
kańcy postanowili wybudować nową wolno-
stojącą kapliczkę. Do jej powstania przyczy-
nili się ludzie dobrej woli, którzy przekazali 
fundusze na jej budowę, ale chcą pozostać 
anonimowi. Figurkę Matki Bożej kupiły dwie 
panie, które również  wykonały  wystrój 
kapliczki. Kolejny mieszkaniec  ufundował 
żwirek i w ten sposób wspólnymi siłami po-
wstała kapliczka, która będzie służyła Bogu 

Przydrożna kapliczka
i ludziom. W małych miejscowościach, 
takich jak nasza, przy przydrożnych ka-
pliczkach śpiewane są codziennie przez 
cały maj  nabożeństwa majowe czyli tzw. 
majówki. Ponadto raz w roku odbywa 
się przy kapliczce tzw. poświęcenie pól, 
czyli nabożeństwo, podczas którego 
ksiądz święci gospodarstwa, rolników 
i ich plony. W Kiełkowicach tradycyjnie 
mieszkańcy podczas poświęcenia pól 
przechodzą w procesji od pierwszej ka-
pliczki, zatrzymując się przy kolejnych aż 
na tzw . „Starą Wieś”. Dlatego jest to 
ważne miejsce dla lokalnej społeczności. 
W najbliższym czasie ksiądz proboszcz  
Parafii św. Jakuba w Gieble Krzysztof 
Knap poświęci nową kapliczkę, aby 
chroniła mieszkańców od złego – mówi 
radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Elżbieta Stanek, mieszkanka Kiełkowic i 
inicjator odbudowy kapliczki.

Ogromna stara wierzba, na której wisiała 
dawna kapliczka była na rozstaju dróg w 
czterech kierunkach: do Ogrodzieńca, 
do Giebła, do Kromołowa (przez twz. 
Łąki) i do  Zawiercia. Kapliczkę pamię-
tają najstarsi mieszkańcy wsi, a zatem 
dobrze, że została uratowana dla na-
stępnych pokoleń.

JP


