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Prosto z Brukseli 

Wywiad z Robertem Ru-
sem, laureatem Turnieju 
Wiedzy o UE, który w 
nagrodę wyjechał do Par-
lamentu Europejskiego 
do Brukseli na zaprosze-
nie przewodniczącego 
PE prof. J. Buzka.

Sukces mażoretek
Udział Zespołu Ma-
żoretek „Fantazja” w 
Międzynarodowym Pu-
charze Polski „Złota Lira 
2011” w Rybniku. Wśród 
nagrodzonych zespołów 
znalazła się grupa junio-
rek, która zajęła trzecie 
miejsce.

50 lecia kapłaństwa
Dwóch kapłanów pocho-
dzących z naszej gminy 
obchodziło jubileusz 50 
lecia pracy duszpaster-
skiej – ks. Stefan Dusza z 
Giebła i o. Bartłomiej Jó-
zef Cholewa z Ryczowa. 
W uroczystych mszach 
wzięli udział zaproszeni 
goście i parafianie. 

Absolwenci 
Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu

Prezentujemy zdjęcia 
uczniów, którzy zakończyli 
naukę w ogrodzienieckim 
Gimnazjum.

X Strażacki Zjazd 
Gminny
W remizie OSP Ryczów 
Kolonia odbył się zjazd 
Oddziału M-G Związku 
OSP w Ogrodzieńcu, na 
którym wybrano nowy Za-
rząd, Prezydium, Komisję 
Rewizyjną oraz delegatów 
na Zjazd Powiatowy.

W poszukiwaniu 
kamienia 
filozoficznego
Klub Miłośników Literatury  
i Teatru, działający w SP nr 1 
w Ogrodzieńcu pod kierun-
kiem M. Michalskiej obchodził 
10 rocznicę powstania. Z tej 
okazji Klub przygotował „uro-
dzinową imprezę”, na którą 
zaprosił swoich sympatyków.
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Tak jak wtedy, stanęli do 
fotografii członkowie daw-
nej wspólnoty parafii ogro-
dzienieckiej, szerszej niż 
obecnie, bowiem nie tylko 
Ogrodzieńczanie, ich rodzi-
ny, sąsiedzi, znajomi i przy-
jaciele. Były chwile radości, 
wzruszenia i niepowtarzalna 
atmosfera. Nawet pogoda, 
niezbyt łaskawa w ostat-
nim czasie, była słonecz-
na i ciepła… Trudno sobie 
wyobrazić jak wszystko 
mogłoby wyglądać, gdyby 
padał deszcz. Co byłoby 

z makietą dawnego Ogro-
dzieńca, uliczną wystawą 
fotogramów i imprezami 
towarzyszącymi, które od-
bywały się w ten czerwcowy 
weekend? Wszystko poszło 
dobrze, co w znacznej mie-
rze było również zasługą 
Państwa – mieszkańców 
Ogrodzieńca. Wspieraliście 
Państwo społeczne działa-
nia dodawaliście otuchy w 
trudnych chwilach. Inicjaty-
wa i troska o wspólne do-
bro znalazły wyraz w bardzo 
praktycznych działaniach. 

Wielu z Was opiekowało się 
fotogramami, przechowy-
wało je w nocy na swoich 
posesjach, aby uchronić 
przed zniszczeniem i rano 
wystawić na kolejny dzień.
Zarówno makieta ustawiona 
na placyku przy Ratuszu, jak 
i fotogramy rozmieszczone 
na ulicach miasta, były oka-
zją dla wielu z nas do dysku-
sji nad historią Ogrodzieńca, 
przywołaniem wspomnień, 
odkrywaniem innego obli-
cza naszej małej ojczyzny.
Wiele osób chętnie robiło 
sobie zdjęcia rodzinne w Fo-
to-Studio-Retro. To wszyst-
ko przypomniało nam, że 

Piękna lekcja historii
W Boże Ciało, 23 czerwca roku Pańskiego 2011, na placu 
przed Kościołem Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu, o godzinie 16.30 do historycznej fotografii 
stanęło 1049 osób. Było to niezwykłe i  poruszające 
wydarzenie. Niezwykłe, bo tyle osób zgromadziło się dla 
zaledwie kilku chwil potrzebnych do uruchomienia migawki 
aparatu; poruszające bo stało się to dokładnie w setną 
rocznicę wykonania podobnej fotografii sto lat temu.

mieszkamy w bardzo sta-
rym mieście o ciekawej hi-
storii i uświadomiło, że co-
dziennie dopisujemy do niej 
nowe karty. Ktoś napisał, że 
„trwały dni Ogrodzieńca” i to 
chyba najlepiej oddaje świą-
teczną atmosferę tych dni. 
Jesteśmy dumni, że jeste-
śmy częścią takiej wspólno-
ty. Dziękujemy!  
Nasze historyczne już zdję-
cie zostało wykonane w 
ramach projektu „Wspólna 
pamięć – wspólna foto-
grafia. Ogrodzieniec 1911-
2011” Kultura Bliska 2010 
– konkursie ogłoszonym 
przez Fundację Wspoma-

gania Wsi. Bieżące infor-
macje na temat przebiegu 
prac były systematycznie 
zamieszczane na stronach 
internetowych pod adre-
sem: www.ogrodzieniec-fo-
tografia.pl. Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęcia w wersji 
elektronicznej i zapoznania 
się z innymi materiałami tam 
zamieszczonymi. Strona 
dalej działa!
Spektakularnym i jednocze-
śnie bardzo pracochłonnym 
przedsięwzięciem było wy-
konanie makiety dawnego 
Ogrodzieńca oraz przygo-
towanie ulicznej wystawy 
fotogramów. Po uroczy-

stościach makieta z Placu 
Piłsudskiego została prze-
wieziona do budynku Rady 
Miejskiej, gdzie jest obecnie 
eksponowana. Fotogramy, 
po odpowiednim przygo-
towaniu, również zostaną 
udostępnione publiczności.
Wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób wsparli 
realizację projektu „Wspól-
na pamięć – wspólna fo-
tografia. Ogrodzieniec 
1911-2011” serdecznie 
dziękujemy. 
„Piękna lekcja historii” – jak 
powiedziała jedna z miesz-
kanek Ogrodzieńca dzięki 
Wam się powiodła.  

SPOŁECZNY KOMITET NASZE MIASTO OGRODZIENIEC

Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców (fot. M. Jeziorko)

... przed fotogramami (fot. M. Jeziorko)Mieszkańcy przed makietą... (fot. M. Jeziorko)
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Sesja Rady Miejskiej Radni pytają
3 czerwca 
Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 3 czerwca podję-
to uchwały w następują-
cych sprawach:
przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec na lata 2011-2020;
wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla inka-
sentów za pobór podat-
ków od osób fizycznych 
z tytułu łącznego zobo-
wiązania pieniężnego, po-
datku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz po-
datku leśnego; 
opłat za korzystanie z 
Cmentarzy Komunalnych 
i urządzeń cmentarnych 
na terenie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec;
ustalenia wysokości opłat 
za świadczenia udzielane 
przez przedszkola i od-

działy przedszkolne przy 
szkołach podstawowych 
prowadzone przez Gminę 
Ogrodzieniec;
planu rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanaliza-
cyjnych eksploatowanych 
przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ogrodzień-
cu na lata 2011-2012 na 
terenie miasta i gminy 
Ogrodzieniec;
zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków;
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków, 
w których wykonano re-
mont w związku ze zmia-
ną sposobu podłączenia 
elektrycznego;
zmiany w składzie oso-
bowym Komisji Strategii, 
Rozwoju i Promocji Gminy 

Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu;
zmiany uchwały nr 
VIII/79/2003 z dnia 25 
kwietnia 2003r. dotyczą-
cej powołania Kolegium 
Redakcyjnego „Gazety 
Ogrodzienieckiej”;
zmian w budżecie Gmi-
ny Ogrodzieniec na 2011 
rok;
wniesienia odpowiedzi na 
skargę wniesioną przez 
państwa Zygmunta i Ma-
rianny Podsiadło do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach ;
wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy 
dzierżawy terenu stano-
wiącego własność Gminy 
Ogrodzieniec położonego 
w Ogrodzieńcu, na czas 
oznaczony do trzech lat.
Treść uchwał na stronie 
BIP Ogrodzieniec

21 czerwca
Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 21 czerwca pod-
jęto uchwały w następu-
jących sprawach:
zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowe-
go Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 
za 2010 r.;
zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finanso-
wego Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu za 2010 r.;
zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ogrodzieńcu 

za 2010 r.;
rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Ogrodzie-
niec za 2010 rok ;
udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec;
zamiany nieruchomości 
położonych na terenie 
Ogrodzieńca pomiędzy 
Gminą Ogrodzieniec a 
osobami fizycznymi;
sprzedaży samodzielnego 
lokalu mieszkalnego Nr 
13 w budynku komunal-
nym nr 9 oraz udziałów w 
częściach wspólnych tego 
budynku wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste 

działki nr 2976/4 o po-
wierzchni 2218 mkw.;
zaciągnięcia pożyczek i 
kredytów długotermino-
wych na realizację zadań 
inwestycyjnych w 2011 
roku;
zmian w budżecie Gminy 
Ogrodzieniec na 2011 rok;
zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2011-
2021; 
udzielenia dotacji celo-
wych dla jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Ogrodzie-
niec.
Treść uchwał na stronie 
BIP Ogrodzieniec

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmi-
ny Ogrodzieniec za rok 2010 dotyczącego zamknięcia rachunku 
dochodów budżetowych na kwotę 21.593.007,22zł i wydatków 
budżetowych na kwotę 20.703.897,70zł oraz uwzględniając pozy-
tywną opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu, jak również 
pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Katowicach wniosek Komi-
sji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Rada Miejska w 
Ogrodzieńcu udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – za udziele-
niem absolutorium głosowali wszyscy radni obecni na sesji (14).

JP

Na sesji Rady Miejskiej w 
dniu 3 czerwca br. wpłynę-
ły następujące zapytania i 
interpelacje radnych:

Małgorzata Janoska - 
Zwracam się z prośbą do p. 
Burmistrza o zakup i montaż 
dwóch drewnianych domków 
ze zjeżdżalniami na plac za-
baw. Pierwszy między bloka-
mi a drugi na ul. Mickiewicza. 
Mieszkańcy proszą również 
o naprawę ławeczek i meta-
lowej drabinki na w/w placu 
zabaw. Prośba ta, jest ważna 
ze względu na nadchodzące 
wakacje, które w zdecydo-
wanej większości nasze dzie-
ci spędzają w domu, a domki 
ze zjeżdżalniami cieszą się 
zainteresowaniem, natomiast 
dzieci zajęte zabawą dają od-
począć rodzicom i dziadkom.
Jolanta Ciołczyńska - 
Mieszkańcy  Placu Piłsudskie-
go pytają, kiedy rozpocznie 
się przebudowa tego placu. 
Mieszkańcy osiedla Złote 
Piaski, a w szczególności 
ul. Kolorowej pytają kiedy p. 
Burmistrz rozpocznie budo-
wę dróg osiedlowych.  
Grażyna Gołuchowska 
- Mieszkańcy Morusów po-
nownie proszą pana burmi-
strza o wstawienie 2 słupów 
elektrycznych na odcinku od 
ul. Morusy do przystanku au-
tobusowego na Kol. Giebło. 
Muszą na przystanek auto-
busowy chodzić w ciemno-
ściach.
Proszą też o założenie progu 
zwalniającego na ul. Morusy, 
ponieważ samochody wjeż-
dżają tam z dużą prędkością 
a ludzie chodzą ulicą, gdyż 
nie ma poboczy ani chodni-
ka.
Niekorzystne ukształtowanie 
terenu oraz rosnące w ob-
rębie skrzyżowania drzewa 
ograniczają wyjazd z ul. Mo-
rusy na drogę wojewódzką, 
dlatego sytuację tę rozwiąza-
łoby umieszczenie „lustra”. W 
celu bezpieczeństwa ruchu, 
gdyż doszło tam już do kilku 
wypadków.
Mieszkańcy Podzamcza 
zgłaszają, że lampy na ul. 
Woj. Polskiego włączane są 
o 21.30. Ulicą ta jest ruchliwą 
ulicą, panuje tu wzmożony 
ruch samochodowy a obec-
nie wieczorami przemieszcza 
się dużo ludzi. Mieszkań-
cy proszą, aby chociaż 0,5 
godz. wcześniej było włączo-
ne światło.
Mieszkańcy ul. Firleja i Kra-
kowskiej w Podzamczu zgła-
szają w dalszym ciągu bardzo 
słabe ciśnienie wody.
Zygmunt Podsiadło – złożył 

pisemne interpelacje w na-
stępujących sprawach: nieru-
chomości gruntowej po byłej 
Cementowni Wiek oraz dzia-
łalności społecznej Radnej 
Marii Lipki-Stępniewskiej na 
terenie Gminy Ogrodzieniec 
w latach 2006-2011 – ile pie-
niędzy ze środków gminnych 
i MGOK w Ogrodzieńcu prze-
znaczono na działania Rad-
nej tj: pocztówki, kserokopie 
dokumentów, kopie zdjęć, 
banery, materiały na wysta-
wy i wszystkie inne koszty 
związane z promocją jej dzia-
łalności, jakie inne działania 
były finansowane ze środków 
publicznych, jak często Prze-
wodnicząca Rady jest auto-
rem artykułów w „Gazecie 
Ogrodzienieckiej” – informa-
cje proszę przedstawić za rok 
2010 i I kwartał 2011r. 
Radny Z. Podsiadło poinfor-
mował, że w dniu 28 lutego 
złożył dwie interpelacje i w 
dniu 5 kwietnia jedną interpe-
lację, na które do tej pory nie 
otrzymał odpowiedzi.
Zbigniew Fabiańczyk - 
Mieszkańcy Mokrusa proszą 
o zabezpieczenie niezamiesz-
kałej posesji P.Woźniaków, ul. 
Leśna. Mieszkańcy Giebła 
informują o uszkodzonych 
drzewach przy dworku, poła-
mane gałęzie zagrażają prze-
chodniom.
Patryk Szczygieł - Na tere-
nie Jurajskiego Parku Wod-
nego tworzy się składowisko 
nielegalnych odpadów, jak 
możemy przeciwdziałać w tej 
kwestii?   
Marta  Baryłka  - W imieniu 
mieszkańców Cementowni- 
proszę o naprawę lub cał-
kowitą wymianę ławeczki na 
przystanku autobusowym w 
stronę Ogrodzieńca (znisz-
czona w 80%).
W imieniu mieszkańców: 
Cementowni zwracam się z 
uprzejmą  prośbą do pana 
Burmistrza z zapytaniem; o 
możliwości rozważania po-
wstania miejsc parkingowych 
na Os. E. Orzeszkowej (bloki 
11,12, i Gimnazjum. Teren 
koło stawów (zagospodaro-
wanie terenu, utwardzenie te-
renu, wykarczowanie terenu).
Jak możemy pomóc miesz-
kańcom osiedla na ulicy Ko-
ściuszki 135 (kolokwialnie 
zwane Żeberko) powstało 
tam nielegalne wysypisko 
śmieci. (Ustalenie do kogo 
należy teren, ewentualnie zli-
kwidowanie- zasypanie.
- znajduje się plac zabaw, 
piaskownica).
Spółdzielnia „Hutnik” – po 
oszacowaniu terenu- obmia-
rowaniu wydała orzeczenie, 

że to nie ich teren.
Jerzy Janoska - Markowi-
zna. Co z odpowiedzią na pi-
smo p. Motyla Mariusza i gru-
py mieszkańców Markowizny 
z dn.26.04.2010r.dotyczące 
prośby o przyśpieszenie in-
westycji- kanalizacja?
Prośba o dodanie tablicy in-
formacyjnej lub zmiany loka-
lizacji istniejącej tablicy przy 
„drodze” przez las do Zawier-
cia.
Czy jest możliwość kolporta-
żu „Gazety Ogrodzienieckiej” 
do skrzynek Poczty Polskiej 
lub montażu na tablicach in-
formacyjnych „dozowników” 
na gazetę gminną- dotyczy to 
też Fugasówki.
Fugasówka. Sprawa wysy-
piska dzikiego na ul. Mic-
kiewicza przy mostku obok 
torów kolejowych, melioracji 
rowu zbierającego wodę oraz 
przeczyszczenie kanału pod 
jezdnią.
Proszę ponownie o wycięcie 
suchych topoli w „Jeziórku” 
na łuku ul. Bzowskiej.

W odpowiedzi na zapyta-
nia i interpelacje radnych 
Burmistrz poinformował: 
Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym oraz Statu-
tem MiG Ogrodzieniec radny 
może składać zapytania oraz 
interpelacje. Interpelacja jest 
to szczególna forma docie-
kania odpowiedzi w spra-
wach kluczowych dla gminy, 
a zapytanie dotyczy bieżą-
cych spraw gminy. Różnica 
też wynika ze sposobu od-
powiedzi na te dwie formy 
pytań. Interpelacja wymaga 
odpowiedzi na piśmie, na-
tomiast na zapytania odpo-
wiada się na bieżąco, ustnie. 
Większość kierowanych do 
Burmistrza pytań pomimo, że 
składane są na piśmie nie ma 
charakteru interpelacji lecz 
zapytań – dotyczy to głównie 
pisemnych zapytań kierowa-
nych przez radnych, na które 
można udzielić informacji na 
sesjach Rady Miejskiej. 

Na zapytanie Radnej Mał-
gorzaty Janoski – w tego-
rocznym budżecie nie mamy 
zabezpieczonych środków 
na rozbudowę placów za-
baw.
Na zapytanie Radnej Jo-
lanty Ciołczyńskiej - prze-
budowa Placu Piłsudskiego 
to inwestycja na przyszłość. 
Na chwilą obecną chcemy 
plac ten uporządkować. 
Do końca czerwca jedynie 
utwardzimy teren i wykona-
my prace porządkowe. 

cd. na str. 4

Absolutorium udzielone
Jednogłośnie Rada Miejska w Ogrodzieńcu udzieliła 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec podczas sesji w dniu 21 czerwca br.
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z notatnika burmistrza...

25 maja odbyło się kolej-
ne spotkanie dotyczące 
przygotowań do organiza-
cji jubileuszu 50 lecia har-
cerskiej akcji Zamonit. Im-
preza współorganizowana 
przez Gminę Ogrodzieniec, 
Komendę Śląską Hufca 
ZHP oraz Spółkę Zamek i 
MGOK planowana jest na 
7-8 lipca i związana jest 
z rocznicą pierwszej akcji 
Zamonit zorganizowanej w 
1961r., której siedzibą było 
Podzamcze.
26 maja w Szkole Podsta-
wowej w Ogrodzieńcu od-
było się spotkanie z okazji 
10 lecia Klubu Miłośników 
Literatury i Teatru, działają-
cego pod kierunkiem mgr 
Małgorzaty Michalskiej. 
Jednocześnie podsumo-
wano projekt współfinanso-
wany przez EFS.
27 maja odbyło się spo-
tkanie z Pracownią Urba-
nistyczną Regioplan z Wro-
cławia, który opracowuje 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla sołectwa 
Ryczów. Do dnia 27 czerw-
ca wpływały do Gminy 
wnioski dotyczące zmiany 
planu. W następnej kolej-
ności wnioski będą rozpa-
trywane i jesienią zostanie 
rozpoczęta procedura wy-
łożenia miejscowego pla-
nu i dyskusja nad planem. 
Po przeprowadzeniu pu-
blicznej dyskusji i uzyska-

niu wszystkich uzgodnień 
najprawdopodobniej na 
przełomie roku lub wiosną 
2012r. zostanie przedsta-
wiony projekt zmian miej-
scowego planu do akcep-
tacji przez Radę Miejską.
31 maja w Starostwie Po-
wiatowym w Zawierciu od-
było się spotkanie wójtów, 
burmistrzów i prezydenta 
ze starostą zawierciańskim. 
Na spotkaniu poruszano 
bieżące problemy Powiatu.
3 czerwca odbył się spo-
tkanie z parami małżeński-
mi obchodzącymi jubile-
usz 50 lecia małżeństwa. 
Z tej okazji Prezydent RP 
p. Bronisław Komorowski 
przyznał medale okoliczno-
ściowe dla jubilatów. Od-
znaczonych zostało 12 par 
małżeńskich. Na spotkanie 
przybyło 8 par, pozostałym 
parom odznaczenia zo-
staną wręczone przy innej 
okazji.
3 czerwca na sesji Rady 
Miejskiej została podję-
ta uchwała w sprawie 
przyjęcia Strategii Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2011-
2020.
6 czerwca Gmina Ogro-
dzieniec złożyła wniosek 
do Urzędu Marszałkow-
skiego na dofinansowanie 
projektu budowy instalacji 
solarnych w budynkach 
mieszkańców. Wniosek do-
tyczył ogłoszonego przez 
Województwo Śląskie kon-

kursu w ramach RPO Woj.
Śląskiego Projekt V Ochro-
na Środowiska. Łącznie do 
projektu przystąpiło ponad 
550 mieszkańców. Roz-
strzygnięcie konkursu in-
formujące o ewentualnym 
otrzymaniu dofinansowania 
nastąpi na przełomie roku.
10 czerwca odbyło się 
walne Zgromadzenie Spółki 
Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Ogrodzieniec, na któ-
rym udzielono absolutorium 
Zarządowi. Dużym osią-
gnięciem spółki w ostatnim 
okresie jest przygotowa-
nie wniosku na wymianę 
dachów w 8 wspólnotach 
mieszkaniowych, który 
otrzymał dofinansowanie 
ze środków europejskich. 
Wartość projektu wynosi 
ponad 1.5mln zł., a otrzy-
mane dofinansowanie wy-
nosi 85% dotacji.
15 czerwca odbyło się 
Walne Zgromadzenie Sto-
warzyszenia LGD Perła 
Jury, którego Gmina Ogro-
dzieniec jest członkiem. Na 
spotkaniu dokonano aktu-
alizacji dokumentów zwią-
zanych z bieżącą działal-
nością programu Leader+ 
i dostosowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju do or-
ganizowanych konkursów 
przez LGD.
17 czerwca w MGOK 
odbył się koncert galowy 
uczestników zajęć muzycz-
nych prowadzonych przez 
Marka Woźniaka.
17 czerwca Zespół Mażo-
retek Fantazja z Ogrodzień-
ca brał udział w II Otwartym 
Międzynarodowym Pucha-
rze Polski Mażoretek „Złota 
Lira Rybnik 2011. Grupa ju-
niorek zdobyła III miejsce.
18 czerwca odbyło się 
Święto Szkoły w Gieble. W 
uroczystościach zorganizo-
wanych na boisku KS Gie-
bło wziął udział I wicewoje-
woda Stanisław Dąbrowa. 

Jednym z elementów uro-
czystości było urządze-
nie zieleńca szkolnego, w 
którym pan wicewojewoda 
posadził swoje drzewko.
21 czerwca odbyło się za-
kończenie roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w 
Podzamczu prowadzonej 
przez Fundację Elementarz 
z Katowic. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
wręczył nagrodę uczennicy 
Katarzynie Słowik za bar-
dzo dobre wyniki w nauce i 
wzorowe zachowanie.
21 czerwca na Zamku 
Ogrodzieniec w Podzam-
czu odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Bur-
mistrza i Spółkę Zamek z 
przedstawicielami hoteli 
działających w naszym re-
gionie, przedstawicielami 
PTTK i ŚOT oraz ZGJ w 
sprawie planowanych w 
przyszłości inwestycji na 
Zamku, mających na celu 
poprawę infrastruktury ob-
sługi ruchu turystycznego 
i całoroczne użytkowanie 
obiektu.
21 czerwca odbyła się 
sesja Rady Miejskiej, na 
której przyjęto jednogłośnie 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec za rok 2010 i 
udzielono absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
22 czerwca zakończył 
się rok szkolny i w każdej 
ze szkół gminnych odby-
ły się uroczyste akademie 
i rozdanie świadectw. Co 
roku przyznawane są na-
grody dla najlepszych ab-
solwentów szkół i w tym 
roku otrzymali je uczniowie: 
Gabriela Kosińska, Alek-
sandra Janoska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu, Aleksan-
dra Pilarczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Ryczowie, 
Karolina Czech ze Szkoły 

Podstawowej w Gieble i z 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
– Dominika Pytka za naj-
większą ilość punków na 
egzaminie gimnazjalnym, 
Agata Merda za największą 
średnią ocen i Karol Półko-
szek za wyniki w nauce i 
wzorowe zachowanie.
23 czerwca w 100 lecie 
wykonanej fotografii miesz-
kańców Ogrodzieńca po 
uroczystości Bożego ciała 
w 1911 roku, mieszkańcy 
gminy oraz goście wzię-
li udział w pamiątkowym 
zdjęciu wykonanym w tym 
samym miejscu jak przez 
100 laty. Przedsięwzię-
cie było przygotowywa-
ne przez kilka miesięcy i 
było elementem projektu 
„Wspólna pamięć – wspól-
na fotografia” organizo-
wane przez Komitet na-
sze miasto Ogrodzieniec, 
MGOK, Urząd Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. Do 
wspólnej fotografii stanęło 
ponad 1000 osób. W tym 
dniu wystawiono makietę 
naszego miasta ukazują-
cą układ ulic i zabudowań 
sprzed 100 lat oraz foto-
gramy przedstawiające 
dawne posesje. Ten dzień 
zapoczątkował cykl imprez, 
które trwały do niedzieli, 26 
czerwca.
25 czerwca odbył się 
Zjazd M-G OSP, na którym 
podsumowano ostatnią ka-
dencję oraz wybrano nowe 
władze. Decyzją Zjazdu 
prezesem na kolejną ka-
dencję został wybrany dh 
Andrzej Mikulski (OSP 
Ogrodzieniec), wicepreze-
sami: dh Paweł Grobelak 
(OSP Ogrodzieniec) i dh 
Krzysztof Błoch (OSP Mo-
krus), sekretarzem dh An-
drzej  Żak (OSP Ryczów), 
komendantem dh Henryk 
Karcz.
26 czerwca w Parafii Ry-
czów odbył się jubileusz 

50 lecia pracy kapłańskiej 
o. Bartłomieja Józefa Cho-
lewy, franciszkanina po-
chodzącego z Ryczowa 
a obecnie pracującego w 
Chełmie. Na odprawionej 
mszy zgromadzili się licznie 
mieszkańcy Ryczowa i za-
proszeni goście.
26 czerwca w Parafii Gie-
bło odbyły się uroczystości 
związane z jubileuszem 50 
lecia pracy kapłańskiej ks. 
Stefana Duszy, pallotyna, 
wieloletniego dyrektora 
Wydawnictwa Pallottinum 
w Poznaniu. Ksiądz obec-
nie mieszka w Poznaniu, 
ale często odwiedza naszą 
gminę i czynnie uczestni-
czy w życiu Parafii Giebło. 
Na jubileusz przybyło wielu 
mieszkańców oraz kapła-
nów wywodzących się z 
Giebła a także obecny dy-
rektor Wydawnictwa Pallot-
tinum.
27 czerwca odbyło się 
spotkanie z projektantem 
chodników przy DW 790 
(droga wojewódzka), w 
Podzamczu ul. Woj. Pol-
skiego i Gieble Kolonii. Na 
spotkaniu omawiano stan 
prac projektowych oraz 
sprawy własności gruntów, 
na których będą budowane 
chodniki. W przypadku Gie-
bła Kolonii przyszły chodnik 
przebiegał będzie po dział-
kach prywatnych, które 
gmina powinna przejąć.   
27 czerwca zakończona 
została 3 edycja ligi Orlika. 
Zwyciężyła drużyna Zdra-
vko Squad.
30 czerwca zostało zwo-
łane zwyczajne zebranie 
wspólników poświęcone 
sprawozdaniu za rok 2010 
i udzieleniu absolutorium 
Zarządowi Spółki Jurajski 
Park Wodny. Zebranie zo-
stało zakończone tuż po 
otwarciu z powodów for-
malnych, ponieważ Zarząd 
Spółki nie przedstawił żad-
nych dokumentów doty-
czących działalności Rady 
Nadzorczej i sprawozdania 
z tej działalności. 

Realizując plan budowy obiektów sportowych 
przy każdej szkole w gminie, Urząd Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec rozpoczął prace zmierzające do bu-
dowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podsta-
wowej w Ryczowie i Szkole Podstawowej w Pod-
zamczu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony 
przetarg na wyłonienie wykonawcy, źródłem finan-
sowania będą środki z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz budżet gminy. 

Ryczów
Ze środków funduszu sołeckiego wykonane zostało za-
gospodarowanie centrum wsi Ryczów. W ramach tego 
przedsięwzięcia wykonano nowy przystanek w stylu juraj-
skim oraz uporządkowano teren.

Krępa, Podzamcze
Zakończono realizację projektu budowy sieci tras rowero-
wych w Gminie Ogrodzieniec. W ramach prac wykonano 
zagospodarowanie terenu na Krępie (fot.), oznakowano 
trasy rowerowe oraz wykonano miejsca odpoczynku dla 
turystów w Podzamczu przy ulicy Partyzantów.

Dofinansowanie 
na budowę boisk

Ryczów, Podzamcze
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Nie można podać terminu 
rozpoczęcia nowych inwesty-
cji na drogach osiedlowych 
dopóki nie zostaną zakoń-
czone aktualne inwestycje. 
Na zapytanie Radnej 
Grażyny Gołuchowskiej 
- oświetlenie przy drodze 
wojewódzkiej od ul.Morusy 
do Giebła Kolonii jest spra-
wą skomplikowaną, gdyż 
nie ma tam słupów oświetle-
niowych. Żeby rozbudować 
sieć oświetleniową należy 
najpierw wykonać dokumen-
tację budowlaną, następnie 
ją wybudować. Jest to duże 
zadanie i duże koszty. 
Załączanie oświetlenia ulicz-
nego jest sterowane przez 
specjalne urządzenia. Do-
konamy kontroli działania 
sterowników. Lustro na Mo-
rusach – w tej sprawie inter-
weniował już w PZD radny 
powiatowy p. Henryk Karcz 
i uzyskał odpowiedź, że nie 
ma potrzeby montażu lustra 
na tym skrzyżowaniu. Choć 
osobiście uważam, że w tym 
miejscu lustro jest potrzebne.
Na zapytania Radnego 
Zygmunta Podsiadło – w 
sprawie gruntów po byłej Ce-
mentowni Wiek udzielono już 
informacji radnemu pisemnie. 
Jeśli chodzi o działalność p. 
Marii Lipki–Stępniewskiej, to 
ani Dom Kultury, ani UMiG 
jej nie finansuje. Pani Maria 
jako osoba pisząca teksty o 
historii Ogrodzieńca robi to 
społecznie, bez wynagrodze-
nia. Materiały, które wykorzy-
stuje są jej własnością. Gmi-
na wydatkowała ze swojego 
budżetu środki na wykonanie 
kopii najbardziej wartościo-
wych historycznych zdjęć, ale 
są one własnością gminy, a 
nie p. Marii. 
Jeśli chodzi o zapytania za-
warte w pismach, na które 
radny nie otrzymał odpowie-
dzi, to są one następujące:  

- przyczyną zwrotu  Góraż-
dżom podatku od nierucho-
mości była złożona przez 
Górażdże korekta deklaracji 
podatkowej. W wyniku tej 
korekty gmina Ogrodzieniec 
musi zwrócić spółce Gó-
rażdże S.A. ok. 800.000 zł.  
Na prośbę gminy nadpłata 
została rozłożona na 4 raty. 
Szczegóły w tej sprawie były  
radnym przedstawione na 
komisjach, jak również na 
jednej z  sesji. 
-  Czy kanalizacja w Ogro-
dzieńcu została zakończona 
i rozliczona? Tak,  kanalizacja 
w Ogrodzieńcu została za-
kończona i rozliczona.
- wynagrodzenia indywidu-
alnie wicedyrektora szkoły 
i sekretarki są informacjami 
podlegającymi ochronie da-
nych osobowych, 
- kwoty za doraźne, płatne 
zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli  w szkołach pod-
stawowych i gimnazjum są 
uzależnione od stopnia awan-
su zawodowego poszczegól-
nych nauczycieli. 
- fundusz na dokształca-
nie nauczycieli za rok 2010 
w szkołach wyniósł: Zespół 
Szko l no -P r zedszko l n y -  
1.814 zł, SP Giebło – 600 zł, 
SP Ryczów 600 zł, Gimna-
zjum 3.400 zł.
 W budżecie gminy  na 2011 
rok zaplanowano na ten cel: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
13.785 zł, SP Giebło 6.203zł, 
SP Ryczów 5.140 zł, Gim-
nazjum 11.100 zł. O wyko-
rzystaniu funduszu decydują 
samodzielnie szkoły, Rada 
Pedagogiczna i dyrektor.
Na zapytanie Radnego 
Zbigniewa Fabiańczyka – 
Obowiązkiem każdego wła-
ściciela jest zabezpieczenie 
budynku przed dostępem 
osób niepowołanych i nie-
szczęśliwymi wypadkami 
na terenie działki. Gmina nie 
może wydatkować środków 

publicznych na zabezpiecze-
nie prywatnej własności.
Na zapytanie Radnego 
Patryka Szczygła - teren 
budowy parku wodnego 
jest  własnością Spółki JPW. 
Za jego stan odpowiada Za-
rząd Spółki, a nie gmina. Nie 
można przeznaczać środków 
publicznych na finansowanie 
obowiązków przedsiębiorcy. 
Na zapytanie Radnej Marty 
Baryłki - od dawna planuje-
my wykonanie parkingu przy 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
(Cementownia). Koszt budo-
wy szacujemy na kwotę ok. 
200.000zł. Na chwilę obecną 
nie mamy takich środków w 
budżecie i musimy poczekać, 
aż inne rozpoczęte prace 
zostaną zrealizowane. Gmi-
na nie posiada terenów na 
osiedlu przy ul.Kościuszki. 
Sprzątanie terenu należy do 
obowiązków właściciela. 
Na zapytanie Radnego 
Jerzego Janoski – w la-
tach wcześniejszych wy-
konaliśmy projekt budowy 
kanalizacji na Markowiźnie. 
Zakładał on podłączenie 
tego przysiółka do sieci 
miasta Zawiercie, gdyż nie 
mieliśmy wówczas własnej 
oczyszczalni. Jednak, w 
związku ze zmianą przepi-
sów i obowiązkiem każdej 
gminy rozwiązania proble-
mów gospodarki ściekowej 
planujemy korektę projektu 
i podłączenie Markowizny 
do przyszłej kanalizacji na 
Fugasówce i zrzut ścieków 
do oczyszczalni gminnej. 
Tablica ogłoszeń zosta-
nie usytuowana zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkań-
ców. Wysypisko przy ul. 
Mickiewicza – dokonamy 
wizji w terenie. Wycięcie 
suchych topoli na „Jeziór-
ku” – teren nie jest własno-
ścią gminy i nie możemy 
wykonywać żadnych prac 
pielęgnacyjnych. 

dok. ze str. 2
Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 21 czerwca br. 
wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje 
radnych
Patryk Szczygieł – Po-
prosił o: zamontowanie 
lustra drogowego na rogu 
ul. Mieszka I i Krótkiej, 
utwardzenie nawierzchni 
ul. S.Batorego i ogrodze-
nie boiska dla dzieci na 
placu mieszczącym się 
przy ul Mieszka I i Konop-
nickiej oraz ustawienie 
tam bramek. 
Jerzy Janoska - Proszę 
Pana Burmistrza  o pod-
jęcie działania mającego 
na celu rozmowy ze Sta-
rostwem Powiatowym w 
Zawierciu o częściowym 
współfinansowaniu  re-
montu i uzupełnieniu bra-
kujących odcinków chod-
nika na całym odcinku 
ulicy Bzowskiej na Fuga-
sówce.
Informuję o dużym wgnie-
ceniu jezdni przy ulicy Ko-
ściuszki – na wysokości 
Restauracji „Czarny Pies”.
Marta Baryłka - Zwra-
cam się z uprzejmą proś-
bą w imieniu mieszkańców 
Cementowni o zamon-
towanie kosza na śmieci 
przy nowo wybudowanym 
chodniku prowadzącym 
na Os. E. Orzeszkowej 
(wzdłuż tego chodnika).
Czy byłaby możliwa po-
moc dla Ludowego Klubu 
Sportowego prowadzo-
nego przez p.B.Pęczaka 
w postaci zabezpieczenia 
kawałka dachu budyn-
ku, w którym znajduje się 
w/w Klub (budynek gmin-
ny).  Nadmieniam, iż po-
zyskaliśmy sponsoring do 
ww. remontu i odnowienia 
budynku i tylko prosimy o 
pomoc przy zabezpiecze-
niu dachu (niewielkiego 
odcinka).

Zofia Skóra - Mieszkań-
cy ul. Turystycznej 141 
oraz ul. Starowiejskiej w 
Kiełkowicach proszę o 
zakończenie prac zwią-
zanych z pogłębieniem 
rowów, odprowadzeniem 
wody wzdłuż ul. Tury-
stycznej oraz uprzątnięcie 
pobocza wzdłuż tej ulicy 
po ww pracach.
Krzysztof Apel - Kie-
dy zostanie posprzątany 
plac przy ulicy Olkuskiej, 
na którym był skład ma-
teriałów budowlanych po-
trzebnych do przebudowy 
ww ulicy. Obecnie gdy 
przejeżdża tamtędy sa-
mochód unosi się chmura 
pyłu i kurzu, co przeszka-
dza mieszkańcom.
Czy istnieje możliwość 
położenia nawierzchni 
asfaltowej na uliczkach 
Jagiełły i Polnej. Jest tam 
już wykonana kanalizacja, 
więc nic nie stoi na prze-
szkodzie. 
Kiedy zostaną uporząd-
kowane i naprawione pla-
ce zabaw. Czy jest możli-
wość zakupu domków do 
zabaw.
Kiedy zostanie postawio-
na wiata na przystanku 
autobusowym w Ogro-
dzieńcu w kierunku Za-
wiercia.
Co z oznakowaniem do-
jazdu do Zamku w Ogro-
dzieńcu i na Górę Birów. 
Turyści nadal mają pro-
blem z dojazdem i z do-
tarciem na Górę Birów.

W odpowiedzi Bur-
mistrz poinformował:
Boisko przy ul. Miesz-
ka I – „… postaramy się 
przekazać bramki do gry 
w piłkę nożną, jednak 
mam prośbę o to aby ktoś 
je wstawił, gdyż na chwilę 
obecną brakuje nam pra-
cowników  …”.

Chodnik przy ul Bzowskiej 
na Fugasówce – W tej 
sprawie spróbujemy poro-
zumieć się ze Starostwem 
Powiatowym w Zawierciu 
o wspólnej realizacji re-
montu.
Kosz na śmieci w Ce-
mentowni – zapytanie 
zostanie przekazane do 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej.
Naprawa dachu na bu-
dynku Budowlanych 
– jeśli jest taka potrzeba, 
naprawa dachu zostanie 
zlecona 
Ul. Starowiejska i Tury-
styczna – Odwodnienie 
poprawi wykonawca od-
wodnienia.
Posprzątanie ul. Olku-
skiej – W chwili obecnej 
jest wywożony materiał. 
W ramach porządkowania 
teren zostanie posprząta-
ny.
Wiata przystankowa – 
Została zdemontowana 
przez właściciela (firma 
współpracująca z Kol-
porterem). W miejscu tym 
postaramy się umieścić 
nowy przystanek.
Place zabaw – W chwili 
obecnej nie mamy pra-
cowników, których mo-
glibyśmy skierować do 
porządkowania placów 
zabaw. Musimy najpierw 
uporządkować teren Krę-
py i centrum miasta. Pla-
ce zostaną wykoszone w 
ciągu najbliższych tygo-
dni. 
Nakładka asfaltowa na 
ul. Jagiełły i Batorego 
– zadanie nie jest ujęte w 
tegorocznym budżecie i 
pozostaje do wykonania 
w przyszłości. 
Oznakowanie na Górę 
Birów – Oznakowanie ta-
kie powinno być już wyko-
nane. Uwagi przekażę do 
Spółki Zamek.

Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Ry-
czowie niedaleko Ogrodzieńca. Działka o pow. 1785 m2,  
w kształcie prostokąta, przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. W granicy media: woda  
i prąd, przyłącze gazu w odległości 50 m. Dojazd do działki 
drogą utwardzoną (szutrową) 100m od drogi asfaltowej. 
Okolica: zabudowa jednorodzinna, letniskowa, widok na 
lasy i skałki. Cena 120 000,00zł. Tel.508 327 884.

18 lipca o godzinie 15.30 w starej szkole w Ryczowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczą-
ce projektu „Rzemiosło”, w ramach którego od sierpnia 2011r. realizowane będą warsztaty artystycz-

ne (dla osób powyżej 16-tego roku życia). Cykl zajęć obejmował będzie zajęcia z ceramiki, bibułkarstwa  i 
wykonywania dekoracji okolicznościowych. Zajęcia będą bezpłatne.

24 lipca zespół „Marzenie” wystąpi podczas I Festiwalu Piosenki Poetyckiej JURA 2011 w Amfite-
atrze w Kroczycach. Początek festiwalu zaplanowany jest na godzinę 16:00, wstęp wolny. Wśród 

wykonawców m.in. grupa „Bez Jacka”.

27 sierpnia 2011r. (sobota) w godzinach od 11.00 – 15.00 zapraszamy wszystkie osoby chętne do 
udziału w plenerowym nagraniu filmowym widowiska muzycznego „Zabawa w odpust pod Czubat-

ką”, ubrane w regionalne stroje lub ubiory z okresu 1970-1980. Nagranie będzie realizowane w Ryczowie-
Kolonii, Plac Wolności 5, przy Remizie Strażackiej. Scenariusz widowiska został opracowany przez Jolantę 
Sprężak-Wawrzyk w ramach projektu „Ożywić jurajski folklor”. Projekt jest realizowany przez Klub Sportów 
Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu w partnerstwie z Gminą Ogrodzieniec oraz we współpracy z Centrum 
Inicjatyw Lokalnych.

c o g d z i e k i e d y ?Wychowawcy i uczniowie klas drugich Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu serdecznie dzięku-
ją dyrekcji i wszystkim pracownikom Biblioteki Publicznej 
w Ogrodzieńcu za ciepłe i miłe przyjęcie w Dniu Dziecka. 
Dziękujemy za wspaniałą zabawę, smaczny poczęstunek 
i prezenty.

Podziękowanie

Ogłoszenie drobne
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W Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Ogrodzieńcu 
mury szkolne pożegnały 
dwie klasy szóste, któ-
rych wychowawczyniami 
były: Iwona Znamirowska 
i Małgorzata Michalska. 
W szkolnym święcie wziął 
udział Burmistrz Andrzej 
Mikulski, który wręczył 
Nagrody Burmistrza dla 
uczniów z najlepszą śred-
nią ocen. Byli to uczniowie: 
Gabriela Kosińska z klasy 
VIa i Aleksandra Janoska z 
klasy VI b. Burmistrz oraz 
Dorota Cygan, dyrektor 
MGOK wręczyli także dy-
plomy za uczestnictwo w 

zajęciach Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
oraz Zespołu Mażoretek 
„Fantazja”, życząc wszyst-
kim udanych wakacji.
Podczas uroczystości zo-
stały wręczone także na-
grody dla uczniów biorą-
cych udział w szkolnej akcji 
ekologicznej „Dbamy o na-
sze środowisko-zbieramy 
zużyte baterie”, przepro-
wadzonej przez Małgorzatę 
Janoskę, nauczyciela bio-
logii oraz opiekuna Szkol-
nego Klubu Ekologicznego 
„Błękitny Kciuk”. Pierwsze 
miejsce zajął Sebastian 
Stąpel, który uzbierał 3910 

zużytych baterii, drugie 
miejsce Szymon Dybkow-
ski (1212), trzecie Angelika 
Plutka (830). Wyróżnieni 
zostali: Aleksandra Mu-
szyńska, Oliwia Banach, 
Piotr Kwiatkowski, Marcin 
Górka, Michał Połeć.
Wręczono także nagro-
dy i dyplomy dla uczniów 
za sportowe osiągnię-
cia, biorących udział w 
rozgrywkach piłkarskich, 
zawodach pływackich i 
szkolnych konkursach 
m.in. piosenki angielskiej, 
konkursie literackim, akcji 
charytatywnej „zbierania 
nakrętek”.
Dyrektor szkoły Ewa Rud-
nicka w imieniu grona 
pedagogicznego podzię-

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w środę 
22 czerwca we wszystkich szkołach gminy wręczono świa-
dectwa i nagrody za szczególne osiągnięcia. W naszej gmi-
nie z letniego wypoczynku korzysta 454 uczniów klas 1-6 
szkól podstawowych i 221 uczniów klas1-3 gimnazjum oraz 
204 przedszkolaków. 

JOANNA PIWOWARCZYK

Pożegnanie szkoły

21 czerwca odbyło się uro-
czyste zakończenie roku 
szkolnego dla przedszko-
laków. Zbiegło się ono z 
zakończeniem projektu 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Wszech-
stronna edukacja przed-
szkolna dla każdego dziec-
ka”. Od listopada 2009 r. do 
czerwca 2011r. dzieci miały 
możliwość uczęszczania na 
bezpłatne zajęcia dodatko-

we - zajęcia logopedycz-
ne, teatralne, plastyczne, 
wokalno - instrumentalne, 
rytmiczne, karate, języka 
angielskiego i gimnastyki 
korekcyjnej.
Podczas uroczystości dzie-
ci zaprezentowały umie-
jętności zdobyte na tych 
zajęciach. Był więc teatrzyk 
pt. „Dobry smok i zła cza-
rownica”, pokaz karate, 
tańce, instrumentacje pio-
senek. Rodzice mogli rów-
nież zobaczyć galerie prac 

dziecięcych. Sześciolatki 
pożegnały się ze swoimi 
kolegami i nauczycielami 
także wierszami i piosen-
kami. Były pamiątkowe dy-
plomy, książki a później....
wspaniały festyn! Dzieci 
mogły bezpłatnie bawić 
się w suchym basenie, na 
trampolinie czy dmuchanej 
zjeżdżalni. Były kolorowe 
balony, breloczki, popcorn, 
napoje i pyszne ciasto przy-
gotowane przez rodziców. 
Wspaniałej zabawy nie po-
psuła nawet pogoda, która 
w tym dniu okazała się bar-
dzo kapryśna.

Szkoła Podstawowa w Gie-
ble przystąpiła do najwięk-
szego projektu edukacyj-
nego w Polsce „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. Projekt 
finansowany  ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu 
państwa. Realizowany był 
w latach 2008-2011 i prze-
biegał w trzech etapach. 
Celem projektu było wdro-
żenie takiego modelu edu-
kacji małych dzieci, który 
daje mocne fundamenty 
dla dalszej kariery szkolnej 
i życiowej dziecka. 
W projekcie brały udział 
wszystkie dzieci z klas I – III, 
a odpowiedzialnymi za re-
alizację byli wychowawcy: 
p. Anna Biedak, p. Bożena 
Kajdan i p. Aneta Bartos. 
Na początku nauczyciele 
opracowali wstępną dia-
gnozę profilu Wielorakich 

Inteligencji   dla każdego 
dziecka.  Na tej podstawie 
zaprojektowali działania tak, 
aby dziecko miało szanse 
działać w obszarze swoich 
mocnych stron a po na-
braniu większego zaufania 
pracowało w obszarach, w 
których jest słabsze. Dzięki 
temu dziecko śmiało otwo-
rzy się na nowe, trudne 
sytuacje. Praca z dziećmi 
prowadzona była podczas 
zajęć obowiązkowych oraz 
na zajęciach dodatkowych. 
Uczniowie korzystali z róż-
norodnych środków dy-
daktycznych, które szkoła 
otrzymała w ramach pro-
jektu. Nauczyciele współ-
pracowali z rodzicami dzie-
ci, przedstawiając im wyniki 
diagnozy początkowej i 
efekty pracy. 
Każda klasa na zakończe-
nie swojego etapu pracy  
przygotowała razem z wy-

chowawcą pokaz. Dzie-
ci pięknie przystroiły salę 
pracami plastyczno – tech-
nicznymi oraz przedstawiły 
spektakle teatralne. I etap 
projektu dzieci zakończyły 
występem teatralnym pt.: 
„Zamieszanie w krainie ba-
jek”. W II  etapie wystąpiły 
dzieci w bajce pt.: „Królew-
na Śnieżka”. W ostatnim, 
III etapie,  wystąpiły dzieci 
z obecnej klasy I. W dniu 
Święta Szkoły pokazały wy-
stęp pt.: „Akademia Pana 
Kleksa”. We wszystkich  
pokazach uczestniczyli za-
proszeni goście, tj. rodzice 
uczniów, koledzy, koleżanki 
oraz nauczyciele i pracow-
nicy szkoły. Wierzymy, że 
projekt przyczynił się do 
upowszechnienia modelu 
edukacji dostosowanej do 
potrzeb i stylu uczenia się 
każdego ucznia, umożli-
wiając każdemu dziecku 
odnoszenie sukcesów, nie 
tylko w szkole! 

Dla przedszkolaków

Droga do wiedzy

IWONA KASPRZYK

BOŻENA KAJDAN

kowała uczniom za lata 
spędzone w szkole, za 
wyniki w nauce i osiągnię-
cia w różnych dziedzinach 
m.in. sportowej, kultural-
nej oraz złożyła wszystkim 
życzenia udanych wakacji 
oraz sukcesów w dalszej 

edukacji.
Uczniowie pożegnali swo-
ich nauczycieli występem 
artystycznym, w którym 
w humorystycznej formie 
wspominali lata nauki i 
swych pedagogów. Były 
kwiaty i słowa podzięko-

wań dla nauczycieli, rodzi-
ców i pracowników szko-
ły. Rodzice wzorowych 
uczniów, którzy osiągali 
wysokie wyniki w nauce i 
innych dziedzinach życia 
szkolnego otrzymali listy 
gratulacyjne.

Zakończyła się realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”
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Od lipca 2011 roku nasz 
kraj po raz pierwszy prze-
wodniczy Radzie Unii Eu-
ropejskiej będącej głów-
nym organem decyzyjnym 
Unii Europejskiej. Polska 
Prezydencja będzie trwała 
przez pół roku. Jej logo to 
sześć kolorowych strza-
łek skierowanych w górę, 
czerwona zakończona jest 
biało-czerwoną flagą. Logo 
zostało zaprojektowane 
przez Jerzego Janiszew-
skiego, uznanego w świe-
cie scenografa i grafika, 
autora logo „Solidarności”. 
„Logo naszej Prezydencji 
ma pokazać Polskę jako 
nowoczesne i młode du-
chem państwo, potrafiące 
inicjować pozytywne zmia-
ny w całej Europie. Ponie-
waż Prezydencja – będąc 
głosem Unii Europejskiej 
– będzie widoczna także w 
innych państwach świata, 
nasze logo jest uniwersalne 
i budzi pozytywne skojarze-
nia w różnych kręgach kul-
turowych.” (prezydencjaue.
gov.pl)
W Gminie Ogrodzieniec 
od 2004 roku organizo-
wany jest Turniej Wiedzy 
o Unii Europejskiej, w któ-
rym biorą udział ucznio-
wie szkół podstawowych i 
gimnazjum z terenu gminy. 
Tegoroczna edycja nosiła 
tytuł „Przygotowania Pol-
ski do Prezydencji w Ra-
dzie Unii Europejskiej”. W 
latach 2007-2009 pod ho-
norowym patronatem prof. 
Jerzego Buzka – Posła do 
Parlamentu Europejskiego, 
od 2010 Przewodniczą-
cego Parlamentu Europej-
skiego, który ufundował dla 
finalistów turnieju nagrody 
w postaci wyjazdu do Par-
lamentu Europejskiego w 
Brukseli.

W ubiegłym roku I miejsce 
oraz główną nagrodę w 
grupie gimnazjalnej – bilet 
do Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli i spo-
tkanie z Przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego 
w 2011 roku zdobył Robert 
Rus, uczeń Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu. Robert, któ-
ry kilkakrotnie brał udział w 
turnieju, dwukrotnie był fi-
nalistą, od 19 do 23 czerw-
cu br. uczestniczył w wyjeź-
dzie studyjnym do Brukseli 
i chciałby podzielić się swo-
imi wrażeniami z innymi.
Iwona Rajca: Kto był 
uczestnikiem wyjazdu?
Robert Rus: Na tym sa-
mym wyjeździe byli lau-
reaci różnych konkursów 
europejskich tj. krzyżówka, 
debiut naukowy, najlep-
sze prace magisterskie – 
sprawdzający pracę, autor 
okładki.
IR: Które ze zwiedzanych 
miejsc zrobiło na Tobie naj-
większe wrażenie?
RR: Zwiedziliśmy m.in. ra-
tusz w uniwersyteckim mie-
ście Leuven, Groote Markt 
(rynek Grand Place), Ato-
mium, Muzeum Militarysty-
ki, park 50-lecia oraz oczy-
wiście budynek Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. 
Najbardziej podobało mi 
się Atomium, czyli model 
atomu żelaza powiększony 
165 mld razy.
IR: Jednak najważniejszym 
punktem była wizyta w Par-
lamencie Europejskim w 
Brukseli oraz spotkanie z 
Przewodniczącym PE prof. 
Jerzym Buzkiem, które mia-
ło miejsce 22 czerwca br. 
RR: Tak. Najpierw wysłu-
chaliśmy wykładu o Parla-
mencie Europejskim oraz 
historii powstania Króle-
stwa Belgii. Podczas pre-

lekcji dowiedzieliśmy się, 
że za pół roku skończy się 
kadencja Przewodniczące-
go PE, a kolejnym prawdo-
podobnie będzie Niemiec 
Szmidt. Węgrzy przygoto-
wywali się do przekazania 
Prezydencji dla Polski.
Następnie po spotkaniu 
z Przewodniczącym Buz-
kiem, który udał się na 
otwarcie sesji, mieliśmy 
możliwość zobaczyć jak 
wygląda praca eurodepu-
towanych. Nasza wizyta 
miała miejsce podczas 
ważnej sesji dotyczącej 
bieżących spraw Grecji. 
Posłowie zabierający głos 
mieli ograniczony czas 
wypowiedzi, a zwracali się 
do Przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej, którym 
jest José Manuel Barroso. 
Przed wejściem do Parla-
mentu każdy z nas podlegał 
kontroli, otrzymaliśmy także 
pamiątkowe gadżety.
IR: Jaką osobą według 
Ciebie jest Przewodniczący 
Jerzy Buzek?
RR: Profesor wywarł na 
mnie dobre wrażenie, jest 
osobą miłą, sympatycz-
ną, każdego z nas zapytał 
skąd jest, jak się nazywa. 
Powiedział, że mile wspo-
mina Gminę Ogrodzieniec i 
spotkania z jej mieszkańca-
mi, zwłaszcza z młodzieżą. 
Dostałem również autograf 
od Pana Profesora.
IR: Na zakończenie chcia-
łabym zapytać czy warto 
uczestniczyć w Turnieju 
Wiedzy o UE organizowa-
nym przez Gminę Ogro-
dzieniec?
RR: Warto brać udział w 
konkursach, chociaż trze-
ba się dużo uczyć, warto 
poświęcić czas dla takiej 
nagrody.
IR: Dziękuję za rozmowę i 
życzę powodzenia w kolej-
nych.
RR: Dziękuję.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego daje autograf Robertowi. Zdj. udostępnione przez Roberta Rusa

Polska Prezydencja 
– wieści prosto z Brukseli

IWONA RAJCA

Zespół Mażoretek Fanta-
zja z Ogrodzieńca wziął 
udział w II Otwartym 
Międzynarodowym Pu-
charze Polski Mażoretek 
„Złota Lira Rybnik 2011. 
W przemarszu z orkiestrą 
oraz występach scenicz-

nych zaprezentowała się 
grupa młodsza (kadetki) 
oraz starsza (juniorki).
Prezentacja zakończy-
ła się dużym sukcesem 
grupy juniorek, które 
zdobyły III miejsce w ka-
tegorii starszej.

Zaczął się upragniony 
czas wakacji, lecz przed 
mażoretkami kolejne wy-
stępy m.in. w Zawierciu, 
Łazach oraz Chorzowie. 
Dziewczęta muszą po-
godzić czas wypoczynku 
i wytężonej pracy, aby-
śmy mogli znowu je po-
dziwiać w nowych ukła-
dach.

17 czerwca 2011 r. w 
piątkowe popołudnie 
w MGOK-u odbył się 
coroczny, cykliczny już 
Koncert Galowy Mło-
dzieży, uczęszczającej 
na zajęcia muzyczne. 
Pomysłodawcą i kie-
rownikiem muzycznym 
koncertu był instruktor 
muzyki z MGOK- Marek 
Woźniak, który wcielił się 
również w rolę prowa-
dzącego.
Jak co roku, koncert ten 
dostarczył licznie zgro-

madzonej publiczności 
wiele wzruszeń, emocji 
i radości. Było trochę 
klasyki-od Chopina do 
Ogińskiego, poprzez mu-
zykę rozrywkową-Dżem, 
Eric Clapton, Lady Pank, 
Lady Gaga, IRA, Stahur-
sky, Louis Armstrong, 
poprzez poezję śpie-
waną-Stare Dobre Mał-
żeństwo, aż po muzykę 
ludową (m.in.”Ukraina”, 
„Biały miś”).
Były życzenia urodzinowe 
oraz specjalna dedykacja 

dla Jana Pawła II z okazji 
niedawnej beatyfikacji 
Papieża-Polaka. Nasza 
młodzież, podobnie jak 
publiczność, jak zwykle 
stanęła na wysokości 
zadania, dając naprawdę 
świetny koncert, czego 
dowodem były gromkie 
oklaski po każdym wy-
konaniu utworu czy pio-
senki.
Dziękujemy bardzo i pro-
simy o więcej!

red.

Sukces mażoretek

Koncert Galowy w MGOK

JOANNA PIWOWARCZYK
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Mszy koncelebrowanej 
przewodniczył jubilat  w 
intencji parafian i zapro-
szonych gości. Uroczy-
ste kazanie wygłosił ks. 
L. Gwarek – rektor domu 
poznańskiego - wice-
prowincjał księży Pallo-
tynów prowincji poznań-
skiej. Na mszę przybyli  
licznie mieszkańcy pa-
rafii i goście, a wśród 
nich zaproszeni księża 
oraz duchowni i zakon-
nice - rodacy jubilata.  
Po ogłoszeniu intencji  
mszy, uczniowie szkoły 

podstawowej w Gieble 
złożyli księdzu Stefanowi 
Duszy podziękowania i 
życzenia. Dorośli para-
fianie, gratulując donio-
słej posługi kapłańskiej, 
podarowali jubilatowi  te-
matyczną płaskorzeźbę 
wykonaną przez  miej-
scowego  rzeźbiarza p. 
Seweryna. Pięćdziesiąt 
białych róż na pięćdzie-
sięciolecie kapłaństwa 
wręczyli   jubilatowi 
mieszkańcy ul. Księżej 
w Gieble -  miejsca, w 
którym przyszedł on na 

świat, wychowywał się 
i dorastał. Obecny na 
uroczystości Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec pan dr inż. An-
drzej Mikulski, w wygło-
szonym przemówieniu 
podkreślił zaszczyt, jaki 
przynosi mieszkańcom 
całej gminy tak światły 
obywatel. Ksiądz Stefan 
Dusza z okazji swojego 
jubileuszu podarował 
parafii  relikwie błogosła-
wionego Jana Pawła II 
oraz bursztynowy kielich 
mszalny. 

50 lecie kapłaństwa
W dniu 26 czerwca br o godzinie 18. 00 w kościele pod wezwa-
niem św. Jakuba w Gieble rozpoczęła się uroczysta msza z okazji 
jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa ks. Stefana Duszy. 

Uroczystości jubileuszowe 
o. Bartłomieja obyły się 26 
czerwca br. w Kościele Pa-
rafialnym pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny 
w Ryczowie o godzinie 
11.30. O. Bartłomiej po-
chodzi z Ryczowa, obec-
nie przebywa w Klasztorze 
Franciszkanów w Chełmie. 
Mszę prymicyjną Jubilat 
odprawił 4.07.1961 roku w 
Kościele Parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu. Probosz-
czem był wówczas ks. St. 
Sobieraj. Kazanie wygłosił 
o. Marek Szumierz – gwar-
dian z Klasztoru Francisz-
kanów w Pilicy. 
Na jubileusz przybyli za-
proszeni goście z całego 
kraju, koledzy z liceum, ro-
dzina, znajomi, mieszkań-

cy rodzinnego Ryczowa i 
okolic. Miejscowe władze 
reprezentowali Burmistrz 
Miasta i Gminy Andrzej 
Mikulski wraz z małżon-
ką, radni Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Zofia Ada-
musińska i Janusz Grze-
siak, sołtys Ryczowa oraz 
druhowie z OSP i  Koło 
Gospodyń Wiejskich. Ka-
zanie w czasie nabożeń-
stwa wygłosił o. Mariusz 
Dębiński z Włocławka. 
Po mszy oficjalne życze-
nia złożyli: ks.Józef Pod-
kowa, proboszcz Parafii 
Ogrodzieniec, Burmistrz 
A. Mikulski, przedstawi-
ciele KGW z Ryczowa, 
młodzież. W dalszej czę-
ści uroczystości goście 
udali się do remizy na 
wspólny obiad. Na pa-

miątkę tego wydarzenia 
wszyscy otrzymali oko-
licznościowy kubek z wi-
zerunkiem bł. Jana Pawła 
II i o. Bartłomieja. Zdjęcie 
to zostało zrobione przez 
papieskiego fotografa 
w dniu 4 września 1984 
roku w Castel Gandolfo. 
Dostojny Jubilat dokonał 
również pierwszego wpisu 
do kroniki założonej w tym 
dniu przez KGW Ryczów. 
Ojciec Bartłomiej na co 
dzień przebywa z dala od 
rodzinnego Ryczowa, jed-
nak każdego roku znajdzie 
czas, aby choć na kilka dni 
odwiedzić rodzinę i bliskie 
sercu strony.
To wielkie wydarzenie zjed-
noczyło mieszkańców i na 
zawsze pozostanie w ich 
pamięci.

Złoty Jubileusz
Jubileusz 50 lecia kapłaństwa o. Bartłomieja Józefa Cholewy

Wakacje 2011r.:
Węgry 4* od 200zł
Grecja apt. od 549 zł
Włochy 3* od 734 zł
Rodos 3* od 779 zł
Turcja 3* od 790 zł
Tunezja 3* od 990 zł
Kreta 3* od 1196 zł.
Czarnogóra 3* od 1249 zł.
Kos 3* os 1249 zł.
Majorka 3* od 1281 zł
Egipt 3* od 1320 zł
Chorwacja od 1338 zł
Korfu 3* od 1479 zł
Bułgaria 3* od 1775 zł.

Tanie zwiedzanie autokarem:
Budapeszt od 210 zł
Wiedeń od 225 zł
Praga od 225 zł
Saksonia od 245 zł
Berlin od 249 zł.
Wilno od 299 zł
Amsterdam od 599 zł
Paryż od 649 zł

Kolonie i obozy młodzieżowe:
Zakopane od 899 zł.
Obozy wędrowne od 995 zł

Władysławowo od 1199 zł
Łeba od 1249 zł
Ustka od 1335 zł
Bułgaria od 1299 zł
Grecja od 1369 zł
Chorwacja od 1499 zł
Włochy od 1569 zł
Hiszpania od 1749 zł
Francja z Zamkami nad Loarą od 
1755 zł.

Polska:
Zakopane od 425zł.
Mazury od 450 zł
Ustka od 585 zł
Karpacz od 635 zł
Kołobrzeg od 635 zł
Jantar od 789 zł
Łeba od 819 zł.
Kudowa Zdrój od 825 zł
Jastrzębia Góra od 979 zł.
Egzotyka:
Emiraty Arabskie od 2510 zł
Tajlandia od 4590 zł
Bali od 5218 zł
Meksyk od 5308 zł
Kuba od 5609 zł
Malediwy od 6132 zł

Ksiądz Stefan Dusza podczas nabożeństwa jubileuszowego

Ojciec Bartłomiej (z prawej) 



8 GAZETAo g r o d z ien ie cka
CZERWIEC-LIPIEC 2011

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2007-2013”
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Galopujący  postęp tech-
niczny sprawił, iż życie 
umyka nam w biegu z od-
wiecznym brakiem cza-
su na własne sprawy,  a 
szczególnie te dotyczące 
zdrowia i rekreacji. Może 
dlatego coraz częściej moż-
na zaobserwować osoby 
uprawiające nordic walking 
oraz poruszające się  na ro-
werach (niekoniecznie tych 
supermodnych „górskich”). 
Powoli zaczęliśmy doceniać  
wolny czas, który należy 
spożytkować niekoniecz-
nie przed telewizorem czy 
komputerem, ale efektywnie 
aby przynieść korzyść dla 
organizmu  i  naładować po-
trzebne do dalszej „życiowej 
gonitwy” akumulatory.
Jednak,  aby zrealizować 
potrzebę aktywnego wypo-
czynku należy mieć warunki 
do jej realizacji. Ta rola spo-
czywa  na barkach  lokalnych 
władz  i od ich kreatywności 
zależy jej urzeczywistnienie.
Unia dobra na wszystko

Dzięki unijnemu wsparciu 
lokalni gospodarze budują 
m.in.  drogi, oczyszczalnie 
ścieków, wodociągi, szkoły, 
restaurują zabytki. Wszystko 
po to  aby poprawić swo-
im mieszkańcom  jakość 
życia oraz zapewnić przy-
szły rozwój  gminy.  Zakres 
pomocy unijnej jest bardzo 
szeroki i obejmuje każde 
spektrum życia społeczeń-
stwa,  również w zakresie 
zagospodarowania wolne-
go czasu. Przykładem ta-
kiego szerokiego spojrzenia 
na potrzeby mieszkańców 
oraz przyszłość samorządo-
wej wspólnoty jest  Gmina 
Ogrodzieniec.  Silny poten-
cjał  naszej gminy to walory 
krajobrazowe, historyczne i 
przyrodnicze, które  są na-
turalnym skarbem tej ziemi, 
a jednocześnie silną bazą 
dla rozwoju gospodarcze-
go. Nie bez znaczenia jest 
też centralne położnie w bli-
skiej odległości od głównych 
aglomeracji południowej 
Polski: Krakowa, Katowic 
i Częstochowy,  w obrębie  
kompleksu leśnego, który 
stanowi ponad połowę po-
wierzchni całkowitej gminy. 
Cenne zabytki, z najbardziej 

rozpoznawalnym Zamkiem 
„Ogrodzieniec” i zrekonstru-
owanym dzięki unijnemu 
wsparciu  prasłowiańskim 
grodem na Górze Birów w 
Podzamczu,  to tylko głów-
ne atrakcje Gminy Ogro-
dzieniec. Ale czy jest to tylko 
oferta dla przyjezdnych, chy-
ba  nie bo niejednokrotnie 
okazuje się, że sami miesz-
kańcy  pragną odkrywać i 
osobiście chłonąć uroki kra-
jobrazu, w który natura wkle-
iła niezliczoną ilość jurajskich 
ostańców o fantastycznych 
kształtach oraz  inne skarby  
tej ziemi.

Regionalna szansa
Mając to na uwadze  Gmi-
na Ogrodzieniec przystąpiła  
do projektu regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013,  w zakresie 
Programu Rozwoju Subre-
gionu Centralnego, Priorytet 
III – Turystyka,  Poddziałanie 
3.2.2 Infrastruktura oko-
łoturystyczna – podmioty 
publiczne,  który dotyczy 
budowy systemu ścieżek 
rowerowych w centralnej 
części Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej.  Projekt pn.  
„Sieć   tras   rowerowych  
dla  centralnej  części  
Jury  Krakowsko-Czę-
stochowskiej w gminie 
Ogrodzieniec” obejmował 
wytyczenie oraz oznako-
wanie trasy rowerowej na 
obszarze Gminy Ogrodzie-
niec wraz z budową dwóch 
obiektów infrastruktury oko-
łoturystycznej  tj. zadaszo-
nych punktów postojowych 
z tablicami informacyjnymi, 
drogowskazami oraz stoja-
kami na rowery.
Nieprzypadkowo na  lokali-
zację punktów odpoczynku 
została wybrana „Krępa” 
- można powiedzieć miej-
sce magiczne i historyczne. 
Dawny ośrodek rekreacyjny 
położony w centrum kom-
pleksu leśnego na trasie 
szlaków turystycznych przez 
długie  lata był miejscem 
spacerów naszych dziad-
ków, rodziców, a dzisiaj 
dzieci i wnuków. Mimo utraty 
świetności, kataklizmu po-
godowego, który zniszczył 

naturalne uroki tego miejsca 
mieszkańcy, ale nie tylko 
oni, nie zmienili kierunku w 
jakim zdążają aby zrelak-
sować się po trudach dnia 
codziennego.  Drugi kom-
pleks punktów postojowych 
znajduje się w Podzamczu 
u podnóża jednego z więk-
szych ostańców „Suchy Po-
łeć” , pomiędzy Górą Birów, 
a Zamkiem „Ogrodzieniec”, 
czyli również na Szlaku Wa-
rowni Jurajskich, który dzięki 
projektowi można pokonać 
już dzisiaj na  rowerze.
Długość trasy na terenie 
Gminy Ogrodzieniec wyno-
si 34,47 km i składa się   z 
dwóch odcinków (trasy żół-
tej – 17 km i trasy niebieskiej 
17,47 km). 
Trasa żółta: prowadząca 
od  Zawiercia przez  Mar-
kowiznę, Podzamcze aż do 
prasłowiańskiego grodziska 
na  Górze Birów oferuje  
użytkownikom pełen relaks. 
Przemierzając jednośladem 
leśny trakt odpocząć można  
przy malowniczych śródle-
śnych stawach w Ogrodzień-
cu-Józefowie oraz w nowo 
wybudowanych zadaszo-
nych punktach odpoczyn-
ku na Krępie. Potem  trasa 
prowadzi do  wywierzyska 
„Bełkotek”, a następnie do 
Lachowizny, gdzie łączy się 
ze szlakiem  konnym i tury-
stycznym  „Zamonitu” oraz 
„Tysiąclecia”, dalej  kieruje 
do Żelazka. Alternatywnie 
można skierować się  w stro-
nę Ogrodzieńca, kamionki 
i następnie  do Podzamcza 
gdzie  czekają na nas  dwie 
główne atrakcje turystyczne  
gminy tj.  zrekonstruowany 
Gród  na Górze Birów oraz 
Zamek Ogrodzieniec.
Trasa niebieska: Markowi-
zna – Ryczów – Czarny Las 
o długości 17,47 km – to 
odprężenie z elementami  
historii. Na trasie można 
podziwiać  stawy śródleśne 
w Józefowie, ruiny carskiej 
fabryki prochu i amunicji, 
które znajdują się  w cen-
trum kompleksu leśnego w 
Ogrodzieńcu. Dojeżdżając 
do Krepy turysta może od-
począć w nowo wybudowa-
nych punktach. Kolejny etap 
to  uroki Ryczowa zwanego 

także „małym Zakopanem”, 
gdzie podziwiać można 
szeroką panoramę  pasma 
Ruskich Gór,  Straszakowe 
Skały oraz ruiny  XIV wiecz-
nej strażnicy  obronnej. Dalej  
trasa opuszcza teren Gminy 
Ogrodzieniec prowadząc ro-
werzystę do sąsiedniej Pilicy 
lub alternatywnie zaprasza 
do powrotu w kierunku Pod-
zamcza.
W wyniku realizacji projektu 
powstały  2 nowe obiek-
ty infrastruktury około-
turystycznej oraz zostało 
przebudowane  34,47 km 
szlaków turystycznych. 

Przewiduje się, że z no-
wych obiektów aktywnego 
wypoczynku i infrastruktury 
okołoturystycznej  skorzysta 
docelowo 11.760 turystów.
Nieocenionym przewod-
nikiem na trasie  będzie w 
najbliższym czasie wydana 
w ramach promocji projek-
tu mapa turystyczna, która 
szczegółowo zaprezentuje 
uroki unijnych tras rowero-
wych. Mapa dostępna  bę-
dzie m.in. w punktach infor-
macji turystycznej na terenie 
gminy.
Całkowita wartość projektu: 
562.338,12 zł w tym dotacja 

z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
wysokości: 474.876,40 zł.

Wszelkie prace budowla-
ne związane z projektem 
zostały już zakończone 
dlatego  wszystkich en-
tuzjastów  aktywnego  
wypoczynku  zaprasza-
my  do  korzystania  z 
nowych tras rowerowych  
i dzięki nim odkrywania 
uroków naszej pięknej 
gminy Ogrodzieniec, a 
tym samym propagowa-
nia zdrowego i aktywne-
go trybu życia.

Unijny sposób na  Krępę i zdrowy tryb życia

Kompleks punktów odpoczynku na Krępie

Odcinek żółtej trasy rowerowej przy zalewie na Krępie
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Gminna Spółdzielnia „SCh” Ogrodzieniec 
wydzierżawi:

biura administracji• 
sklep w Mokrusie• 
bar w Gieble• 
magazyn w Cementowni • 

Zgłoszenia tel. 32 67 32 040, 32 67 23 604

NOWO 
OTWARTA 
Szkoła jazdy XXL 

Ogrodzieniec 
Pl. Wolności 37
(w budynku GS)

zaprasza na kursy
prawa jazdy  kat B

Ceny konkurencyjne
Rozłożenie płatności na nie oprocentowane raty
Profesjonalne szkolenie 
Jazdy samochodem takim jak na egzaminie
Możliwość dowozu na zajęcia 
Pomoc w składaniu dokumentów w WORD-zie

DWA RAZY WIĘCEJ JAZD 
Dodatkowe jazdy na symulatorze nauki jazdy 
Pierwszy w rejonie profesjonalny symulator 
Ułatwi ci naukę i zrozumienie przepisów ruchu drogowego

Więcej informacji
na miejscu lub na stronie 
www.szkolajazdyxxl.com.pl
jarekinstruktor@onet.pl
tel 660663805

Klasa IIIa
Edyta Jaworska, Patrycja Bąchór, Klaudia Maj, Anita Mikołajska, Martyna Milka, Joanna 
Piątek, Roksana Podsiadło, Sara Sikora, Wiktoria Sprycha, Anita Szlachta, Tomasz Bień, 
Piotr Gajda, Mateusz Grajdek, Adrian Jakacz, Dawid Kucharek, Piotr Kuźniak, Wojciech 
Kuźniak, Łukasz Latacz, Karol Joniec, Adrian Rzepka, Marcin Szlachta, Marcin Żak 
Wychowawca: mgr Elżbieta Gajda

Klasa IIIb
Anita Filosek, Aleksandra Grzanka, Aleksandra Jagła, Adrianna Jaworek, Angelika Kra-
sucka, Paulina Lendor, Aleksandra Ładoń, Dominika Makowska, Klaudia Mądrzyk, Kata-
rzyna Puła, Anna Wnuk, Kacper Bartos, Marek Dziechciarz, Dawid Gołuchowski, Szymon 
Krasucki, Piotr Nicia, Wojciech Paliga, Karol Półkoszek, Konrad Rola, Adam Stasiak, Ad-
rian Stroka, Kacper Szlachta, Wychowawca: mgr Katarzyna Romańska-Bujak

Klasa IIIc
Patrycja Bielak, Daria Cichocka, Monika Dreliszek, Gabriela Gaweł, Agata Merda, Domi-
nika Pytka, Weronika Seweryn, Beata Ziaja, Martyna Żurawska, Bartłomiej Adamczyk, 
Adam Barczyk, Konrad Mędrecki, Rafał Milejski, Paweł Nędza, Mateusz Pędzik, Bartło-
miej Roch, Dawid Pająk, Damian Stefański, Bartłomiej Welon, Katarzyna Lipczyk 
Wychowawca mgr Magdalena Milewska

Skończyli Gimnazjum
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Zjazd odbywał się według ustalonego porządku obrad, jak to bywa podczas zebrań stra-
żackich oraz Regulaminu Obrad Zjazdu, z którym delegaci mieli możliwość zapoznać się 
razem z zawiadomieniami o Zjeździe. W Zjeździe uczestniczyli druhowie i druhny posiada-
jący mandat delegata uprawniający do głosowania oraz goście zaproszeni. Zjazd gminny 
organizowany jest co pięć lat.
Przy stole Prezydialnym zasiedli: dh Jerzy Wójcik, dh Marek Fiutak, dh Zbigniew Meres, 
dh Andrzej Mikulski, dh Hubert Berlik, Starosta Zawierciański Rafał Krupa, dh Henryk 
Karcz, Sekretarz Dariusz Ptaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Maria Lip-
ka-Stępniewska, dh Paweł Grobelak i dh Andrzej Żak.
Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Ogrodzieńcu tworzy 8 jednostek: OSP w Gieble, OSP w Gulzowie, OSP w Kieł-
kowicach, OSP w Mokrusie, OSP w Ogrodzieńcu, OSP w Podzamczu, OSP w Ryczo-
wie, OSP w Ryczowie Kolonii, do których należy 359 członków, w tym 31 kobiet. Są 2 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wszystkie jednostki posiadają swoje strażnice będące 
własnością gminy.
Spośród gości zaproszonych w uroczystości uczestniczyli:
- druh generał brygadier Zbigniew Meres – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezes 
Zarządu Głównego Związku OSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woje-
wództwa Śląskiego Związku OSP RP w Katowicach,
- druh starszy brygadier Jerzy Wójcik – Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach,
- druh Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego,
- druh młodszy brygadier Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Zawierciu, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego 
Związku OSP RP w Katowicach i Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Zawierciu,
- druh Tadeusz Dynerowicz – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Pilicy,
- radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu: Przewodnicząca pani Maria Lipka-Stępniewska, 
zasiadający w gronie delegatów druh Janusz Grzesiak, druhna Elżbieta Stanek, pani Jo-
lanta Ciołczyńska, panowie: Krzysztof Apel i Zygmunt Podsiadło,
- nadkomisarz Zbigniew Skrzypczyk – Kierownik Posterunku Policji w Ogrodzieńcu,
- pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu: pan Dariusz Ptaś –  Sekretarz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, panie: Maria Raczek, Bożena Kołodziej-Pawłowska i Iwona Rajca,
- kierownicy jednostek podległych Gminie Ogrodzieniec: pan doktor Bogdan Kuśmierski 
– Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, pani 
Iwona Pakuła-Błoch – Prezes Zarządu „ZAMEK” Sp. z o.o., pani Dorota Cygan – Dyrektor 
Miejskiego-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, pan Jarosław Górecki – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ryczowie,
- pani Beata Jakacz – Sołtys Sołectwa Ryczów Kolonia,
- sponsorzy wspierający Związek: pan Stanisław Orman, państwo Monika i Albin Garus, 

pan Szczepan Plutka,
- druh Hubert Berlik (delegat) z żoną druhną Danutą Karbownik-Berlik.
 Podniosłą chwilą był moment wręczenia odznaczeń i medali, które otrzymali:
- Złoty Znak Związku OSP RP druh Stefan Żak, wielce zasłużony, wieloletni członek OSP 
w Ryczowie Kolonii,
- Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” pani Iwona Pakuła-Błoch, Prezes Zarządu 
„ZAMEK” Sp. z o.o., która od wielu lat współpracuje ze strażakami w gminie,
- Odznakę „Strażak Wzorowy” druh Adam Przytuła z OSP w Ryczowie, jeden z delegatów 
na Zjazd.
 Najważniejszym elementem Zjazdu był wybór nowego Zarządu Miejsko-Gmin-
nego oraz jego Prezydium, a także Komisji Rewizyjnej, Przedstawicieli i Delegatów na 
Zjazd Powiatowy. W związku z powyższym powołano trzy Komisje: Komisję Uchwał i 
Wniosków, Komisję Wyborczą oraz Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, które czuwały nad 
pracami Zjazdu. W skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
weszło 22 członków, z których wybrano 9-osobowe Prezydium. Komisja Rewizyjna jest 
3-osobowa.
 Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu:
Prezes Zarządu Oddziału – dh Andrzej Mikulski,
Komendant Miejsko-Gminny – dh Henryk Karcz, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału – dh Paweł Grobelak,
Wiceprezes Zarządu Oddziału – dh Krzysztof Błoch,
Sekretarz Oddziału – dh Jan Chudek,
Skarbnik Oddziału – dh Henryk Nowak,
Członek Prezydium Zarządu Oddziału – dh Janusz Łypaczewski,
Członek Prezydium Zarządu Oddziału – dh Andrzej Żak,
Członek Prezydium Zarządu Oddziału – dh Andrzej Żak. 
 Pozostali Członkowie Zarządu: dh Hubert Berlik, dh Szymon Ceglarski, dh 
Krzysztof Gruca, dh Janusz Grzesiak, dh Wiesława Janoska, dh Józef Jurczak, dh Sławo-
mir Jurczak, dh Zdzisław Jureczko, dh Zbigniew Latacz, dh Leszek Pilarczyk, dh Szcze-
pan Plutka, dh Edward Szlachta, dh Edward Zieliński.
 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Zdzisław Mogiła,
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Andrzej Graboś,
Sekretarz – dh  Jan Kotliński.
 Przedstawiciele Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu do Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu to: dh Henryk Karcz i dh Paweł 
Grobelak.
Delegaci wybrani na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu: dh Janusz 
Grzesiak, dh Paweł Grobelak i dh Hubert Berlik.
 W trakcie Zjazdu przedstawione zostały liczne sprawozdania, rozpatrzono 
wniosek o absolutorium dla Zarządu, ustalono tryb głosowań w wyborach, uchwalono 
program działania, zgłoszone zostały trzy wolne wnioski (Wniosek dh Huberta Berlika 
dotyczący Odznaki Honorowej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. 
Wniosek dh Henryka Nowaka o zwiększeniu wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla 
członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych 
albo w szkoleniu pożarniczym. Wniosek dh Janusza Łypaczewskiego dotyczący nieod-
płatnego wyposażenia członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na tere-
nie Gminy Ogrodzieniec w zdatne do użytku i zgodne z obowiązującymi przepisami mun-
dury wyjściowe). W trakcie Zjazdu przegłosowanych zostało jawnie 13 uchwał. Porządek 
obrad był bardzo bogaty.
 Organizatorzy X Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu – na czele z Komendantem dh Henrykiem Kar-
czem – powinni być z siebie bardzo dumni, gdyż Zjazd należy zaliczyć do wyjątkowo 
udanych, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ze względu na sam przebieg, o 
czym świadczą wpisy do kroniki OSP Ryczów Kolonia będącej Gospodarzem Zjazdu:
 „Uczestniczyłem w tym bardzo dobrze przygotowanym i przeprowadzonym 
ZJEŹDZIE. Jestem z tego powodu bardzo usatysfakcjonowany, zwłaszcza, że jak widać 
na jednych z pierwszych stron tej „Kroniki” byłem tu na otwarciu i oddaniu do użytku Re-
mizy STRAŻACKIEJ.
Jestem więc w pewnym sensie w historii tej JEDNOSTKI, z czego jestem dumny. Jestem 
DUMNY bo ta Jednostka wspaniale działa i bardzo dobrze służy LUDZIOM.
Gratulują WSZYSTKIM JEDNOSTKOM Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w 
OGRODZIEŃCU wspaniałej służby, działalności i wszystkich osiągnięć.
Życzę Nowemu Zarządowi sukcesów, wielu efektywnych działań, satysfakcji z pełnionej 
służby.” – Z wyrazami szacunku, Gen. Zbigniew Meres, SENATOR RP, Wiceprezes ZGZ 
OSP RP, Prezes ZOW ZOSP RP
 „Każdemu Prezesowi życzę takich Strażaków jak w Gminie Ogrodzieniec! 
Współpraca z Wami to zaszczyt i przyjemność, a owoce tej współpracy widać w wielu 
miejscach.
Dziękuję za wszystko i życzę dalszych sukcesów.” – Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec
 „Gratuluję serdecznie dh Strażakom i lokalnym Władzom za tak zorganizowane 
i przygotowane zebranie, taka organizacja nawet przy największych wyzwaniach potrafi 
działać dla dobra wspólnego.
Raz jeszcze gratuluję i życzę wszystkiego co najlepsze.” – Z poważaniem, Rafał Krupa, 
Starosta Zawierciański
 Kolejny XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Ogrodzieńcu odbędzie się w 2016 roku.

Tekst i zdjęcie: Iwona Rajca

Od lewej: dekorowany dh Stefan Żak, dh Jerzy Wójcik, dh Andrzej Mikulski, dh Marek Fiutak, dh 
Zbigniew Meres.

X Strażacki Zjazd Gminny
X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Ogrodzieńcu odbył się 25 czerwca 2011 roku w 
Remizie Strażackiej OSP w Ryczowie Kolonii, najmłodszej jednostki w 
Gminie Ogrodzieniec. Uroczystość rozpoczęła się hymnem zagranym 
przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Ryczowa. Otwarcia dokonał 
Prezes Zarządu Oddziału MGZ OSP RP druh Andrzej Mikulski, 
przewodniczącym Zjazdu wybrany został druh Hubert Berlik, a 
protokolantem druh Andrzej Żak z OSP w Ryczowie. Tradycyjnie 
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów.
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W maju wszystkie przedszkolaki pojechały na wycieczkę do siedziby Państwowej Straży 
Pożarnej w Zawierciu. Dzieci miały okazję bliżej poznać pracę strażaków, wygląd wozów 
strażackich, zapoznać się z ich wyposażeniem i przeznaczeniem, usłyszeć głos syreny 
strażackiej i wiele ciekawostek związanych z pracą strażaka. Strażacy zaprezentowali 
nam próbny alarm. Najbardziej podobały się dzieciom stroje strażaków przeznaczone 
do różnych zadań a także urządzenie do wytwarzania piany gaśniczej. W podziękowaniu 
za ciężką i trudną pracę a także bardzo miłe przyjęcie, dzieci wręczyły bukiet kwiatów i 
własnoręcznie wykonane prace.

W czwartek, 9 czerwca 
w Szkole Podstawowej 
w Gieble odbył się Kon-
kurs Piosenki Angielskiej. 
Wśród uczestników byli 
uczniowie ze szkół pod-
stawowych z Giebła, 
Ogrodzieńca i Ryczowa. 
Barwne stroje, ciekawe 
aranżacje, pomysłowe 
wykonanie to zasługa 
uczniów oraz ich opieku-
nów, którzy bardzo po-
ważnie potraktowali przy-
gotowania do występów. 
Te wspaniałe popisy wo-
kalno-muzyczne wszyst-
kich nagrodziła szkolna 
publiczność, która bawiła 
się świetnie wraz z wyko-
nawcami.
Celem konkursu jest po-
pularyzacja języka angiel-
skiego wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Uczniowie 
chętnie uczestniczą w tego 
typu przedsięwzięciach. 

Rozwijają w ten sposób 
talent muzyczny i wokalny. 
Jest to także świetna roz-
rywka dla całej społeczno-
ści szkolnej – mówi Longi-
na Pacia, nauczycielka j. 
angielskiego w SP Giebło.
Dzień wcześniej działający 
przy szkole teatrzyk „Sa-
tyrek” uczestniczył w IX 
Konfrontacjach Amator-
skich Teatrów w Zawierciu, 
gdzie zdobył wyróżnienie.
Konkurs Piosenki Angiel-
skiej zorganizowaliśmy w 
ramach unijnego projektu 
„Uczymy się działając”, 
w którym są realizowa-
ne zajęcia dodatkowe 
dla uczniów. Na potrzeby 
zajęć ze środków projek-
tu zakupiliśmy kolumny, 
wzmacniacz i mikrofony – 
dodaje Izabela Łypaczew-
ska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Gieble.
Wyniki konkursu:

W kategorii klas I –III zwy-
ciężyli uczniowie klasy III 
SP w Gieble (Paulina Ziaja, 
Aleksandra Brzozowska, 
Magdalena Kamińska, 
Katarzyna Zielińska, Da-
niel Kula), którzy wykonali 
utwór Seleny Gomez „Na-
turally”.

Uczymy się 
działając

II miejsce zajęli równo-
rzędnie uczniowie klasy I 
(„London Bridge is falling 
down”)  i II („Oh my Darling 
Clementine”) SP w Gieble.
W kategorii klas IV –VI 
zwyciężyły uczennice kla-
sy VI SP w Gieble: Do-
minika Mikoda i Patrycja 

Sołtysiak, które wykonały 
utwór z musicalu „Grease” 
Olivii Newton – John i Joh-
na Travolty „You’re the one 
that I want” oraz uczenni-
ca ze SP w Ogrodzieńcu 
Gabrysia Kosińska 
II miejsce zdobyły uczen-
nice klasy V  SP w Gieble 

wykonując utwór  Sha-
kiry „Waka waka” oraz 
uczniowie z SP w Ryczo-
wie w piosence „Wavin’ 
flag”.
III miejsce zdobyły uczen-
nice klasy VI SP w Gieble 
w utworze zespołu Bana-
narama „She’s got it”.

JOANNA PIWOWARCZYK

IWONA KASPRZYK

Z wizytą u strażaków

W Parku Miniatur
Z okazji Dnia Dziecka młodzież szkolna ze Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gim-
nazjum w Ogrodzieńcu uczestniczyła w wycieczce do „Parku Miniatur” w Podzamczu. 
Dzieci miały okazję pooglądać miniatury zamków znajdujących się na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej a także poznać legendy kilku z nich.
Na terenie Parku czas dzieciom umilali animatorzy, zapraszając je do różnych zabaw i 
konkursów z nagrodami. Dzieci były bardzo zadowolone i jeszcze długo po wycieczce 
opowiadały o swoich wrażeniach.
Opiekunki wraz z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu, dziękują Radnym: p. Marcie Baryłce oraz p. Jerzemu Janosce za po-
moc w zorganizowaniu wycieczki z okazji Dnia Dziecka oraz słodki poczęstunek.
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Gminę Ogrodzieniec w 
Przeglądzie reprezentowali: 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Ryczowianki” z Ryczowa 
otrzymując wyróżnienie w 
kategorii zespół śpiewaczy z 
akompaniamentem, Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z 
Ryczowa-Kolonii zajmując 
II miejsce w kategorii zespół 
śpiewaczy a, capella, Kape-

la Ludowa „Stanisław”, któ-
ra otrzymała II miejsce oraz 
soliści. Krzysztof Kwoczała 
wyróżnienie w kategorii in-
strumentalista. W kategorii 
solista śpiewak a, capella 
II miejsce wyśpiewała Mar-
ta Skowron z Ryczowa i I 
miejsce Angela Wawrzyk 
z Z.F „Wrzos” z Ryczowa-
Kolonii.

W Przeglądzie Twórców Lu-
dowych i Rękodzielnictwa 
wzięli udział twórcy ludowi 
z Z. F „Wrzos”: Marian Ści-
słowski prezentując wypla-
tane koszyki i inne wyroby 
z korzeni sosnowych, Ka-
zimiera Kołton wystawiając 
ozdoby z bibuły i ze słomy 
jak kwiaty, stroiki oraz Irena 
Półkoszek z uczennicą An-
gelą Wawrzyk prezentując 
wyroby obrzędowe, serwet-
ki szydełkowane, ozdoby 
kobiece, lalki szmaciane.

Na ludową nutę

DOROTA CYGAN
JOLANTA SPRĘŻAK-WAWRZYK

Chór Seniora wystąpił z koncertem pod-
czas Dni Dąbrowy Górniczej w dniu 29 
maja br. Występ spotkał się z ciepłym 
przyjęciem przez publiczność,  która 
nagrodziła zespół gromkimi brawami a 
organizatorzy wręczyli okolicznościo-
wą statuetkę. Zespół został zauważony 
także przez posłankę na Sejm RP Beatę 
Małecką-Liberę, która przesłała Chó-

rowi gratulacje za kreatywną i aktywną 
działalność popularyzującą twórczość 
artystyczną i wzbogacanie skarbnicy 
kultury.
Podczas Dni Dąbrowy Górniczej wystą-
pił także drugi ogrodzieniecki chór - Ze-
spół Echo.

JP

Występ ogrodzienieckich seniorów

W dniach 4-5 czerwca obchodzone były Dni Szczekocin, w 
ramach których odbył się XIII Regionalny Przegląd Zespo-
łów Ludowych, Kapel, Śpiewaków Ludowych oraz Twórców 
Ludowych i Rękodzielnictwa.

W sobotę, 25 maja w 
Domu Kultury w Ogro-
dzieńcu odbyła się „Ar-
tystyczna Majówka” z 
udziałem Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej. 
Pogoda w tym dniu po-
krzyżowała organizatorom 
plany, gdyż impreza zapla-
nowana była w plenerze, 
na skwerze przy Placu 

Wolności. Jednak organi-
zatorzy nie zrezygnowali 
i przenieśli występy na 
salę do MGOK. Orkiestra 
zaprezentowała publicz-
ności wspaniały koncert 
przeplatany wstawkami 
solowymi, duetami, kwar-
tetami itp. Konferansjerkę 
prowadziła młodzież z Klu-
bu Miłośników Literatury i 

teatru, pod kierunkiem 
Małgorzaty Michalskiej. Po 
koncercie Orkiestry wystą-
pili zawodnicy z sekcji ju-
jitsu, medaliści zawodów 
międzynarodowych, któ-
rzy zaprezentowali próbkę 
swych umiejętności. Im-
prezę zakończył koncert 
zespołu Systematic.

JP

Artystyczna majówka

Zespół Ryczowianki z Ryczowa

Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii
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Od morza, aż do Tatr, a na 
Ogrodzieńcu skończywszy. 
Tak po krótce można opisać 
trasę przebieg tej niecodzien-
nej wyprawy!
Już 16 lipca zawita do Ogro-
dzieńca grupa młodych ludzi 
zwiedzająca Polskę w ra-
mach studenckiego projektu 
„Busem przez Polskę”. Znani 
wcześniej z osławionej wy-
prawy „Busem przez Świat” 
globtroterzy ze Świdnicy, wła-
śnie nasz piękny Ogrodzieniec 
uczynili ostatnim etapem wy-
prawy dookoła kraju. Podróż 
ta będzie dopiero rozgrzewką 
przed kolejną eskapadą „Bu-
sem na Wschód”, planowaną 
także na ten wakacyjny se-
zon. 
Niezmiernie nam miło, że 
Ogrodzieniec znalazł się na 
trasie wyprawy obok tak 

sławnych miejsc jak m.in. 
Kraków, Gdańsk, Zakopane, 
Szczecin. Organizacją wizyty 
w gminie, której pomysło-
dawcą był Maciej Jaros za-
jęło się Stowarzyszenie Mój 
Ogrodzieniec. Chcąc utrwalić 
Ogrodzieniec w pamięci na-
szych niezwykłych gości za-
proponowaliśmy następujący 
plan spotkania: wycieczkę po 
zamku, górze Birów i Parku 
Miniatur. Finałem spotkania 
będą wspólne chwile spędzo-
ne przy ognisku w Chacie pod 
Zamkiem. Będzie to wspa-
niała okazja do posłuchania 
opowieści z krajowych i za-
granicznych przygód podróż-
ników, a zapewniam, że było 
ich niemało. Będą wspólne 
zdjęcia, wywiady, film promu-
jący wyprawę, dlatego szcze-
gólnie gorąco zapraszamy 

Państwa na to spotkanie. W 
podzięce za gościnę ponad 
20 letni Bus został oklejony 
także naklejkami podmiotów 
zaangażowanych w organiza-
cję spotkania. Zarówno nasi 
goście jak i my dziękujemy lo-
kalnym sponsorom za pomoc 
w organizacji spotkania: Za-
mek sp. z o.o., Park Miniatur, 
Chata pod Zamkiem.
Chcąc pomóc w organizacji 
wyprawy na stronie projektu 
(www.busemprzezświat.pl)
można zakupić koszulkę z 
kultowym busem i sfinanso-
wać tym samym 12 km wy-
prawy busem przez świat.  
Data przyjazdu ekipy plano-
wana jest na 16 lipca, jed-
nakże z uwagi na możliwość 
nieprzewidzianych przesunięć 
w harmonogramie (wiadomo, 
w trasie różnie bywa) może 
ona ulec zmianie. Wszystkie 
informacje odnośnie miejsca 
i czasu spotkania zostaną 
umieszczone na portalu mój-
ogrodzieniec.pl. Prosimy śle-
dzić wydarzenie na bieżąco. 

W tym roku minęło dokład-
nie dziesięć lat od dnia, gdy 
grupa uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ogrodzień-
cu postanowiła powołać do 
życia Klub „Potterowców”.  
Z tej okazji 26 maja zorga-
nizowaliśmy dużą imprezę 
urodzinową, która składa 
się z dwóch części.
O godzinie 12.00 sześć 
pięcio- i sześcioosobowych 
grup wyruszyło „na poszu-
kiwanie kamienia filozoficz-
nego”. Ich zadaniem było 
odnaleźć fragmenty „kamie-
nia”, które zostały rozrzu-
cone w różnych miejscach 
naszego miasteczka. Nale-
żało odnaleźć siedem róż-
nych „komnat”, w których 
„profesorowie magii” egza-
minowali poszukiwaczy z 
wiedzy o historii Ogrodzień-
ca, sprawdzali znajomość 
topografii miasta, egzami-
nowali z literatury, gramatyki 
i przyrody oraz sprawdzali 
umiejętność posługiwania 
się językiem angielskim. Do 
naszej gry dołączyli  dorośli 
przyjaciele „Potterowców”:
pani Maria Stępniewska- 
Komnata Przeszłości i Te-
raźniejszości,
pani Dorota Cygan - Kom-
nata Odwracania Czarów,

pani Helena Michalska- 
Komnata Językowych Ła-
migłówek,
pani Małgorzata Janoska- 
Komnata Fantastycznych 
Roślin i Zwierząt,
pani Iwona Znamirowska- 
Komnata Obcych Zaklęć,
pani Elżbieta Skwarek- 
Komnata Jednej Księgi,
pani Ewa Rudnicka- Kom-
nata Językowej Transmuta-
cji.
O godzinie 14.00 rozpoczę-
ła się druga część imprezy. 
W obecności zaproszonych 
gości i innych sympatyków 
Klubu podsumowaliśmy 
wyniki gry.  Wspólnie „od-
kryliśmy kamień filozoficz-
ny”, który okazał się dla 
nas wskazówką czym na-
leży kierować się w szkole 
i podczas zabawy. „Miłość, 
przyjaźń, tolerancja, wyro-
zumiałość, dobro, uczci-
wość, sprawiedliwość, wie-
dza, mądrość, wytrwałość, 
szczerość i otwartość”, to 
prawdziwa magia, którą 
powinniśmy wprowadzić w 
życie!
Pan burmistrz Andrzej Mi-
kulski, który od dziesięciu 
lat wspiera działania „Potte-
rowców”, wręczył każdemu 
z uczestników gry certyfikat 

„umiejętności magicznych” i 
rozpoczęliśmy zabawę. Były 
występy taneczne, popisy 
wokalne i przedstawienie 
teatralne w wykonaniu naj-
młodszych członków Klubu, 
uczniów klasy IV b, którzy 
rozbawili publiczność wła-
sną wersja bajki o smoku 
Wawelczyku. Ponieważ im-
prezę zaplanowaliśmy na 
prawdziwie magiczny dzień 
– Dzień Matki, dedykowali-
śmy ją naszym Mamom, dla 
których przygotowaliśmy 
także muzyczną niespo-
dziankę.
Urodziny nie byłyby uro-
dzinami bez urodzinowego 
tortu, dlatego pani Wioleta 
Górka, mama jednego z 
„Potterowców”, przygoto-
wała piękny i bardzo smacz-
ny tort, którym mieliśmy 
przyjemność poczęstować 
wszystkich uczestników i 
gości imprezy.
A teraz zabieramy się znowu 
do pracy, by móc co święto-
wać za kolejne pięć lat!

Co słychać nr 5
Pismo redagowane przez 
Szkolną Agencję Prasową 
„Aktywni” - koło informa-

tryczno-dziennikarskie 
Samorząd Uczniowski  

SP nr 1 w Ogrodzieńcu

W poszukiwaniu 
kamienia filozoficznego
Obchody 10. rocznicy urodzin Klubu Miłośników 
Literatury i Teatru

Busem na zamek!
PATRYK SZCZYGIEŁ

Ze swoimi osiołkami Nounou i Toutoune od 15 lat 68-letni Francuz Jacques Abdelaziz 
zwiedza Europę. Zwiedził niemal cały kontynent. W czerwcu wędrował przez Polskę i 
odwiedził również Ogrodzieniec. Ewa i Dagmara Bijak spotkały wędrowca jak opuszczał 
nasze miasto i zrobiły mu pamiątkowe zdjęcie.
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OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
obowiązujące od  1 lipca 2011r. 

WODA
Grupa 1 – gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalno-

bytowych cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,55 zł
Grupa 2 - odbiorcy wykorzystujący wodę do produkcji i konfekcjonowania produktów 

spożywczych i farmaceutycznych ( np. piekarnie) cena za 1 m3 dostarczonej 
wody – 4,58 zł 

Grupa 3 - pozostali odbiorcy nie ujęci w grupie 1,2  cena za 1 m3 dostarczonej wody – 
4,63 zł 

Podstawowa stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup wynosi 5,04 zł miesięcz-
nie i dotyczy zarówno odbiorców posiadających wodomierze, jak i rozlicza-
nych ryczałtowo.

Za dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, czyli np. do podlewa-
nia ogródków abonament miesięczny wynosi 4,97 zł.

ŚCIEKI
Grupa 1 – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności pu-

blicznej i usługowej  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,06 zł 
Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za pomocą przepompowni 

lokalnych cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 5,86 zł
Grupa 3 – ścieki z gospodarstw domowych i innych dostarczane do stacji zlewnej woza-

mi asenizacyjnymi cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,48 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich dostawców ścieków jest jednakowa i wy-

nosi 5,40 zł miesięcznie.
WODA I ŚCIEKI
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wynosi 135,30 zł.
UWAGA: wszystkie podane wyżej ceny zawierają podatek VAT.

W roku szkolnym 2010-
2011 Urząd Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec we współ-
pracy z firmą Argo-Film z 
Tarnowa organizował akcję 
„Zbieramy zużyte baterie”. 
Baterie zbierane były do 
pojemników ustawionych 
w budynkach: Urzędu Mia-
sta i Gminy, Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury i 
Rady Miejskiej. W konkursie 
uczestniczyło Gimnazjum z 
Ogrodzieńca.
W czasie akcji wspólnie ze-
braliśmy 121 kg zużytych 
baterii.  Dziękujemy wszyst-
kim Mieszkańcom Gminy 
Ogrodzieniec, dzięki którym 

udało się zebrać powyższą 
ilość, jednocześnie informu-
jemy, że wszystkie zebrane 
baterie zostały przekazane 
do utylizacji, a co za tym 
idzie nie będą zanieczysz-
czać środowiska.
Za uzyskane pieniądze za-
kupiono nagrody, które wrę-
czono podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 
uczniom, którzy zebrali naj-
większą ilość baterii. 
I  miejsce – Karol Joniec,
II miejsce – Kacper Bartos,
III miejsce – Dawid Kmita.
Akcja trwa nadal, baterie 
można wrzucać do pojem-
ników w Urzędzie Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec, Plac 
Wolności 25 (na parterze 
obok pokoju nr 8), oraz w 
Budynku Rady Miejskiej, 
Plac Wolności 42 (w biblio-
tece).  
Szkoła Podstawowa w 
Ogrodzieńcu, Szkoła Pod-
stawowa w Gieble i Szkoła 
Podstawowa w Ryczowie 
brały udział w akcji zbierania 
zużytych baterii we współ-
pracy z Organizacją Odzy-
sku REBA S.A.
Pamiętajmy, że baterie są 
niezwykle szkodliwe dla na-
szego zdrowia i środowiska 
i nie należy ich wyrzucać  
razem z innymi odpadami 
powstającymi w gospodar-
stwie domowym.

Szczere wyrazy współczucia dla Janusza Grzesiaka
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Informujemy, że w Ewiden-
cji Działalności Gospodar-
czej prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec figurują nieak-
tualne wpisy niezawierające 
numeru PESEL i określenia 
przedmiotu wykonywanej 
działalności zgodnie z Pol-
ską Klasyfikacją Działalności 
(PKD 2007). Od 1 lipca 2011r 
tworzy się Centralną Ewi-
dencję i Informację o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) 
prowadzoną przez ministra 
właściwego do spraw go-
spodarki. W obrocie gospo-
darczym to przedsiębiorca 
będzie ponosił konsekwen-
cje braku aktualizacji wpisu. 
Jak stanowi art. 33 ustawy 

o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 
r. Nr 220 poz.1447 z późn. 
zm.), domniemywa się, że 
dane wpisane do CEIDG są 
prawdziwe. Osoba wpisana 
do CEIDG nie będzie mogła 
zasłaniać się wobec osoby 
trzeciej zarzutem, że dane 
te nie są prawdziwe, jeżeli 
zaniedbała dokonania ich 
weryfikacji.
Zmiany posiadanego wpi-
su lub jego wykreślenia z 
ewidencji można dokonać 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Plac Wolności 
25 pok. 28, w poniedziałek w 
godz. 8:00 – 16:00; wtorek – 
piątek w godz. 7:30-15:30. 
Dodatkowe informacje moż-

na uzyskać (w godzinach 
pracy Urzędu) pod numerem 
tel. 32/6709714.
Ponadto, Przedsiębiorcy, 
którzy zgłosili zawieszenie 
wykonywania działalności 
przed 20 września 2008 r. 
(np. w urzędzie skarbowym 
lub Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych), a nie wykre-
ślili wpisu z ewidencji dzia-
łalności zostaną przeka-
zani do CEIDG jako osoby 
prowadzące działalność. 
Takim osobom proponuje-
my sprawdzenie, czy nadal 
figurują w (bazie bieżącej) 
ewidencji działalności go-
spodarczej, w godzinach 
pracy Urzędu pod nr tel. 
32/6709714.

Finał Konkursu 
„Zbieramy zużyte baterie”

EWA MARZECKA

Pracowicie końcówkę roku 
szkolnego spędziła drużyna 
piłkarska SP 1 Ogrodzie-
niec, która wzięła udział w 
turnieju piłkarskim będącym 
eliminacją do mistrzostw 
powiatu w mini piłce noż-
nej, uzyskując następujące 
wyniki: z SP Wysoka 2:0, 
SP Chruszczobród 3:0. 
W kolejnej rundzie pokonali 
ponownie SP Chruszczo-
bród 3:0 oraz zremisowa-
li z SP 1 Łazy 0:0 i SP 3 
Łazy 0:0. Ostatecznie SP 
1 Ogrodzieniec zajęła dru-
gie miejsce w rozgrywkach. 
Skład drużyny: Adrian Ma-
tusiak, Igor Gieszczyk, 
Karol Bratek, Karol Białas, 
Michał Lipka, Kamil Witek, 
Piotr Paliga, Sebastian Na-
wara.
Następnie w tym samum 
składzie reprezentacja SP 1 
Ogrodzieniec wzięła udział 

w Festiwalu Piłkarskim „Ma-
jówka z Ruchem Chorzów” 
zorganizowanym przez SP 
6 w Zawierciu, OSiR Za-
wiercie i Fan Club Ruchu 
Chorzów działający w Za-
wierciu. Gośćmi imprezy był 
znany trener Ruchu Jerzy 
Wyrobek, piłkarz reprezen-
tacji Polski, olimpijczyk z 
Barcelony Dariusz Gęsior i 
aktualni piłkarze ekstraklasy 
z Ruchu: Wojciech Grzyb, 
Rafał Grodzicki, Arkadiusz 
Piech.
Impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. 
Na trybunach było około 
800 osób, przedstawiciele 
lokalnej prasy, Dziennika 
Zachodniego, portali inter-
netowych i Radio Katowi-
ce, które prowadziło relację 
z turnieju. Młodzi adepci 
futbolu mogli zagrać ze 
słynnymi piłkarzami, zrobić 

zdjęcia, zebrać autografy. 
SP 1 z Ogrodzieńca w tej 
imprezie doszło aż do fina-
łu przegrywając decydują-
cy mecz z SP 6 Zawiercie 
3:1. Wcześniej pokonując 
drużyny SP 5, SP 9 z Za-
wiercia, otrzymując okazały 
puchar i wyróżnienie dla 
najlepszego zawodnika, 
które otrzymał Igor Giesz-
czyk. Tytuł najlepszego 
bramkarza zdobył Adrian 
Matusiak.
Ostatnią imprezą był Turniej 
o Puchar Dyrektora Zespo-
łu Szkolno - Przedszkol-
nego na kompleksie Orlika 
dla Szkół Podstawowych, 
w którym p. Ewa Rudnic-
ka ufundowała puchar i 
dyplomy. W turnieju pierw-
sze miejsce zajęła drużyna 
gospodarzy wyprzedzając 
SP 1 Łazy, SP Pilicę i SP 8 
Zawiercie. Opiekunem dru-
żyny jest Jarosław Janik, 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego.

Piłkarskie rozgrywki

Dla przedsiębiorców
JAROSŁAW JANIK

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Maria Lipka-Stępniewska

Burmistrz 
Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Radni
Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli  

w uroczystości pogrzebowej mojego Ojca
Janusz Grzesiak z Rodziną
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Poniedziałkowe kino familijne dla dzieci 
tj: 04,11,18,18,25-07.2011r i 01,08,22,29-   08.2011r. godz. 10.00

Lipiec
06.07.2011r. (środa) - Wakacyjna Kawiarenka - (w każdą środę lipca) godz.11.00-12.30
08.07.2011r. (piątek)   - Wycieczka do Nadleśnictwa Siewierz – wycieczka autokarowa 
         (razem z grupą z Kiełkowic)
07.07.2011r. - Letnia Akademia Sztuki – (w każdy czwartek lipca zaczynamy 
         od 7 lipca) godz. od 10.00- do11.30
12.07.2011r. (wtorek) - wyjście do Parku Miniatur- Ogrodzieniec- wycieczka piesza
14.07.2011r. (czwartek) – Wycieczka autokarowa – Olsztyn- Mirów –Bobolice
                      (razem z grupą z Kiełkowic)
od 12.07-do 15.07.2011r. - Warsztaty Perkusyjne –  godz. od 14.30- do17.00
22.07.2011r. (piątek) – Wyjście do Kręgielni „Jura”- wycieczka piesza

Sierpień
02.08.2011r.(wtorek)- Wycieczka Piesza na Górę Birów 
od 09.08. – do 12.08.2011r. – Zajęcia Gitarowe – godz.14.30.-16.30 
09.08.2011r. (wtorek) i 16.08.2011r(wtorek)- Wakacyjne Spotkanie Mażoretek
 (sala taneczna MGOK) godz. 11.00-13.00
11.08.2011r.(czwartek) – wycieczka autokarowa -  rodzinna do Pszczyny
12.08.2011r.(piątek) – wyjście do Kręgielni „Jura” – wycieczka piesza 
30.08.2011r.(wtorek) – Spektakl Teatru Art.- Re.

Szczegółowe informacje w biurze MGOK  oraz pod numerem telefonu 326732044
MGOK zastrzega sobie zmiany programu ze względu na warunki atmosferyczne 

oraz liczbę  uczestników.

WAKACYJNE KINO PLENEROWE 2011
czyli filmowe piątki na skwerze 

 07.07.2011r. – „ Prosta historia o miłości”
  polski romans, 2010r, 80 min
 reżyser: Arkadiusz Jakubik
 15.07.2011r. – „Szukając Erica” 
 Dramat/komedia/sportowy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia
 2009r, 116min.
 reżyser: Ken Loach 
 22.07.2011r. -  „Człowiek, który gapił się na kozy”
 Dramat/czarna komedia, USA, Wielka Brytania, 2009r, 90min.
 reżyser: Grant Heslor
 29.07.2911r. – „Rejs” 
 komedia/Polska, 1970r, 65min
 reżyser: Marek Piwowski
 05.08.2011r. – Autor Widmo 
 dramat/thiller, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 2010r, 128 min
 reżyseria: Roman Polański
 12.08.2011r. – „Underground”
 dramat, Francja, Jugosławia, Niemcy, Węgry, 1995r, 192 min
 reżyseria: Emir Kustorica 
 26.08.2011r. – „Chrzest”
 dramat obyczajowy, Polska, 2010r, 86 min
  reżyser: Marcin Wrona

Wszystkie projekcje odbędą się na skwerze przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu.
Początek każdego seansu – godz.21.00

WSTĘP WOLNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zaprasza na WAKACJE’2011

Społeczny Komitet „Nasze miasto Ogrodzieniec” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu składają serdeczne  
podziękowania wszystkim, którzy wsparli realizację projektu „Wspólna pamięć – wspólna fotografia. Ogrodzieniec 1911 – 2011”. 

Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy do:
p.Jerzego Stępnia Frma EKO-Gwajm Sp. z o. o. , firmy HDI RATHDOWNEY, p. Andrzeja Wuczyńskiego AWBUD, p. Janusza Stępniewskiego  Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Górniczego „POLMINING”, p. Stanisława Ormana ORSTAL, p. Andrzeja Skrzypiciela, p. Andrzeja Ryńskiego, p. Stanisława Szurleja, p. Tadeusza  

Skipirzepy z firmy BUD-REM, p. Jarosława Ciszewskiego, p. Anny Kubisy, p. Marii Perkowskiej, p. Kazimierza Lipińskiego PROBUDREM, pp.Marzanny i Stanisława 
Jagłów Restauracja w Ratuszu, p. Elżbiety Gajdy, p. Janusza Grzesiaka, p. Jerzego Janoski, p. Szczepana Plutki Eurokesz, p. Henryka Karcza,  
p. Pawła Grobelaka, p. Henryka Nowaka i strażaków z OSP Ogrodzieniec, Rady Sołeckiej Kiełkowic i p. sołtys Anny Szlachty, p. Elżbiety Stanek,  

strażaków OSP Kiełkowice, p. Grażyny Gaweł i pracowników ZGK w Ogrodzieńcu, policjantów z PP w Ogrodzieńcu, Komisariatu w Pilicy i KPP Zawiercie.
Dziękujemy ks. proboszczowi Józefowi Podkowie i władzom Miasta i Gminy Ogrodzieniec na czele z Burmistrzem Andrzejem Mikulskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym projekcie, przybywając na wspólną fotografię i uczestnicząc w imprezach towarzyszących  
w dniach 23 – 26 czerwca 2011r.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Ogrodzieńca, którzy przez kilka dni opiekowali się fotogramami, umieszczonymi na ulicach naszego miasta.
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Firma Nivea z okazji 100-lecia fir-
my organizuje akcję budowy 100 
placów zabaw na terenie całej 
Polski. Budowę placów sfinansu-
je Nivea. Budowane będą place, 
które uzyskają największą liczbę 
punktów w głosowaniu internau-
tów. Gmina Ogrodzieniec zgłosi-
ła dwa place zabaw – jeden na 
Krępie, drugi przy Placu Wolności 
w Ogrodzieńcu. Głosowanie jest 
przeprowadzane od 6 czerwca 
do 31 lipca 2011r. Każdy może 
wesprzeć budowę placu zabaw 
swoim głosem. Mamy nadzieję, 
że dzięki internautom z terenu nie 
tylko gminy, ale też regionu bę-
dziemy mogli wybudować wspól-
nie z firmą Nivea nowe place za-
baw. W ciągu 24 godzin można 
oddać jeden głos na wybraną lo-
kalizację. 
Warunki głosowania są dostęp-
ne na stronie www.nivea.pl – 100 
placów zabaw na 100 lat Nivea

Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

32 67 09 702 lub ...700

Elementy wchodzące w skład placu zabaw:
2 wieloelementowe zestawy zabawowe 
1 element sprawnościowy 
2 huśtawki 
2 bujaki sprężynowe 
1 karuzela 
1 piaskownica 
1 kosz na śmieci 
1 ławka 
1 regulamin placu zabaw
Wszystkie urządzenia są certyfikowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa.
*Skład placu może nieznacznie ulec zmia-
nie, w zależności od lokalizacji.

JOANNA PIWOWARCZYK
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Dziś obchodzimy bardzo 
ważną uroczystość, któ-
ra jest uhonorowaniem 
tych wspólnie spędzonych 
pięćdziesięciu lat życia 
w małżeństwie i rodzinie. 
Pięćdziesiąt lat temu bu-
dowaliście fundamenty tej 
gminy, w której dziś może-
my żyć i pracować. Jeste-
ście bardzo ważną częścią 
tej gminy i przykładem wzo-
rowych rodzin. Dajecie wzór 
do naśladowania młodym 
pokoleniom – tymi słowa-
mi zwrócił się do Jubilatów 
burmistrz A. Mikulski, który 
złożył parom podziękowa-
nia i gratulacje.
Gratulacje i serdeczne ży-

czenia Jubilatom złożyła 
również Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Lipka-
Stępniewska.
To jest wielkie szczęście dla 
dzieci i wnucząt mieć oboj-
ga rodziców i dziadków. W 
ich pamięci zachowują się 
te dobre momenty z ich 
życia, szczególnie z rodzin-
nych spotkań – mówi M. 
Lipka-Stępniewska.
Do gratulacji i życzeń dołą-
czyły się również obecne na 
uroczystości Maria Raczek 
kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego oraz Ewa Żak pra-
cownik UMiG.
Świętujące pary to Państwo:
Ptak Teresa i Stanisław z 

Ogrodzieńca, Berko Anna 
i Józef z Ogrodzieńca, Zia-
ja Anna  i Tadeusz z Pod-
zamcza, Guzik Marianna i 
Mieczysław z Podzamcza, 
Lipińscy Jadwiga i Kazimierz 
z Ogrodzieńca, Grzanka Zo-
fia i Stefan z Ogrodzieńca, 
Puczkarscy Stanisława  i 
Henryk z Ogrodzieńca, Gru-
ca Henryka i Jerzy z Ogro-
dzieńca.
Jubilaci, oprócz odznaczeń, 
otrzymali kwiaty i upominki. 
A uroczystość uświetnił kon-
cert Chóru Seniora. Spotka-
nie upłynęło w miłej atmosfe-
rze wspomnień i opowiadań 
osób, które miały okazję zo-
baczyć się po wielu latach.

Złote Gody
Osiem par małżeńskich z całej gminy obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego czyli „złote gody”. W dniu 3 czerwca br. w sali narad Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski.

“Wyklikaj” plac zabaw
w Ogrodzieńcu


