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„Wrzos” odznaczony

„Zasłużony dla kultury 
polskiej”  to oznaczenie 
honorowe ministra 
kultury dla ZF „Wrzos”. 

str. 4

Koncert galowy

Młodzież uczęszczająca na 
zajęcia muzyczne do Domu 
Kultury zakończyła rok 
nauki koncertem.

Sukcesy mażoretek

Opisujemy kolejne sukcesy 
Zespołu Mażoretek 
„Fantazja”, tym razem w 
Rybniku.

Wywiad z 
psychologiem

Rozmowa z H. Bulską-
Sobusik na temat leczenia 
uzależnień i relacji pacjent-
terapeuta.

Prymicja rodaka

W niedzielę, 27 maja ks. 
Michał Musialski odprawił 
mszę prymicyjną w 
Kościele Parafialnym w 
Ogrodzieńcu. 

Wakacje 2012

Przedstawiamy ofertę 
MGOK dla dzieci i 
młodzieży na tegoroczne 
wakacje. 

Przedstawicielki Gazety Ogrodzienieckiej podczas spotkania z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Filary Demokracji Lokalnej

 - Dla mnie to ważne wydarzenie, podkre-
ślające, że demokracja, budowanie sposo-
bu myślenia demokratycznego to przede 
wszystkim wielka praca wśród ludzi, praca 
na rzecz przezwyciężenia odziedziczonego 
po trudnej przeszłości sposobu myślenia i 
działania, że wszystko musi być centralne 
- powiedział Bronisław Komorowski pod-
czas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. 
Zaznaczył, że kiedyś wszystko było cen-
tralnie decydowane, oceniane, planowane 
zarówno w gospodarce, jak też kulturze i w 
każdym obszarze życia społecznego.
- Dzisiaj - powiedział Prezydent - trzeba to 

wspólnym wysiłkiem przekreślić i wspól-
nym wysiłkiem zbudować  przekonanie 
odwrotne - że wiele rzeczy niesłychanie 
istotnych musi być dokonywanych jak naj-
niżej, wśród ludzi, a składać się na wielką 
mozaikę wspólnych działań, wspólnych 
poglądów, wrażliwości, wiedzy.
Prezydent dziękował wszystkim, którzy 
podtrzymują w prasie lokalnej tematykę 
historyczną; związaną z historią, tradycją, 
doświadczeniem ludzi tam mieszkających. 
- Tędy wiedzie droga do zbudowania moc-
nego zakorzenienia w tradycji po to, aby 
odważnie myśleć o przyszłości całej Oj-

czyzny, ale też małych Ojczyzn - podkreślił 
Bronisław Komorowski. 
Wśród finalistów konkursu znalazła się Ga-
zeta Ogrodzieniecka z cyklem artykułów 
pani M. Lipki-Stępniewskiej o historii Ogro-
dzieńca, publikowanych w okresie styczeń-
grudzień 2011 r. Na zaproszenie Kancelarii 
Prezydenta RP w uroczystym zakończeniu 
konkursu i ceremonii wręczenia nagród 
uczestniczyły: Maria Lipka-Stępniewska, 
Dorota Cygan i Joanna Piwowarczyk. 
Nasza delegacja wręczyła Prezydento-
wi Bronisławowi Komorowskiemu zdjęcie 
mieszkańców Ogrodzieńca wykonane w 

ubiegłym roku w ramach projektu „Wspól-
na pamięć-wspólna fotografia. Ogrodzie-
niec 1911-2011”.
Partnerami Konkursu byli: Stowarzyszenie 
Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio 
Program Pierwszy oraz „Gazeta Wybor-
cza”. Laureatów Konkursu wyłoniło jury, 
w skład którego wchodzili przedstawiciele 
Partnerów Konkursu.
Więcej na oficjalnej stronie Prezydenta RP
http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzia-
lalnosc-kancelarii/art,875,final-konkursu-fi-
lary-demokracji-lokalnej.html

Redakcja G.O.

- Nie ma demokracji bez prasy lokalnej - podkreślił Prezydent Bronisław Komorowski wręczając nagrody i wyróżnienia w kon-
kursie „Filary demokracji lokalnej”. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 4 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Gazeta Ogrodzieniecka wśród finalistów
ogólnopolskiego konkursu dla prasy lokalnej
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Radni pytają

Jerzy Kołodziej - Mieszkańcy 
pytają, kiedy zostanie rozpo-
częty remont ul. Sienkiewicza i 
Mickiewicza. Czy będą dodat-
kowe patrole policji w okresie 
wakacji.     
Odpowiedź Burmistrza 
– Remonty dróg. W chwili 
obecnej przygotowujemy się 
do ogłoszenia przetargu na 
remonty dróg w ramach tego-
rocznego budżetu.  Zrobiliśmy 
kosztorysy dla: drogi do Józe-
fowa (od rozjazdu na tereny 
b.cementowni do początku 
zabudowy na Józefowie), ul. 
Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, 
ul. Wodna, parking za cmen-
tarzem w Ogrodzieńcu, ul. 
Sobieskiego, ul.Bonerów w 
Podzamczu – łącznik ul. Bone-
rów z ul. Krakowską. Ich war-
tość czterokrotnie przewyższa 
dostępne środki na ten rok, 
więc będziemy musieli ustalić 
kolejność napraw. Mamy za-
planowane 500 tys.zł, w tym 
część kosztów trzeba ponieść 
na dokumentacje. Proponu-
ję żeby w tym roku naprawić 
drogę na Józefów, ul. Sobie-
skiego, skrzyżowanie Wodnej 
i Sienkiewicza, parking przy 
cmentarzu.
Dodatkowe służby Policji w 
czasie wakacji - zweryfikujemy 
przy szukaniu środków pienięż-
nych. W ubiegłym roku służby 
te sprawdziły się. Chciałbym, 
aby w te wakacje to kontynu-
ować, ale zależy to od tego, 
czy znajdą się pieniądze.

Krzysztof Apel - Zwracam 
się z prośbą o interwencję u 
zarządcy ul. Olkuskiej w spra-
wie naprawy lub odpowiednie-
go oznakowania uszkodzonej 
studzienki kanalizacyjnej przy 
zjeździe na ul Jagiełły. W imie-
niu rodziców uczęszczających 
ze swoimi dziećmi na place 
zabaw proszę o zmobilizowa-
nie osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie placów zabaw w 
należytym stanie technicznym, 
do ich napraw i częstszych 
przeglądów. Ponawiam proś-
bę o naprawy bieżące dróg po 
okresie zimowym.
Odpowiedź Burmistrza – O 
uszkodzonej studzience poin-
formowaliśmy zarządcę drogi. 
Sprawę naprawy dróg przed-
stawiam powyżej przy odpo-
wiedzi do interpelacji radnego 
J. Kołodzieja.

Małgorzata Janoska - 
Mieszkańcy Ogrodzieńca są 
zaniepokojeni powstającym 
nielegalnym wysypiskiem 

śmieci w Ogrodzieńcu, między 
cmentarzem a Kamionką i pro-
szą o interwencje w tej spra-
wie. Dziękujemy za ławeczki 
na placu zabaw przy ul. Mic-
kiewicza.
Odpowiedź Burmistrza – 
Sprawę przekażę do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. 

Grażyna Gołuchowska - 
W weekendy w Podzamczu 
przez Plac Jurajski i po chod-
niku ulicy przejeżdżają konie. 
Problem stanowią odchody i 
zanieczyszczenia, które zwie-
rzęta zostawiają po sobie. 
Mieszkańcy i turyści skarżą się 
i pytają, kto ma to sprzątać.
Mieszkańcy ul. Zuzanki w 
Podzamczu oraz na Morusach 
proszą o ustawienie kosza na 
śmieci. Na Morusach proszą, 
aby kosz był ustawiony koło 
tablicy ogłoszeń.
Na ulicy Szkolnej, Widokowej, 
Krakowskiej w Podzamczu 
mieszkańcy zgłaszają małe ci-
śnienie wody, a na ulicy Firleja 
całkowity brak wody. 
Odpowiedź Burmistrza 
– Odchody po zwierzętach 
powinien posprzątać ich wła-
ściciel.
Jeśli chodzi o dodatkowe ko-
sze na śmieci. Przekażę do 
ZGK, aby taki kosz umieścić 
na Morusach.
Zakupiliśmy do Podzamcza 
wysokowydajną pompę do 
wody, która powinna poprawić 
ciśnienie wody w gospodar-
stwach domowych.

Patryk Szczygieł - Proszę o 
remont fontanny przed MGOK. 
Odnowiona fontanna będzie 
cieszyła mieszkańców. Wstęp-
nie oszacowany koszt reno-
wacji wyniesie około 5 tysięcy 
złotych – informacje uzyskane 
na podstawie rozmów z jedną 
z indywidualnych firm. Proszę 
o zagospodarowanie i wzbo-
gacenie placu zabaw koło 
MGOK. Z uwagi na koniecz-
ność zaangażowania środ-
ków proszę o rozważny zakup 
sprzętu lub wykorzystanie 
środków w ramach tzw. ”ma-
łych projektów” z  programu 
Leader + . Czy w przypadku 
zamknięcia siłowni w MGOK, 
istnieje możliwość otwarcia si-
łowni w ramach Gminy lub jed-
nostek podległych. Czy zosta-
nie ponownie zweryfikowany 
rozkład jazdy czerwonych au-
tobusów, ponieważ ten aktual-
nie obowiązujący pokrywa się 
z przewoźnikami prywatnymi.
Odpowiedź Burmistrza – Po 

zakończeniu remontu budynku 
Domu Kultury planujemy zago-
spodarować teren wokół bu-
dynku. Zakres zależny będzie 
od dostępnych w budżecie 
środków. Pragnę zauważyć, 
że niektórzy  radni doprowa-
dzili do tego, że nasz budżet 
jest mniejszy niż zakładaliśmy, 
a w chwili obecnej w trakcie 
roku budżetowego pojawiają 
się żądania wykonania prac 
lub dokonania zakupów, na 
które nie zabezpieczono pie-
niędzy. To jest nie w porząd-
ku: najpierw doprowadzić do 
uszczuplenia dochodów, a 
później oczekiwać wykonania 
niezaplanowanych zadań.   
Siłownia w Domu Kultury oraz 
sprzęt w niej znajdujący się 
należy do osoby prywatnej. 
Obecnie w Domu Kultury trwa 
remont i może te problemy 
związane są z pracami bu-
dowlanymi, które utrudniają 
funkcjonowanie siłowni. Trze-
ba poczekać na zakończenie 
remontu.
Rozkładu jazdy kursowania 
autobusów linii nr 7 nikt z na-
szą gminą nie uzgadniał. Gmi-
na przesłała swoją propozycję 
godzin odjazdów autobusów, 
w którym proponowaliśmy 
uzupełnienie luk w rozkładzie 
i dostosowanie go do potrzeb 
pasażerów. Do tej pory nie do-
stałem żadnej odpowiedzi, nikt 
też nie zwracał się o zgodę na 
korzystanie z przystanków au-
tobusowych.
 
Jerzy Janoska - Mieszkań-
cy Fugasówki i Markowizny 
pytają, czy zgodnie z ustawą 
z dnia 13.09.1996r. „O utrzy-
maniu czystości” w naszej 
gminie jest uchwała mówiąca 
o górnej wysokości opłat po-
noszonych przez właścicieli 
nieruchomości za wywóz nie-
czystości płynnych  - szamb? 
Jaka jest górna stawka opłat w 
MiG Ogrodzieniec? W związku 
z ostatnimi awariami sieci wo-
dociągowych, przez to prze-
rwami dostawy wody, proszę 
Pana Burmistrza o informację 
dotyczącą stanu linii wodocią-
gowej na Fugasówce.
Pragnę  przypomnieć Panu 
Burmistrzowi o problemie nu-
mer 1 na Fugasowe tj: nakład-
ka asfaltowa na ulicy Krótkiej. 
Jaka jest perspektywa na roz-
wiązanie problemów miesz-
kańców ul. Krótkiej.   
Odpowiedź Burmistrza – 
Uchwała określa maksymalną 
stawkę, jaka gmina ma za-
płacić, a następnie obciążyć 
mieszkańca w przypadku wy-
konania zastępczego odbioru 
odpadów z nieruchomości. 
Po przeprowadzonej w Urzę-
dzie kontroli NIK wezwaliśmy 
właścicieli, którzy nie mieli za-
wartych umów na wywóz nie-
czystości. Tych, którzy nie za-

stosują się do nakazu, Policja 
będzie karać mandatami. 
Z roku na rok mamy coraz star-
szą sieć wodociągową i coraz 
bardziej awaryjną. Musimy się 
liczyć z tym, że należy zacząć 
modernizować sieć. ZGK jest 
to gminne przedsiębiorstwo, 
które nie zarabia na usłudze. 
Jeśli zakład wypracuje więk-
sze środki, to wpływają one do 
budżetu gminy.
Ulicę Krótką może uda się 
utwardzić „destruktem” . Dro-
ga ta nie zakwalifikowała się 
do modernizacji w ramach 
programu SAPARD, gdyż była 
za krótka.

Zygmunt Podsiadło - Kiedy 
zostaną zamontowane ławecz-
ki na Placu Jurajskim, zlikwido-
wany parking, zamontowane 
dodatkowe kosze na śmieci. 
Co z bankomatem, punktem 
informacji turystycznej w po-
mieszczeniu po KGW przy ul. 
Zamkowej w Podzamczu. Co 
z chodnikiem przy ulicy Kra-
kowskiej. Kiedy będzie remon-
towana ulica Bonerów. Co z 
poprawą podświetlenia Zamku 
i Góry Birów,  Placu  Jurajskie-
go. Kiedy zostanie podłączona 
woda w siłowni w Cementow-
ni. Kiedy będzie zmiana Miej-
scowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego dla 
Podzamcza. Od dwóch mie-
sięcy są pogięte barierki przy 
Remizie OSP  w Podzamczu, 
kiedy zostaną wyprostowane. 
Czy wyjaśniła się sprawa po-
rozumienia z 17 października 
1996r w sprawie przydziału 
mieszkań przejętych od Ce-
mentowni „Wiek” S.A. przez 
Spółdzielnię „Hutnik”. W ostat-
ni weekend na Placu Jurajskim 
pojawiły się, oprócz motocykli i 
samochodów, także stragany, 
kto wydał taką zgodę i kto po-
bierał za to opłaty. Co z rewi-
talizacją terenów p. Sprychów. 
Co dalej  z G.O. 
Pisemna interpelacja w spra-
wie podjęcia uchwały dot. 
aktualności studium i planów 
miejscowych.
Odpowiedź Burmistrza – 
Zamontowanie ławeczek na 
Pl. Jurajskim to koszt ok. 10 
tys.zł. W sprawie bankoma-
tu  zwróciłem się do jednego 
z banków, o rozważenie jego 
uruchomienia  w Podzamczu. 
Jak mnie poinformowano w 
oddziale banku  sprawę prze-
kazano kierownictwu, czeka-
my więc na odpowiedź.
Ulica Krakowska w Podzam-
czu jest drogą powiatową i 
chodnik byłby inwestycją po-
wiatu.
W tym roku przewidujemy je-
dynie poprawę ulicy Bonerów 
do dojazdu do Hotelu Poziom 
511 – od ul. Krakowskiej.
W sprawie podłączenia wody 
w siłowni w Cementowni użyt-

kownik powinien wystąpić o 
warunki techniczne podłącze-
nia wody, podpisać umowę i 
założyć wodomierz.
W bieżącym roku budżetowym 
nie mamy środków na zmianę 
miejscowego planu i studium. 
O tym czy będzie taka możli-
wość w roku przyszłym, bę-
dziemy mogli zdecydować 
znając przyszłoroczny budżet.
Naprawa barierek przy remizie 
należy do Powiatowego Zarzą-
du Dróg.
Wyjaśniliśmy sprawę porozu-
mienia pomiędzy gminą, Spół-
dzielnią Hutnik i Cementownią 
„Wiek” dotyczącą przydziału 
lokali przy ul. Orzeszkowej 
i Kościuszki. Porozumienie 
takie było przygotowane do 
podpisania aktu notarialne-
go. Jednak notariusz poddał 
pod wątpliwość  porozumie-
nie, które było niezgodne z 
prawem. Gmina nie ma nic 
do zasobów spółdzielni, gdyż 
spółdzielnia działa w oparciu o 
prawo spółdzielcze. Natomiast 
rada gminy nie jest organem 
wykonawczym tylko uchwa-
łodawczym. Mając na wzglę-
dzie te wątpliwości ówczesny 
zarząd miasta poinformował 
notariusza, że odstępuje od 
przejęcia zasobów mieszka-
niowych.
Jeżeli jest potrzeba zmiany Lo-
kalnego Programu Rewitaliza-
cji, to należy ją zaktualizować 
dla całego terenu,  a nie tylko 
dla jednej działki należącej do 
prywatnej osoby. 
Na interpelację w sprawie ak-
tualności studium i planów 
miejscowych Burmistrz udzieli 
informacji bezpośrednio zain-
teresowanemu.
W sprawie GO odpowiedzi 
udzielił Sekretarz MiG - 
Rada Miejska w dniu 27 paź-
dziernika 2011 r. podjęła 
uchwałę o nadaniu statutu 
czasopisma „Gazeta Ogro-
dzieniecka”. Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym z dnia 5 
grudnia 2011 r. Wojewoda 
Śląski stwierdził nieważność 
uchwały. Rada Miejska wnio-
sła skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach na rozstrzygnięcie wo-
jewody. Sąd w dniu 27 marca 
2012 r. wydał wyrok uznając 
rację Rady Miejskiej, potwier-
dzając prawo Rady Miejskiej 
do nadania statutu „Gazecie 
Ogrodzienieckiej”. Z dniem 28 
czerwca 2012r. Sąd stwierdził 
prawomocność wyroku, jest to 
rozstrzygnięcie ostateczne.
W dniu 28 listopada 2011 r. 
Rada Miejska w Ogrodzieńcu 
podjęła uchwałę w sprawie po-
wołania Kolegium Redakcyjne-
go „Gazety Ogrodzienieckiej”, 
opierając się na statucie cza-
sopisma. W dniu 4 stycznia 
2012 r. Wojewoda Śląski wy-
dał rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność tej 
uchwały. Rada Miejska wnio-
sła skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach na rozstrzygnięcie wo-
jewody. Do chwili obecnej Sąd 
nie wyznaczył posiedzenia do-
tyczące rozpatrzenia skargi.

Zbigniew Fabiańczyk - Dra-
matyczna sytuacja finanso-
wa Szpitala Powiatowego w 
Zawierciu, grożąca likwidacją 
wiążącą się z brakiem opieki 
szpitalnej dla mieszkańców 
Gminy Ogrodzieniec spra-
wia,  że wnioskodawcy proszą 
Pana Burmistrza o udzielenie 
poręczenia kredytu, co po-
zwoli Szpitalowi Powiatowemu 
w Zawierciu na konsolidacje 
kredytów zaciągniętych w 
bankach komercyjnych oraz 
poprawi płynność finansową 
szpitala. (Fabiańczyk Zbigniew, 
Baryłka Marta, Szczygieł Pa-
tryk, Podsiadło Zygmunt).
Odpowiedź Burmistrza 
-  wpłynął do mnie wniosek 
podpisany przez czterech rad-
nych o udzielenie poręczenia 
kredytu Szpitalowi Powiatowe-
mu przez gminę. Myślę, że na 
chwilę obecną jest to działanie 
przedwczesne i niemożliwe. 
Wszyscy uznajemy, że szpi-
talowi należy pomóc i znaleźć 
jakieś rozwiązanie z trudnej 
sytuacji, ale jak to zrobić, by 
samemu sobie nie zaszko-
dzić. Nasze obecne dochody 
gminne są niewystarczające 
na nasze potrzeby. Jeśli więc 
poręczymy kredyt dla szpitala, 
a szpital nie będzie spłacał dłu-
gów, to popadniemy w bardzo 
poważne kłopoty. Oceniając 
nasze obecne możliwości, 
jestem bardzo ostrożny, aby 
Gmina Ogrodzieniec porę-
czała kredyty dla podmiotów 
obcych, tym bardziej, że ist-
nieją wątpliwości prawne i 
gospodarcze do tego rodzaju 
działań.

Mieszkańcy ul. Bonerów 
w Podzamczu zwrócili się 
z pismem do radnego RM 
w Ogrodzieńcu  Zygmunta 
Podsiadło z prośbą o inter-
wencję w sprawie ruchu po-
jazdów na ul. Bonerów. W  
piśmie mieszkańcy zwracają 
uwagę na mocno wzmożony 
ruch pojazdów w związku z 
uruchomieniem działalności  
hotelu Poziom 511, mimo 
oznakowania o zakazie ru-
chu (nie dot. mieszkańców 
i zaopatrzenia). Szybkość z 
jaką poruszają się pojazdy 
narażają mieszkańców oraz 
spacerujących turystów na 
niebezpieczeństwo. Miesz-
kańcy proszą o patrole po-
licyjne głównie od piątku 
do niedzieli oraz proponują 
wprowadzenie na tej ulicy 
„strefy zamieszkania”.

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 
12 czerwca r. wpłynęły następujące zapytania 
i interpelacje radnych:
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z notatnika burmistrza...

17 maja w Komendzie Po-
wiatowej PSP odbyły się 
uroczystości związane z 
powiatowymi obchodami 
Dnia Strażaka. Obecni  na 
uroczystości I wicewoje-
woda śląski Stanisław Dą-
browa i komendant woje-
wódzki PSP nadbrygadier 
Marek Rączka przekazali 
podziękowania strażakom 
za udział w akcji ratowa-

nia ludzi w katastrofie pod 
Szczekocinami.

19 maja w Mokrusie odby-
ła się majówka zorganizo-
wana przez  Radę Sołecką 
i Zarząd OSP  w Mokru-
sie.  Zorganizowany po raz 
pierwszy festyn w plenerze 
w tej miejscowości  cieszył 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, a na uczestni-

ków czekało wiele atrakcji.

24-29 maja Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
przebywała na wyjeździe i 
koncertach zagranicznych 
we Francji i Niemczech. Or-
kiestra  występowała przed 
budynkiem Parlamentu Eu-
ropejskiego w Starsburgu, 
na centralnym placu w mie-
ście Darmstadt, w Niem-
czech oraz w Gross-Biebe-
rau – w naszej partnerskiej 
gminie z okazji 700-lecia 
uzyskania praw miejskich 
przez to miasto.

26 maja mieszkaniec na-
szej gminy kleryk Michał 
Musialski otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk ordy-
nariusza  sosnowieckiego 
biskupa Grzegorza Kasza-
ka. W niedzielę, 26 maja 
ks. Michał odprawił mszę 

prymicyjną w Kościele Pa-
rafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu.

30 maja odbyła się roz-
prawa w sprawie nieprawi-
dłowości w spółce Jurajski 
Park Wodny, na którym 
przesłuchano świadka, re-
prezentującego Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu. 
Kolejny termin to 4 lipca, 
na którym zaplanowano 
przesłuchanie biegłego z 
zakresu budownictwa. Na 
5 września o godz. 10.30 
zaplanowano mowy koń-
cowe stron.

1 czerwca w Krakowie na 
Bulwarze Czerwieńskim 
odbył się Jarmark Jurajski 
zorganizowany przez Urząd 
Miasta Kraków, ZGJ i Fun-
dację Wspierania Aktywno-
ści Twórczej i Regionalnej 

„Stara Szkoła” w Ryczowie. 
W ramach promocji naszej 
gminy wystąpił Zespół Ma-
żoretek „Fantazja” i Dziecię-
co-Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Ogrodzieńca.

14 czerwca w Kancela-
rii Notarialnej w Zawierciu 
została podpisana umowa 
na sprzedaż działki gmin-
nej przy ul. Mieszka I oraz 
działki inwestycyjnej na te-
renach byłej Cementowni 
„Wiek”.

1-3 czerwca w Rybniku 
odbył się III Otwarty Mię-
dzynarodowy Puchar Pol-
ski „Złota Lira”, na którym 
wystąpił Zespół Mażoretek 
„Fantazja” z Ogrodzieńca. 
Grupa młodsza „kadetki” 
zajęła wysokie III miejsce, 
grupa starsza „juniorki” 
miejsce szóste. Poziom 

Pucharu był bardzo wyso-
ki, oprócz zespołów z kraju 
wystąpiły także mażoretki 
z zagranicy, m.in. z Czech, 
Ukrainy, Węgier, Słowacji. 

27 czerwca odbyło się po-
siedzenie Rady Społecznej 
SPZOZ, na którym omó-
wiono bieżące sprawy.

29 czerwca w szkołach ca-
łej gminy odbyły się uroczy-
stości związane z zakoń-
czeniem roku szkolnego.

29 czerwca zakończono 
prace związane z oczysz-
czaniem terenów po byłym 
zakładzie produkcyjnym 
PMIB  Izolacja i przekazanie 
oczyszczonego terenu Sta-
roście Zawierciańskiemu. 
Obecnie teren wolny jest 
od odpadów azbestowych 
i możliwe jest jego wyko-
rzystanie jako działka inwe-
stycyjna z przeznaczeniem 
pod działalność gospodar-
czą.

Po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Ogrodzie-
niec za 2011 rok, doty-
czącego zamknięć zre-
alizowanych dochodów 
budżetowych na kwotę 
23.121.118,51 zł i wydat-
ków budżetowych na kwo-

tę 20.797.262,30 zł, oraz 
uwzględniając pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej z wykona-
nia budżetu,  jak również 
pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Katowicach 
wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2011 rok.  Za udziele-
niem absolutorium głoso-
wali wszyscy radni obecni 
na sesji (14).

JP

Absolutorium udzielone

Kiełkowice

Jednogłośnie Rada Miejska w Ogrodzieńcu udzieliła absolu-
torium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec podczas 
sesji w dniu 12 czerwca br.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
obowiązujące od  1 lipca 2012r 

WODA
Grupa 1 – gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę 

do celów socjalno-bytowych
 cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,59 zł
Grupa 2 - odbiorcy wykorzystujący wodę do produkcji i konfekcjo-

nowania produktów spożywczych i farmaceutycznych (np. 
piekarnie)

 cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,64 zł 
Grupa 3 - pozostali odbiorcy nie ujęci w grupie 1,2 
 cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,69 zł 
Podstawowa stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup wynosi 
5,04 zł miesięcznie i dotyczy zarówno odbiorców posiadających wodomie-
rze, jak i rozliczanych ryczałtowo.
Za dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, czyli np. 
do podlewania ogródków abonament miesięczny wynosi 4,97 zł.

ŚCIEKI
Grupa 1 – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowe-

go, użyteczności publicznej i usługowej  
 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,24 zł 
Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za po-

mocą przepompowni lokalnych
 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,05 zł
Ścieki z gospodarstw domowych i innych dostarczane do stacji 

zlewnej wozami asenizacyjnymi
 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,70 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich dostawców ścieków jest jed-
nakowa i wynosi 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 Kiełkowicach na terenie gminnej działki po byłym Kółku Rolniczym przygotowywany 
jest plac na cele rekreacyjne z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych. Zo-
stały już rozebrane stare szopy i wywieziony z nich gruz. Prace te  wykonano w czynie 
społecznym przez mieszkańców, którzy udostępnili prywatny sprzęt – ciągnik, samochód 
ciężarowy oraz swój wolny czas. Na tym terenie powstanie plac zabaw dla dzieci oraz 
zostanie odnowiona stara studnia. 

JP

P O D Z I Ę K O W A N I A
W imieniu sołectwa Kiełkowice składam serdeczne podziękowania dla mieszkańców 
Kiełkowic:  Andrzeja Grabosia, Rafała Kopcia, Krzysztofa Białego, Jarosława Sob-
czaka, Pawła Sobczaka i Sebastiana Sobczaka, którzy zaangażowali się w prace na 
terenie byłego Kółka Rolniczego, udostępniając swój sprzęt oraz wolny czas.

Elżbieta Stanek
Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdro-
jewski przyznał Zespołowi Folklorystyczne-
mu „WRZOS” z Ryczowa Kolonii odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło 
się na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
w dniu 15 maja br. Cały zespół otrzymał 
gratulacje od przybyłych gości, wśród któ-
rych byli m.in. Waldemar Andzel, poseł na 
Sejm RP, Rafał Krupa starosta zawierciań-
ski, Janusz Kopeć przyjaciel zespołu, były 
naczelnik Gminy Ogrodzieniec, Anna Ope-
racz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Częstochowie, Lidia Kamińska-Koj, 
etnograf, Henryk Karcz i Lech Jaros, rad-
ni Powiatu Zawierciańskiego oraz władze 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec. List gratu-
lacyjny przesłał także Stanisław Dąbrowa,  
I wicewojewoda śląski. 
- Zaangażowanie Zespołu Wrzos na rzecz 
kultywowania tradycji i pracy na rzecz lokal-
nego środowiska budzi podziw i szacunek. 
Imponujący dorobek, niezliczona ilość na-
gród, wyróżnień i promocji na festiwalach, 
przeglądach w regionie i kraju, to efekt 
umiłowania folkloru, pasji, pracy ale i pro-
fesjonalizmu. Wszystko to pozwoliło wejść 
Zespołowi do czołówki najlepszych w kra-
ju – to słowa skierowane do członków Ze-
społu przez A. Operacz, dyrektora ROK w 
Częstochowie.

J.Piwowarczyk

„Wrzos” odznaczony

KGW „Ryczowianki” z Ry-
czowa zdobyły II miejsce za 
prezentację obrzędu „Za-
pusty w Ryczowie”, Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z 
Ryczowa-Kolonii również 
zajął II miejsce w kategorii 
zespołów a capella oraz 
solistka Angela Wawrzyk za 
wykonanie starych pieśni 
archaicznych o tematyce 
rodzinnej, weselnej, paster-
skiej. Prezentacje zespołów 
zostały utrwalone na foto-
grafiach i nagraniu filmo-
wym.
Ponadto organizatorzy 
podczas wręczania nagród 
wspomnieli, że zespoły z 
Ryczowa i Ryczowa-Ko-
lonii są wśród bardzo nie-

licznych zespołów, które 
uczestniczą od początku w 
organizowanym w Szcze-
kocinach Przeglądach. 
Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” otrzymał również 
dodatkowe wyróżnienie od 
Towarzystwa Kulturalnego 
im. Tadeusza Kościuszki, 
książkę „Historia i współ-
czesność Szczekocin” za 
krzewienie kultury ludowej.
Powiatowy Przegląd w 
Szczekocinach stanowił 
okazję do ponadregional-
nego współzawodnictwa 
i wymiany doświadczeń 
przez twórców ludowych, 
muzyków, śpiewaków i 
tancerzy ludowych oraz 
twórców rękodzieła arty-

stycznego. Prezentowa-
ny przez zespoły ludowe, 
kapele i solistów poziom 
artystyczny w tym roku był 
bardzo wysoki, na co zwró-
ciła uwagę przewodnicząca 
komisji Pani Anna Nocoń. 
Organizatorami Przeglą-
du byli: Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczekociny, Sta-
rosta Powiatu Zawierciań-
skiego, Dyrektor Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Szczekocinach, 
Towarzystwo Kulturalne im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Szczekocinach.

Jolanta Sprężak-Wawrzyk
Fotografie:

Dorota Cygan, 
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

XIV Regionalny Przegląd
Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków

Ryczowianki” z Ryczowa - prezentacja obrzędu „Zapusty w Ryczowie”

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii w kategorii zespołów a capella

3 czerwca br. w Szczekocinach na XIV Regionalnym Prze-
glądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków gminę 
Ogrodzieniec po raz 14 godnie reprezentowały dwa zespoły 
ludowe KGW Ryczowianki oraz ZF Wrzos.

 Z naszej gminy w przeglą-
dzie wystąpiły dwa zespo-
ły: Chór Seniora i Zespół 
Echo, które zaprezento-
wały swój najnowszy re-
pertuar. Przegląd to jedyna 
w swoim rodzaju impreza 
artystyczna w wojewódz-
twie śląskim organizowana 
dla ludzi „złotego wieku”, 
posiadająca już kilkulet-
nią tradycję.  Przegląd co 
roku odbywa się w  innym 
mieście województwa ślą-
skiego, prezentując  swoje 
dokonania coraz to innej 
publiczności, a w tym roku 
zagościł w Katowicach.
- Związek Emerytów dla 
swoich  członków  stara 
się zapewnić jak najwięcej 
atrakcji i urozmaicić wolny 
czas, którego emeryci mają 
sporo. Nasze Koło w Ogro-
dzieńcu organizuje wyjazdy 
na wycieczki w kraju i za 
granicę, wczasy, na miej-
scu organizujemy imprezy 
okolicznościowe i wieczorki 
taneczne, w plenerze pie-
czenie kiełbasek, grillowa-

Dla emeryta

nie przy muzyce, itp. Do-
brze bawimy się w swoim 
gronie, zapraszając także 
gości i naszych przyjaciół z 
innych kół – mówi Zenobia 

W Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” odbył 
się XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Była to 
impreza otwarta, zorganizowana w dniu 16 czerwca br. 
przez PZERI Oddział Okręgowy w Katowicach, Regionalny 
Ośrodek Kultury w Katowicach oraz MDK „Szopienice- 
Giszowiec”.

Bednarz, przewodniczą-
ca ogrodzienieckiego Koła 
PZERI.

Joanna Piwowarczyk
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W piątek 22 czerwca w 
Sali Narad Rady Miejskiej 
tradycyjny już, corocznie 
organizowany przez MGOK 
w Ogrodzieńcu, Koncert 
Galowy Dzieci i Młodzie-
ży, uczestniczących w 
zajęciach muzycznych w 
MGOK oraz zaproszonych 
gości i przyjaciół. Kierow-
nikiem muzycznym i jed-
nocześnie prowadzącym 
koncert był Marek Woźniak- 
instruktor muzyki z MGOK. 
Licznie zgromadzona pu-
bliczność miała okazję 
usłyszeć zarówno polskie  
(np. „Kołysanka dla niezna-
jomej”- Perfectu, „Zawsze 
tam, gdzie Ty”- zespołu 

Lady Pank, „Whisky”- Dże-
mu), jak i zagraniczne pio-
senki ( „Cryin’”- Aerosmith, 
„Love is all around”- ze-
społu Wet Wet Wet).Mło-
dzież zaprezentowała się w 
różnorakich barwach mu-
zycznych, wykonując za-
równo najnowsze przeboje 
( „Mamy czas”- Ewy Jach), 
jak i stare, niezapomniane, 
kultowe już piosenki (m.in. 
„Dozwolone od lat 18”- 
Czerwonych Gitar, „Daj mi 
tę noc”- zespołu Bolter czy 
tango- „Przy kominku”). Na 
koncercie nie zabrakło rów-
nież klasyki fortepianowej  
(„Dla Elizy”- L.v.Beethove-
na, „Pożegnanie Ojczyzny”- 

Koncert galowy M.K.Ogińskiego), a także 
poezji śpiewanej, gdzie 
uczestnicy koncertu grali 
wspólnie z zespołem „Ma-
rzenie” ich własne, autor-
skie piosenki do poezji Bo-
lesława Leśmiana. Pięknym 
ukoronowaniem koncertu 
było wykonanie „Whisky”- 
Dżemu na 5 gitar oraz hitu 
na bis- „Jesteś szalona” w 
wersji rockowo- gitarowej. 
Ogrodzieniecka młodzież 
jak zwykle stanęła na wy-
sokości zadania, czego do-
wodem były gromkie okla-
ski publiczności po każdym 
wykonanym utworze oraz 
słowa uznania dla młodych 
artystów już po koncercie. 
Dziękujemy i prosimy o 
więcej!

Red.

Miejsko - Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ogro-
dzieńcu w dniu 4 czerwca 
2012 roku zorganizowała 
w Szkole Podstawowej w 
Gieble spotkanie autorskie 
z Edytą Zarębską - bajko-
pisarką i ilustratorką ksią-
żek dla dzieci. Bohaterka 
spotkania zadebiutowała 
książką „Opowieści babci 
Gruni”. 
Jest to bajka pisana wier-
szem i własnoręcznie przez 
autorkę ozdobiona.
Napisała także m.in. „Moje 
ulubione dobranocki”, „365 
bajek na dobranoc” . 
W roku 2007 Edyta Zaręb-

ska zdobyła wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie 
literackim im. Astrid Lind-
gren za książkę dla dzieci i 
młodzieży zorganizowanym 
przez Fundację Cała Polska 
czyta Dzieciom.
W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Gieble. 
Pani Edyta zaprezentowała 
się w specjalnie przygoto-
wanym baśniowym stroju 
motyla. Swoje wystąpie-
nie zaczęła opowiadając o 
swoich przygodach z dzie-
ciństwa, które były dla niej 
inspiracją, czytając przy 
tym swoje wiersze oraz 

fragmenty książek. Dzieci 
miały okazję zobaczyć jak 
powstaje rysunek, książka, 
a na zakończenie spotka-
nia zaśpiewać piosenkę 
pt. ”Mądra Rzeka” , której 
autorką jest również Edy-
ta Zarębska. Uczestnicy 
spotkania szybko nawią-
zali przyjazne relacje z baj-
kopisarką, dzięki czemu 
spotkanie odbyło się w 
bardzo przyjemnej i rado-
snej atmosferze. Oprócz 
niesamowitych wspomnień 
i wrażeń wszyscy uczestni-
cy otrzymali kolorowanki i 
autograf od autorki.

Justyna Pilarczyk

Spotkanie autorskie

W ramach Koła Miłośników Kultury dnia 16 maja 
w bibliotece Gimnazjum odbyło się spotkanie z 
panią Alicją Kmitą - Żak – lokalną poetką, miło-
śniczką Ziemi Ogrodzienieckiej, działaczką na 
rzecz rozwoju kultury i czystości polskiej mowy.
 Na spotkanie przybyło 30 uczniów. Pani Ali-
cja  opowiadała o swojej długoletniej pracy na-
uczyciela oraz o początkach swej twórczości. 
Następnie zaprezentowała  najnowsze wiersze, 
m.in. wiersz  pt. „Skrzypce Kai Danczowskiej ”,  
który wywarł ogromne wrażenie na młodych słu-
chaczach. Młodzież mogła  również posłuchać  
wierszy swojej koleżanki Karoliny Mańko. Pod-
czas  spotkania wszyscy uczestnicy  pod kie-
runkiem pani Alicji stworzyli wiersz dedykowany 
Mamom z okazji zbliżającego się Dnia  Matki.
Dzięki Pani Alicji popołudnie poetyckie przebiegło 
w atmosferze ciepła i serdeczności.
 „To otwarta, pełna pasji i pozytywnej energii ko-
bieta”- tak scharakteryzowali uczniowie naszego  

miłego gościa,  serwując dużą  dawkę  sympatii 
i uśmiechu.
Na koniec były kwiaty, podziękowania za spotka-
nie, wspólne zdjęcia oraz zaproszenie do odwie-
dzenia naszego Gimnazjum ponownie.
Oto owoc wspólnej pracy:

Mamo,
Twoje serce ciepłe,
a uśmiech gorący
oczy Twoje jak blask nadziei,
która wzmacnia mnie
i dodaje żaru miłości.
Jako że światłem życia jesteś mym,
które oświetla każdy dzień,
przyjmij ten serca dar
I bądź przy mnie cały czas.

Maria Synoradzka

Wiosenne spotkania z poezją
Relacja ze spotkania autorskiego z panią Alicją Kmitą – Żak

W dniu 20 czerwca w sali 
narad RM w Ogrodzieńcu 
odbyło się spotkanie pod-
sumowujące Projekt pt. 
„Promocja mobilności za-
wodowej w gminie Ogro-
dzieniec”, który był realizo-
wany przez firmę - Renata 
Pytlarz ARK Agencja Pra-
cy z siedzibą w Zawierciu 
działającą w partnerstwie 
ze Starostwem Powiato-
wym w Zawierciu. 
W projekcie wzięło udział 
15 kobiet oraz 5 męż-
czyzn z gminy Ogrodzie-
niec. Celem projektu było 
podniesienie kompetencji 
zawodowych, samorozwój 
i podniesienie umiejętności 
społecznych, tj. poczucia 
własnej skuteczności oraz 
autoprezentacji, zwiększe-
nie umiejętności do samo-

organizacji poruszania się 
po rynku pracy wśród 20 
mieszkańców gminy Ogro-
dzieniec pozostających bez 
zatrudnienia. Wsparcie w 
ramach projektu obejmo-
wało organizację spotkań 
szkoleniowych w ilości 
łącznej 100 godzin lekcyj-
nych (trening umiejętności 
osobistych, wprowadzenie 
do sprzedaży, sprzedaż); 
organizację 4 spotkań z do-
radcą zawodowym dla każ-
dego uczestnika projektu.
19 uczestników ukończyło 
szkolenie z wynikiem pozy-
tywnym i otrzymało certyfi-
katy potwierdzające zdoby-
te umiejętności.  Na dzień 
20.06.2012 roku podjęło 
zatrudnienie 2 uczestni-
ków projektu. ARK Agencja 
Pracy wciąż poszukuje za-

Zdobyli certyfikaty
trudnienia dla pozostałych 
uczestników projektu. W 
spotkaniu uczestniczyli za-
proszeni goście: Rafał Kru-
pa - Starosta Zawierciański,  
Andrzej Mikulski - Burmistrz 
Ogrodzieńca oraz Dariusz 
Ptaś - Sekretarz MiG Ogro-
dzieniec.  
Projekt realizowany w 
terminie 01.01.2012 r. – 
30.06.2012 r. jest współ-
finansowany przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VI 
– Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.3 – 
Inicjatywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu ak-
tywności zawodowej na 
obszarach wiejskich.
W ramach projektu na jego 
zakończenie zostanie wy-
drukowana publikacja pn. 
„Planuje swój rozwój zawo-
dowy”, która będzie zawie-
rała praktyczne wskazówki 
potrzebne do zaplanowania 
kariery zawodowej i będzie 
upowszechniała rezulta-
ty osiągnięte w projekcie. 
Broszura będzie kolpor-
towana na terenie  gminy 
Ogrodzieniec.

J. Piwowarczyk
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Dom Pogrzebowy

Trumny, urny - gwarantujemy •	
najniższe ceny, 
obsługa uroczystości - profesjonalnie, •	
godnie i z powagą, 
własna sala pożegnań, •	
autokarawan mercedes, •	
bezpłatna chłodnia, •	
bezpłatne klepsydry, tabliczka, •	
modlitewnik oraz różaniec, 
wieńce i wiązanki pogrzebowe, •	
wypłata zasiłku pogrzebowego na 
miejscu, 
groby ziemne i murowane•	

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 
(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Ogrodzienieckie mażoretki 
wzięły udział w III Otwar-
tym Międzynarodowym Pu-
charze Polski „Złota Lira” w 
Rybniku, w którym wystąpi-
ło 20 zespołów tanecznych. 

Zespół Mażoretek „Fanta-
zja” i Dziecięco-Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta działają-
ce przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ogro-
dzieńcu wystąpiły w dniu 9 
czerwca 2012r. w ramach 
Jarmarku Jurajskiego. Im-
preza ta, organizowana w 
tym roku po raz pierwszy, 
miała na celu promocję 

rękodzieła jurajskiego oraz 
terenu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej.
Organizatorami imprezy 
byli: Fundacja Wspierania 
Aktywności Twórczej i Re-
gionalnej „Stara Szkoła” w 
Ryczowie, Związek Gmin 
Jurajskich, Urząd Miasta 
Krakowa.
Podczas Jarmarku w 

dniach 6-10 czerwca odby-
wały się warsztaty biżuterii 
i bibułkarskie, pokazy ka-
letnicze, pokazy filcowania. 
A stoiskach rzemieślników i 
artystów można było nabyć: 
szkło artystyczne, cerami-
kę, ręcznie robione sandały 
lniane, wyroby z drewna, 
zabawki, unikatową odzież, 
biżuterię i metaloplastykę.

W niedzielę na boisku Orlik 
2012 przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
odbył się Festyn Artystycz-
ny zorganizowany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu. W 
imprezie wzięły  udział na-
sze rodzime zespoły: Dzie-
cięco-Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Ogrodzieńca, 

Zespół Mażoretek „Fanta-
zja”, Chór Seniora, Zespół 
Echo oraz Zespół Desant. 
Prowadzenie imprezy po-
wierzono Szkolnej Agencji 
Prasowej, działającej przy 
SP nr 1 w Ogrodzieńcu. 
Każdy mógł skosztować 
pysznego ciasta upieczo-
nego przez rodziców mło-
dych muzyków z Orkiestry. 

Złota Lira

Festyn artystyczny

Oprócz zespołów z Polski 
były mażoretki z Czech, 
Słowacji, Węgier, Ukrainy. 
Konkurencja była duża, ze-
społy prezentowały bardzo 
wysoki poziom. Rybnicki 
rynek zamienił się w estradę 
tańca i muzyki. Dla nas jest 
to kolejny powód do rado-

ści, gdyż grupa młodsza Ze-
społu Mażoretek „Fantazja” 
prowadzona przez Agatę 
Barteczko zajęła wysokie III 
miejsce. Dziewczęta zatań-
czyły układ sceniczny, za 
co zostały docenione przez 
publiczność i jurorów. 

Joanna Piwowarczyk

Dodatkową atrakcją był 
pokaz ratownictwa oraz 
sprzętu zawierciańskiej dru-
żyny WOPR, która po raz 
pierwszy zaprezentowała 
się w Ogrodzieńcu. Choć 
pogoda w tym dniu nie była 
najlepsza,  nastroje wystę-
pujących oraz publiczności, 
na szczęście, dopisały. Ba-
wiliśmy się do późnych go-
dzin wieczornych.

JP

Na Jarmarku Jurajskim

Zespół mażoretek Fantazja w Rybniku

Drużyna WOPR Zawiercie na Pikniku Artystycznym - fot. M. Jeziorko

Występ Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej - fot. M. Jeziorko

Mażoretki w Krakowie (fot. Piotr Żyła - www.fotowypady.pl
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PROGRAM REGIONALNY

Gminne inwestycje

USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

 GMINNE INWESTYCJE – CZERWIEC 2012

Tak jak przyroda zachwyca nas paletą barw, podobnie w promieniach letniego słońca urzekają 
remontowane gminne obiekty. „Pełną parą”  prowadzone  są rozpoczęte wiosną prace remontowe, 
a w ostatnim czasie dołączyły do nich następne:

Kontynuowane są roboty w zakresie  projektu pn. I. „Poprawa jakości powietrza w gminie 
Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej” dofinansowanego ze środków europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego:

w·	  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zgodnie z harmonogramem prowadzone są 
prace dociepleniowe oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu.

w  budynku ·	 Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  trwają prace instalacyjne 
oraz roboty związane z ociepleniem cokołu budynku. Pozostała jeszcze do zainstalowania 
winda dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie  robót  nastąpi w sierpniu br.

w ·	 Szkole Podstawowej w Podzamczu – zakończono wymianę okien i drzwi, montaż 
instalacji solarnych i roboty towarzyszące.  Nadal kontynuowane jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, termomodernizacja stropodachu oraz roboty instalacyjne. Zakończenie 
robót do 15 sierpnia  br.

Sprawnie i zgodnie z harmonogramem prowadzone są roboty termomodernizacyjne  w ·	
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Zgodnie z umową cały 
zakres prac ma zakończyć się do końca września br.

Zakończone zostały prace w zakresie II. „Adaptacji dworku w Gieble  na cele kulturalne wsi w 
tym remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza”. W ramach projektu wykonano 
nowy dach oraz pomieszczenia na poddaszu, w których możliwe będzie prowadzenie zajęć, 
organizacja spotkań, uroczystości lokalnych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na wniosek 
Burmistrza, Rada Miejska wyraziła zgodę na prace dodatkowe w ramach, których zostanie 
odnowiona elewacja budynku.

W zakresie projektu III. „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-
rekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w 
jurajskim stylu”  wykonane zostały roboty w zakresie odbudowy dwóch studni i  prowadzone 
są nadal prace przy boisku wielofunkcyjnym. Zakończenie  robót  zgodnie z zawartą umową  
ma nastąpić do 30 października br. 

W zakresie zadania IV. „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-
rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z 
remontem basenu”  rozpoczęto prace budowlane.  Zgodnie z harmonogramem zakończenie 
inwestycji  planowane jest  na połowę października br. 

12 czerwca br. Gmina Ogrodzieniec zawarła umowę z  wybranym w drodze przetargu V. 
nieograniczonego wykonawcą  „Remontu dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu 
stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców”. Zakończenie 
zadania planowane jest do połowy września br. 

Trwają prace w zakresie przygotowania przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy VI. 
projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” 
dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kolejna dotacja dla gminy Ogrodzieniec.VII.  Zarząd Województwa  Śląskiego wybrał  do 
dofinansowania projekt „Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych możliwości. 
Promocja terenów inwestycyjnych”. Projekt dotyczy promocji dwóch  terenów inwestycyjnych  
na terenie Ogrodzieńca. Obejmuje on  kompleksową kampanię promocyjną wraz z wykonaniem 
materiałów promocyjnych i  udziałem w targach inwestycyjnych. Kwota dofinansowania ze 
środków unijnych w ramach  RPO WSL 2007-2013 wynosi: 611.755,55 zł

Dzięki   dofinansowaniu  z  Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wysokości  VIII. 
6.766,00 zł sfinansowano częściowo  koszty  transportu młodzieży, która w dniach 24-28 
maja uczestniczyła w jubileuszowych uroczystościach 700-lecia nadania praw miejskich. 

Jasna Góra, to najnowsza atrakcja istniejącego od 2010r. Parku Miniatur w Podzamczu. 
Makieta Klasztoru stanęła w samym środku Parku, w jego najbardziej reprezentacyjnym 
miejscu, będąc największym i najpiękniejszym obiektem.

Prace przygotowawcze zajęły blisko 8 miesięcy ale warto było czekać.
Turyści odwiedzający Park zgodnie podkreślają, że Twierdza Jasna Góra dodała Parku 
uroku, uzupełniając tym samym Szlak Orlich Gniazd, który można tu zobaczyć.  

Zapraszamy serdecznie.

Nowa makieta

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu w trakcie remontu

Budynek Szkoły Podstawowej w Podzamczu w trakcie remontu
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Czym się pani zajmuje?
Jestem psychologiem, terapeutą i kie-
rownikiem Poradni Leczenia Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia. Pracuję 
także w Poradni Zdrowia Psychicznego 
w Zawierciu, jestem terapeutą uzależnień. 
Dodatkowo jestem specjalistą przeciw-
działania przemocy, udzielam porad w 
punktach konsultacyjnych, takie jak u pań-
stwa w gminie.

Kto korzysta z pani pomocy?
Jak już wspomniałam jestem terapeutą 
uzależnień, a także specjalistą przeciw-
działania przemocy, tak więc przychodzą 
do mnie osoby przede wszystkim uzależ-
nione głównie od alkoholu, a także i ich 

rodziny, gdyż są współuzależnione. Osoby 
z zaburzeniami emocjonalnymi oraz osoby, 
które doświadczają przemocy i te, które tej 
formy agresji nadużywają.

Czy leczenie osób uzależnionych różni 
się od leczenia osób współuzależnio-
nych?
 Oczywiście, że różnica istnieje i w dodatku 
jest bardzo znacząca. Jeśli chodzi o pra-
cę z osobami uzależnionymi od alkoholu 
to na początku uczymy ich utrzymywać 
abstynencję. Jeśli pacjent rzeczywiście nie 
sięga po alkohol, to widać zmiany w jego 
myśleniu, zachowaniu. Następny krok to 
odbudowa relacji, bardzo często zniszczo-
nych, w rodzinie, z przyjaciółmi, z kolegami 
z pracy. 
Praca z osobami współuzależnionymi to 
zupełnie inny rodzaj terapii. One w prze-
ciwieństwie do uzależnionych pamiętają, 
często awantury, krzyk, a nawet prze-
moc. Pracujemy zatem nad lękiem, oba-
wą przed powrotem tych makabrycznych 
scenariuszy. Uczymy cierpliwości, troski o 
siebie, zabezpieczenia się przed przemo-
cą. Zajmujemy się złudzeniami, np. „Dawa-
nie ostatniej szansy”, „wystarczy, że tylko 
obieca”.

Co powinien wiedzieć pacjent decydu-
jąc się na terapię?
Chce zmienić swoje życie. Chce żyć w 
abstynencji.

Tyle?
Tak tylko tyle. Przede wszystkim musi być 
to indywidualna decyzja każdego pacjen-
ta. 

Jakie są rodzaje terapii? Która jest 
skuteczniejsza?
Psychoterapia jest najskuteczniejszą for-
mą. Kiedyś stosowano Esperal czyli po-
pularne zaszycie się, ta metoda bazowała 
na zastraszaniu pacjenta, wycofano się z 
tej metody jako nieskutecznej. Pamiętajmy, 
że leczenie uzależnienia to nie tylko odsta-
wienie alkoholu, ale praca nad sposobem 
myślenia, nad emocjami, odbudowa relacji 
z ludźmi.
Terapia uzależnień trwa od 6 do 7 miesięcy, 
pacjent przychodzi na spotkania grupowe 
2 razy w tygodniu, następnie zmniejsza-
my częstotliwość spotkań do jednego w 
tygodniu. Kolejny etap terapii, to terapia 
pogłębiona. Prowadzimy też terapię indy-
widualną.   Po zakończeniu cyklu spotkań 
terapeutycznych pacjent powinien przez 
okres 2 lat pozostawać pod ścisłą opieką 
psychologa. Jeśli stan jest zadowalający 
można stwierdzić, że terapia okazała się 
skuteczna.

Czego pacjent powinien się spodzie-
wać po terapeucie?
Może powiem inaczej, czego pacjenci się 
obawiają. Przede wszystkim występuje 
obawa przed krytyką, wytykaniem błędów, 
oceną, brakiem zrozumienia swoich pro-

blemów, dlatego boją się zaufać. Podczas 
terapii buduje się szczególny rodzaj więzi. Z 
czasem pacjenci otwierają się i spełnia się 
nadzieja na rozwiązanie ich problemów. 

Jaka jest relacja pacjent – terapeuta?
Relacje te opierają się na zaufaniu, otwar-
tości i szczerości.

Jaka jest skuteczność psychoterapii?
Od 30 – 70% (jak podają badania) oczy-
wiście w zależności w jakim aspekcie ta 
skuteczność jest mierzona. Jeżeli pacjent 
nie pije – terapia jest skuteczna, ale też 
możemy mówić o redukcji szkód alkoho-
lowych np. rzadziej zdarzają się przypadki 
łamania abstynencji tzw. „wpadki”. Kryte-
rium skuteczności jest także to, na ile zmie-
nił sposób myślenia -  „trzeźwe myślenie”, 
jak nauczył się radzić z trudnymi emocjami, 
jak funkcjonuje społecznie w rodzinie, w 
pracy.

Czy terapię można przeprowadzić 
przez Internet?
Internet to źródło informacji, dzięki temu 
posiadamy wiedzę, ale czy od razu staje-
my się mądrzejsi? Mądrość to wiedza reali-
zowana w praktyce. Dlatego główną formą 
terapii jest terapia w grupie ponieważ czło-
wiek jest istotą społeczną, a dla osób uza-
leżnionych szczególnie ważne jest uczenie 
się umiejętności społecznej.

Marta Bejgier

Rozmowa z psycholog Haliną Bulską - Sobusik

Sezon letni dla Fundacji 
„Stara Szkoła” rozpoczął 
się sukcesem i perspekty-
wą dobrze zapowiadają-
cych się działań artystycz-
nych na najbliższy rok. 
Żeby było jasno i po kolei, 
artykuł nabierze teraz cech 
sprawozdania i to w tonie 
bardzo nieskromnym – bę-
dziemy się chwalić!
Jeszcze króciutko o „ma-
jówce”: stoiska z tylko 
ręcznie wykonywanymi 
wyrobami i „mini” pokazy 
rękodzielnicze umiliły długą 
tegoroczną majówkę licz-
nym turystom  - na Placu 
Jurajskim w Podzamczu. 
Fundacja „Stara Szkoła” 
zorganizowała niewielkie 
artystyczno - rękodzielnicze 
wydarzenie - prezentację 
regionalnego rękodzieła.
3 czerwca w Olsztynie k. 
Częstochowy, podczas fi-
nału XI Regionalnego Kon-
kursu na kwiaty i ozdoby z 
bibuły przedstawiciele Fun-
dacji ( w tym liczne grono 
aktywnie uczestniczących 
w zajęciach hobbistycz-
nych pań z Ryczowa) ode-
brało I- szą nagrodę z rąk 
Starosty Częstochowskie-

go. Do tegorocznej edycji 
konkursu Fundacja zgłosiła 
ponad 30 prac na bardzo 
wysokim poziomie arty-
stycznym.
Od 7-10 czerwca Funda-
cja „Stara Szkoła” wraz z 
Urzędem Miasta Kraków i 
Związkiem Gmin Jurajskich 
zorganizowała w Krakowie 
Jarmark Jurajski. Tuż przy 
Smoczej Jamie, na nadwi-
ślańskich bulwarach stanę-
ły jasne namioty, w których 
zaprezentowali swój doro-
bek artystyczny i rzemieśl-
niczy twórcy ludowi, pla-
stycy i pasjonaci różnych 
dziedzin rękodzielnictwa. 
Były to przedmioty z drew-
na, zabawki, biżuteria, ce-
ramika, szkło artystyczne, 
autorskie kolekcje odzieży, 
takie jak: dzianina, filc, je-
dwab, len, obuwie ręcznie 
szyte i plecione, nakrycia 
głowy: kapelusze, czapki. 
Nietuzinkowe, oryginalne i 
naprawdę ręcznie wykony-
wane „unikaty” wprost z  
autorskich pracowni moż-
na było oglądać i „pod-
glądać” podczas trwania 
Jarmarku Jurajskiego. Kil-
ka stoisk miało charakter 

edukacyjny – prowadzono 
w nich pokazy tradycyjne-
go i nowatorskiego ręko-
dzieła: filcowanie, wykony-
wanie biżuterii, kaletnictwa 
i bibułkarstwa. Dodatkową 
atrakcją krakowskiego Jar-
marku był występ    
naszych mistrzyń – 9 
czerwca (w sobotę) Mażor-
tetek „Fantazja” i Dziecięco 
– Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z naszej Gminy, stał 
się wyjątkową oprawą arty-
styczną imprezy. Muzyczno 
– taneczny akcent Jarmar-
ku Jurajskiego spodobał 
się bardzo ulicznej publicz-
ności, echa plenerowych 
popisów naszych młodych 
zdolnych „królowa rzek”  
niesie do dzisiaj.
Idea i pomysł Jarmarku 
zakładał taką formułę wy-
darzeń, by było ono czystą 
stylistycznie (estetyczną w 
miarę jednorodną, nie na-
molną i niezbyt hałaśliwą)
ekspozycją w miejskim 
plenerze, podczas której 
promowana byłaby Gmi-
na Ogrodzieniec i prezen-
towane byłoby wszystko 
to, czym można się przed 
„Krakusami” pochwalić. 

Plan został wykonany z 
dużym powodzeniem. Na-
stępna, trochę skromniej-
sza odsłona Jarmarku Ju-
rajskiego już 20 – 22 lipca 
2012 w tym samym miej-
scu tj. Kraków – Bulwar 
Czerwieński.
Już od końca lipca b.r. 
Fundacja „Stara Szkoła” 
rozpocznie realizację trzech 
nowych projektów w tym 
po raz pierwszy projekt dla 
dzieci i młodzieży.
W Ogrodziencu w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kultu-
ry rozpoczną się pozalek-
cyjne zajęcia edukacyjne w 
formie cyklicznych warsz-
tatów plastycznych w ra-
mach projektu „Letni ogród 
sztuki i wiedzy” dla dzieci i 
młodzieży w wieku od 5 do 
15-tu lat.
W tym samym czasie pla-
nowany jest początek pół-
rocznych warsztatów arty-
stycznych w Ryczowie, w 
siedzibie Fundacji w Starej 
Szkole realizowane będą: 
projekt dla młodzieży i osób 
dorosłych „Mała Akademia 
Sztuki” oraz projekt zwią-
zany z tematyką plastyki 
obrzędowej ART – DECOR 

Stara Szkoła Aktywni twórczo i regionalnie  - nie tylko w nazwie.
szansą na rozwój na roz-
wój edukacji artystycznej w 
gminie Ogrodzieniec”- dla 
osób powyżej 16-tu lat.
Projekty realizowane będą 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 
(Działanie 9.5 – oddolne 
inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich ) part-
nerem we wszystkich pro-
jektach jest UMiG  Ogro-
dzieniec.
Zapraszamy do udziału w 
inicjatywach promujących 

i wspierających działania 
edukacyjne i artystyczne. 
Dziękujemy wszystkim, 
którzy podejmują trudne 
wyzwania i w czasach no-
woczesnych technologii, 
pośpiechu, braku czasu, 
a także braku wrażliwości 
potrafią chcieć odkrywać w 
sobie umiejętności tworze-
nia rzeczy wyjątkowych. 

Fundacja 
„Stara Szkoła”   

Dla kogo psychoterapia

W piątek, 29 czerwca we wszystkich szkołach pożegnano 
rok szkolny 2011/2012. Z tej okazji odbyły się uroczyste 
akademie z udziałem władz gminy oraz rodziców.  Najlep-
si uczniowie otrzymali Nagrody Burmistrza oraz nagrody 
dyrektorów szkół. Dla uczniów za osiągnięcia sportowe, 
czytelnicze oraz biorących w szkolnych akcjach i konkur-
sach ufundowane zostały nagrody i dyplomy. W tym roku 
za pilną naukę i wzorową postawę ucznia Nagrodę Burmi-
strza otrzymali: Zuzanna Wyleciał i Karolina Morawska  SP 
nr 1 w Ogrodzieńcu, Alicja Feliszewska SP Ryczów, Eliza 
Solarz SP Giebło, Robert Rus i Aneta Opiłka z Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu. Burmistrz wręczył także dyplomy człon-
kom Zespołu „Mażoretek” Fantazja i Dziecięco-Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej za zaangażowanie i całoroczną pracę 
w zespołach.

JP

Pożegnanie szkoły
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Niedziela była szczególnym 
przeżyciem dla księdza Pry-
micjanta, bo w swojej para-
fii mógł odprawić pierwszą 
Mszę św., dziękując Bogu 
za dar powołania do służby 
kapłańskiej. Razem z nim 
przeżywali te piękne chwi-
le parafianie, którzy witali 
nowego księdza, idącego 
w koronie niesionej przez 
dziewczynki i ministrantów 

w asyście księży, kleryków, 
rodziny, przyjaciół, sąsia-
dów i znajomych z domu 
rodzinnego do kościoła. 
Orszakowi procesyjnemu 
towarzyszyła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Chrusz-
czobrodu Stojący wzdłuż 
ulic 1 Maja i Kościuszki nie 
kryli wzruszenia a nawet łez. 
Oklaskami powitany został 
były proboszcz naszej pa-

Prymicja rodaka
Koniec maja obfitował niecodziennymi w naszej społeczności uroczystościami. Ostatnie, 
podobne we wzruszeniach i emocjach, miały miejsce w Ogrodzieńcu 11.06.1995 roku, kiedy 
to pierwszą Mszę św. odprawiał w naszej parafii nowo wyświęcony ks. Radosław Adam Sobal-
kowski. W sobotę, 26 maja br., w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w katedrze sosnowiec-
kiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przyjął z rąk biskupa ordynariusza Grzego-
rza Kaszaka święcenia kapłańskie, nasz rodak, Michał Musialski.

rafii, ks. Józef Podkowa, 
który dołączył do orszaku 
procesyjnego, serdecznie 
witając ks. Michała i jego 
Mamę. Za Jego to przecież 
posługi kapłańskiej padło 
ziarno powołania Bożego 
w duszę poszukującego 
swej drogi życiowej Micha-
ła Musialskiego. Duchową 
pomoc w łasce uświęcania 
okazywał Michałowi ówcze-
sny wikariusz, ks. Wiesław 
Wróbel, życzliwie wspomi-
nany przez parafian. Obec-
ny proboszcz parafii, ks. 
Jacek Furtak, ze wzrusze-
niem witał w progach świą-
tyni Przemienienia Pańskie-
go neoprezbitera. Sama 
Msza św., tak szczególna 
w swoim charakterze, była 
wspólną społeczną jedno-
ścią wiary w Chrystusa zsy-
łającego dary Ducha Świę-
tego. Życzliwość nowemu 

księdzu okazywali przed-
stawiciele Ogrodzieńca w 
słowach płynących prosto 
z serca, pełnych wiary, na-
dziei i Bogu powierzanych 
modlitw. Prymicjant ze swej 
strony złożył podziękowa-
nia wszystkim ludziom do-
brej woli za duchową więź 
i wsparcie, za życzliwość i 
wszelką pomoc udzielaną 
na co dzień oraz w czasie 
drogi ku kapłaństwu. 
Było wzruszenie, radość, 
szczęście i dary, bo nowy 
ksiądz po odprawieniu 
Mszy św.  objął każdego 
mocą specjalnego papie-
skiego błogosławieństwa.
Redakcja GO życzy ks. 
Michałowi wszelkich 
łask i błogosławieństw 
Bożych w życiu kapłań-
skim.

Redakcja
(fot. Diecezja Sosnowiecka)

W sobotę 19 maja w Mokrusie cała społeczność sołectwa 
oraz przybyli goście z gminy Ogrodzieniec, a także goście 
z innych gmin bawili się podczas I festynu pn. „Majówka”. 
Organizatorzy - sołtys z Radą Sołecką a także Zarząd OSP 
Mokrus zadbali o miłą i atrakcyjną zabawę na świeżym po-
wietrzu. Każdy znalazł coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy 
„Majówki” mogli miło spędzić czas na przejażdżce ciufcią. 
Dla bardziej odważnych była jazda konna. Zamki dmucha-
ne rozstawione na placu przy remizie OSP Mokrus prze-
żywały prawdziwe oblężenie. Na ławeczkach można było 
spocząć i posilić się regionalnym jadłem oraz posłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej z Giebła a także Kapeli Jurajskiej z 
Rzędkowic. Wszystkim uczestnikom festynu umilił występ 
Zespołu Mażoretek „Fantazja”, działający przy MGOK w 
Ogrodzieńcu. Sporej dawki adrenaliny zafundowali druho-
wie z OSP Ogrodzieniec, którzy wykonali pokaz ratownic-
twa wysokościowego. Mieszkaniec naszego sołectwa Mi-
chał Mikoda wraz ze swoimi partnerami z Klubu Sportów 
Walki Arashi z Żarnowca przedstawił pokaz Jujitsu. Fina-
łem festynu „Majówka” w Mokrusie była zabawa taneczna, 
na której grał zespół Crazy-Max.
- Myślę, że wysiłek, który został włożony w organizację fe-
stynu nie poszedł na marne. Na takiej imprezie społecz-
ność bardziej integruje się ze sobą, jest czas na rozmowę 
i doładowanie akumulatorów na kolejne dni ciężkiej pracy 
– mówi Sławomir Szlachta, sołtys Mokrusa.
A co młoda mieszkanka Mokrusa, dwunastoletnia Wiktoria 
Starobrzyńskia sądzi o imprezie?
- Jako mieszkanka Mokrusa brałam czynny udział  we 
wszystkich zabawach, jakie były organizowane. Atmosfera 
była bardzo fajna i mam nadzieję, że za rok znów wszyscy 
spotkamy się na „Majówce” w Mokrusie.

Red.
fot. Damian Szlachta

Festyn w Mokrusie 

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE GIEBŁO 
22 lipca 2012

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w  Ogrodzieńcu

14.30 – 14.45 przyjazd jednostek, zbiórka uczestników – 
plac strażnicy

14.45 – 15.00 przemarsz orkiestry wraz z drużynami na 
boisko sportowe 

15.00 – 15.15 raport i otwarcie zawodów – Hymn Pań-
stwowy – flaga na maszt

15.15 – 15.30 przygotowanie jednostek do startu w szta-
fecie 

15.30 – 16.15 bieg sztafetowy 7x50m
16.15 – 16.30 przygotowanie do ćwiczeń bojowych wy-

stęp orkiestry Ochotniczej  Straży Pożarnej 
w Gieble

16.30 – 17.15 ćwiczenia bojowe
17.15 – 17.30 obliczanie wyników  występ orkiestry Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Gieble
17.30 – 18 00 wręczenie dyplomów, pucharów i nagród
18.00 – Konkursy dla startujących drużyn
 1. Bezpieczna jazda do akcji
 2. Nauka musztry
Wiele atrakcji dla dzieci 
- zamek dmuchany, myszka Miki, wata cukrowa
Dla starszych
- ogródek piwny, bigos żurek z kuchni polowej, kiełbasa 
z grilla.

LIPIEC

3.07 – 15.00 – 16.30 – Wakacyjna kawiarenka – zajęcia w kawiarni 
„U Giena” 

4.07 – 15.00- 16.30 – zajęcia plastyczne dla dzieci  ”Kolorowe lato” 
zajęcia w Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu 

 16.30 -18.00 -  Warsztaty bibułkarskie dla dorosłych – 
zajęcia w Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu

5.07 –  15.00 – 16.30 – Wakacyjna kawiarenka – zajęcia w kawiarni 
„U Giena” 

 11.30 – 12.30  zajęcia w Kiełkowicach – rytmiczno – 
muzyczne z instruktorami MGOK

6.07  – 15.00- 16.30 – zajęcia plastyczne dla dzieci  ”Kolorowe 
lato” zajęcia  w  Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu w 
czytelni 

 16.30 -18.00 -  Warsztaty bibułkarskie dla dorosłych – 
zajęcia w Bibliotece Publicznej 

 10.00 -  zajęcia w Kiełkowicach 

9.07 -  zajęcia w Kiełkowicach 

10.07 –  15.00 – 16.30 – Wakacyjna kawiarenka – zajęcia w kawiarni 
„U Giena” 

 11.00 - zajęcia w Kiełkowicach – opieka merytoryczną 
MGOK

11.07 –  15.00- 16.30 – Zajęcia plastyczne – w Bibliotece Publicznej 
w Ogrodzieńcu w czytelni.

 11.00-13.00 – Warsztaty gitarowe – gitara klasyczna i 
akustyczna dla początkujących i średnio zaawansowanych.

 16.30 -18.00 -  Warsztaty bibułkarskie dla dorosłych – 
zajęcia w Bibliotece Publicznej w czytelni

 10.00 -  zajęcia w Kiełkowicach – opieka merytoryczna 
MGOK

12.07 –  15.00 – 16.30 – Wakacyjna kawiarenka – zajęcia w kawiarni 
„U Giena”  – wejście do kawiarni od strony skweru przy 
Pl. Wolności.

 11.00-13.00– Warsztaty gitarowe – gitara klasyczna i 
akustyczna dla początkujących i średnio zaawansowa-
nych zajęcia   
w Szkole  Podstawowej w Ogrodzieńcu. 

13.07 – 15.00- 16.30 – Zajęcia plastyczne – Biblioteka Publiczna 
zajęcia w  czytelni.           16.30 -18.00 -  Warsztaty bi-
bułkarskie dla dorosłych – zajęcia w Bibliotece Publicznej 
w czytelni

17.07  – Wycieczka piesza  na Krępę

20.07 - 12.00-14.00  -  Wycieczka piesza do kręgielni „Jura”

21.07 –  15.30 – 20.00 - Jurajskie Granie i Śpiewanie – muzyczna 
biesiada na Krępie

SIERPIEŃ

16.08 – 11.00- 13.00  warsztaty gitarowe- gitara elektryczna, zajęcia 
w Szkole  Podstawowej w Ogrodzieńcu.

 11.00 – 13.00- zajęcia z mażoretkami  w Szkole  Podsta-
wowej w Ogrodzieńcu.

17.08. – 11.00- 13.00 – warsztaty gitarowe- gitara elektryczna, zaję-
cia w Szkole  Podstawowej w Ogrodzieńcu. 

23.08 - 11.00 – 13.00- zajęcia z mażoretkami  w Szkole  Podstawo-
wej w Ogrodzieńcu.

24.08 – Święto Gminy Ogrodzieniec.

28.08 – autokarowa wycieczka rodzinna całodniowa na zakończenie 
wakacji.

31.08 - 12.00-14.00  -  Wycieczka piesza do kręgielni „Jura”

Wakacje 2012 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

Między 20 -30 lipca jest planowana wycieczka do Chorzowa do ZOO (30 osób dorosłych + 10 dzieci) oraz pierwsza 
połowa sierpnia jest planowana wycieczka do Zatoru do dinozatorlandu (30 osób dorosłych + 10 dzieci). Realizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w partnerstwie z CIL w Zawierciu i MGOK.
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Turniej został zorganizowany 
przez Gminne Centrum Informa-
cji w Ogrodzieńcu pod Honoro-
wym Patronatem prof. Jerzego 
Buzka – Posła do Parlamentu 
Europejskiego i Przewodniczą-
cego PE w latach 2009-2012. 

Konkurs i jego rozstrzygnięcie 
odbyło się 10 maja w Sali Narad 
RM w Ogrodzieńcu. Chętnych 
do udziału w turnieju było bardzo 
wielu, ostatecznie liczba uczest-
ników wyniosła: 35 uczniów 
Gimnazjum oraz 41 uczniów ze 
szkół podstawowych. 
Pierwsza część konkursu była 
przeznaczona dla młodzieży 
gimnazjalnej, druga dla uczniów 
szkół podstawowych. Jury w 
składzie: przewodnicząca – 
Iwona Rajca – pracownik UMiG 
oraz stażystki UMiG – Marta 
Bejgier i Olga Koclęga po burz-

liwych obradach – uczestnicy 
wykazali się ogromną wiedzą 
i świetnym przygotowaniem - 
przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia w grupie starszej:  
I miejsce IX Turnieju Wiedzy o 
Unii Europejskiej 2012 zajął Ro-

bert Rus z kl. IIIb. II miejsce rów-
norzędnie zajęli Łukasz Staszek 
z kl. IIIb oraz Anna Widawska z 
kl. IIc. III miejsce równorzędnie 
zajęli Martyna Drążek z kl. IIb 
oraz Szymon Gajda z kl. IIc. Ze 
względu na niewielką różnicę 
punktów jury postanowiło do-
datkowo przyznać wyróżnienia. 
Dyplomy wraz z nagrodami 
otrzymali także: Kamila Dusza z 
kl. IIb, Paulina Mendak z kl. IIIc 
oraz Natalia Łysoń z kl. IIb. 
 W grupie młodszej (szkoły pod-
stawowe) zwyciężyły następują-
ce osoby: I miejsce Eliza Solarz 

z klasy VI SP Giebło, II miejsce 
równorzędnie Julia Brzozowska 
z kl. VI SP Giebło oraz Katarzy-
na Słowik z kl. VI SP Fundacji 
„Elementarz” w Podzamczu, 
III miejsce równorzędnie Aga-
ta Bednarz z kl. IV SP Ryczów 

oraz Dagmara Kaziród z kl. V 
SP Giebło. Wyróżnienia otrzy-
mali: Karol Głąb kl. V SP Giebło, 
Weronika Szota kl. VI SP Giebło 
oraz Jakub Sarecki kl. V SP 
Giebło. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy z 
rąk Przewodniczącej Rady Miej-
skiej, a także słowa uznania za 
poziom wiedzy i zaangażowania 
w przygotowanie się do konkur-
su. Gratuluję wszystkim uczest-
nikom turnieju, wykazaliście 
się ogromną wiedzą – wyrazy 
podziwu dla młodzieży składała 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

– w tym roku jako nagrody głów-
nej nie ma biletu do Brukseli, ale 
rozczarowania nie będzie, gdyż 
zwycięzcą tej edycji konkursu 
jest laureat z lat ubiegłych. Se-
kretarz Miasta i Gminy wręczył 
nagrody. Pozostali uczestnicy 
otrzymali gadżety. Końcowym 
akcentem konkursu były wspól-
ne zdjęcia uczestników. 
Wszystkie nagrody w konkursie 
zostały ufundowane przez: Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ogro-

dzieniec, Biuro Poselskie prof. 
Jerzego Buzka oraz ZGJ – Biu-
ro Zarządu w Ogrodzieńcu.
I tak zakończył się IX Turniej 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
2012. Podczas tego konkursu 
młodzież wykazała się bardzo 
wysokim poziomem wiedzy i 
zaangażowaniem w przygoto-
wania. Wszystkim gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w Ju-
bileuszowym X Turnieju, już za 
rok! 

Marta Bejgier
fot. I. Rajca

Turniej Europejski rozstrzygnięty!!!

W dniu 2 czerwca br. w Mnichu – gmina Chybie odbył się III Zjazd Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego. Na zjeździe dokonano wyboru 
nowych władz wojewódzkich ZOSP RP. Prezesem został ponownie gen. brygadier 
w st. spocz.) Zbigniew Meres, do Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego ponownie 
wszedł komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Ogrodzieńcu – Henryk Karcz.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Osób, które udzieliły nam bezinteresownej i bardzo 

potrzebnej pomocy w tak trudnym dla Nas czasie, dając Nam tym samym oparcie i możliwości utwo-
rzenia Domu dla Nas Wszystkich.

Składają 
Krystyna Bakaj z rodziną i dziećmi: Krzysztofem, Patrycją, Wiktorią, Gabrysią i Olą.  

Organizatorzy Festynu Artystycznego, który odbył się 3 czerwca br. z udziałem 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu i Zespołu Mażoretek 

FANTAZJA składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji  
i przeprowadzeniu imprezy dla:

Dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu, Jednostki OSP z Kiełkowic, Kierownika i pracowników Zarządu Komunalnego,
Ratowników wodnych z WOPR Zawiercie, Rodziców dzieci i młodzieży zrzeszonych w Orkiestrze  

        i Zespole Mażoretek, Pana Stanisława Ormana, Pana Grzegorza Wałka, Zespołu Echo i Chóru 
Seniora.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji 
„Majówki w Mokrusie” w dniu 19 maja br. składamy dla:

Doroty Cygan - Dyrektora MGOK w Ogrodzieńcu oraz Zespołu Mażoretek „Fantazja” wraz z opieku-
nami Anną Malinowską i Agatą Barteczko
Iwony Pakuły-Błoch - Prezesa Zamek Sp. z o.o.  
Szczepana Plutki - Sklep Wielobranżowy „Złoty Róg”
Izoldy i Wojciecha Pietrzykowskich - Piekarnia „PODPŁOMYK”
Grażyny Gaweł – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Henryka Karcza – Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego

Sołtys i Rada Sołecka w Mokrusie
Zarząd OSP w Mokrusie

Martyna Milka, laureatka ubiegłorocznej edycji Turnie-
ju Wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „Przygotowania Polski 
do Prezydencji w Radzie UE” uczestniczyła w wyjeździe 
studyjnym do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie 
Biura Poselskiego prof. Jerzego Buzka. VIII edycja turnie-
ju w 2011 roku miała charakter artystyczno-plastyczny i 
polegała na plastycznym przedstawieniu cech charaktery-
stycznych danego kraju. Laureatka, wówczas uczennica 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu, I miejsce zdobyła w kategorii 
plakat „My/Polska w Europie”.
Martyna, obecnie uczennica zawierciańskiego liceum, po-
dzieliła się swoimi wrażeniami:
„Jako finalistka turnieju europejskiego miałam okazję od-
wiedzić Brukselę stolicę Belgii. Podczas tej fantastycznej 
wycieczki mogłam zobaczyć wiele miejsc jak i osobiście 
spotkać się z profesorem Jerzym Buzkiem i dowiedzieć się 
jak funkcjonuje Unia Europejska od wewnątrz. Ten wyjazd 
na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci.”
Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli miał miej-
sce w terminie od 3 do 7 czerwca br., a Martyna to już szó-
sty uczestnik takiego wyjazdu w ramach organizowanego 
w gminie Ogrodzieniec turnieju europejskiego.

Iwona Rajca
Zdj. udostępnione przez uczestniczkę wycieczki.

Finalistka w Brukseli

Nowe władze wojewódzkie OSP

W sobotę 23 czerwca br. 
w Preczowie odbył się IX 
Świętojański Festiwal Pieśni 
i Przyśpiewek Zalotnych, 
organizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Psa-
rach. Festiwal cieszył się 

dużym zainteresowaniem 
wśród artystów amatorów. 
Wykonawcy prezentowali 
po dwa utwory o tematyce 
miłosnej i jedną przyśpiew-
kę ludową nawiązująca do 
tematyki festiwalu. W bie-

żącej edycji zaprezentowało 
się ponad 25 wykonawców, 
19 zespołów śpiewaczych i 
folklorystycznych z terenu 
powiatu będzińskiego, tar-
nogórskiego, zawierciań-
skiego i pszczyńskiego. Na-

Festiwalowe nagrody szą gminę reprezentowały: 
Ryczowianki z Ryczowa, 
ZF WRZOS z Ryczowa-Ko-
lonii, Chór Seniora i Zespół 
Echo.
Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji jury przyznało 
następujące nagrody i wy-
różnienia: soliści - II miejsce 
Maria Trefon, wyróżnienie 

Stanisława Myrta; duety- I 
miejsce Bożena Związek i 
Antoni Kopeć, wyróżnienie 
- Maria Żurek i Włady-
sław Matusiak z Zespołu 
Echo z Ogrodzieńca. W 
kategorii zespoły - I miej-
sce Zagłębianki, II miejsce 
ZF WRZOS z Ryczowa 
– Kolonii, III miejsce - Dą-

bie oraz wyróżnienia: Nasz 
Gródków, Górzanki, Kobió-
rzanie i Zendkowianie. 
Tradycyjnie po zakończeniu 
części konkursowej na-
stąpił uroczysty przemarsz 
uczestników nad rzekę 
Przemszę, gdzie puszcza-
no wianki.

Red.

Co to są tabele korelacyjne? Kto jest oficjalnym rzecznikiem polskiej prezydencji? Ile do-
finansowania dostał projekt Horyzont 2020? – z tymi i jeszcze trudniejszymi pytaniami 
zmierzyli się uczniowie Gimnazjum, a także uczniowie szkół podstawowych z gminy 
Ogrodzieniec podczas IX Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej.
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BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni 
  oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd, 
  Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe 
  żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

JAROSŁAW LIBERSKI
ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec

GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY

DODATKOWO!
10% ZNIŻKI W FIRMIE „SZWEDEX” NA NAGROBKI 

I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE
TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną  
oraz kremacyjne z urną.

Dojeżdżamy do domu Klienta na telefon, aby dokonać 
niezdbędnych formalności przed pogrzebem.

Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad,  a także 
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji  
w trudnych sytuacjach.

 tel  660 663 805:  Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl

PROWADZIMY SZKOLENIA 
PODSTAWOWE 
DODATKOWE 
UZUPEŁNIAJACE

Na zakończenie sportowego roku szkolnego odbyły się mistrzostwa rejonu szkół pod-
stawowych w lekkiej atletyce na obiektach OSiR Zawiercie. Szkołę Podstawową z Ogro-
dzieńca reprezentowały cztery najszybciej biegające dziewczyny: Karolina Staszek, Kinga 
Kulczyc, Weronika Koza, Patrycja Bednarz. Wystartowały w sztafecie 4x100m i zajęły dru-
gie miejsce, wyprzedzając wiele szkół z Zawiercia czy Myszkowa. Zabrakło im 1,5 s, aby 
reprezentować naszą szkołę w Mistrzostwach Śląska. Dziewczyny wystartowały także 
w sztafecie „szwedzkiej”, która polega na tym, że pierwsza zawodniczka biegnie 100m, 
druga 200m, kolejne 300 i 400m. W tej konkurencji reprezentantki SP 1 Ogrodzieniec za-
jęły 3 miejsce. Jest to duży sukces sportowy uczniów z SP 1 Ogrodzieniec. Do zawodów 
uczennice przygotował nauczyciel Jarosław Janik.

Sport

Z okazji przypadającego na rok szkolny 2011/2012 jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu na obiektach „Orlika” odbył się turniej 
piłki nożnej szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Zdobywcami pucharu zostali reprezentanci Szkoły Podstawowej z Giebła, którzy grali w 
następującym składzie: Dominik Bartos, Bartłomiej Bręblik, Kacper Kajdański, Karol Głąb, 
Dawid Kijas, Norbert Grzanka, Marcel Bednarz, Dawid Wojtylas. Trener: Robert Łypa-
czewski. Drugie miejsce zajęli gospodarze turnieju SP1 Ogrodzieniec, których reprezento-
wali: Wiktor Grzebieluch, Dariusz Bugajny, Artur Scisłowski, Radosław Grzegorzek, Kamil 
Dachowski, Rafał Skowerski, Karol Bratek, Maciej Dusza, Kamil Prasak. Trener Jarosław 
Janik. W meczu dwóch najlepszych drużyn turnieju padł wynik remisowy 1:1. Pamiątko-
we puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn biorących udział w turnieju wręczyła Ewa 
Rudnicka - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Zawody sędziował 
animator sportu Dawid Szymusik. 

J. Piwowarczyk

Podziękowanie
Wszystkim, którzy żegnali wraz z nami ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Zygmunta Pilarczyka
oraz wszystkim, którzy wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej: 

Rodzinie, Sąsiadom, Kolegom, Znajomym i Przyjaciołom 
serdeczne podziękowania składają

Żona, Syn Andrzej z Rodziną i Syn Sławomir z Rodziną

Zatrudnię opiekunkę do osoby dorosłej.
Tel. 609 641 317

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym, chętnie zaopiekuję się dzieckiem lub podej-
mę inna pracę.  Tel. 502 951 152

W ramach programu prowadzonych przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
oraz Stowarzyszenie Mój Ogrodzieniec te-
goroczni maturzyści mogą ubiegać się o 
stypendium na I rok studiów w wysokości 
5 tys.zł.
O stypendia będą mogli ubiegać się osoby 
spełniające poniższe kryteria: Maturzyści 
z 2012 roku. Przyjęci na I rok stacjonar-
nych (dziennych) studiów magisterskich 
(realizowanych w trybie jednolitym lub 
dwustopniowym) na polskiej państwowej 

uczelni wyższej. Pochodzący z Gminy 
Ogrodzieniec. Dochód  rodziny na osobę 
nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł 
netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Osiągający dobre wyniki w 
nauce, tzn. min. 105 punktów na matu-
rze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując 
algorytm.
Wszelkie informacje na portalu www.mo-
j-ogrodzieniec.pl. Termin składania wnio-
sków od 2 lipca – 17 sierpnia 2012r.

Stypendia pomostowe

Czynne: pn-pt 10.00-17.00 lub telefonicznie 660 663 805

- Wymiana i dorabianie fleków- Dorabianie zelówek - Wymiana i wstawianie zamków w butach i torebkach- Podklejanie, łatki, stalki i inne

NAPRAWA OBUWIA
„KOZACZEK”

Sklep „Miś” ul. Kościuszki
Startujemy w sierpniu

Serdecznie zapraszamy!

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
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Na zaproszenie naszej gmi-
ny partnerskiej Gross-Bie-
berau, w dniach 25-29 maja 
br. Dziecięco-Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Ogrodzieniec 
przebywała w Niemczech. 
Skorzystaliśmy z okazji,  że 
miejscowość  leży niedaleko 
Strasburga i pojechaliśmy 
dzień wcześniej do Fran-
cji, żeby zobaczyć siedzibę 
Parlamentu Europejskiego. 
W Strasburgu wystąpili-
śmy rano przed budyn-
kiem głównym Parlamentu, 
wzbudzając wielkie zainte-
resowanie wśród spieszą-
cych do pracy urzędników 
i  parlamentarzystów. Po-
tem spotkaliśmy się z Panią 
Poseł Małgorzatą Handzlik, 
która oprowadziła nas po 
budynku i objaśniała na 
czym polega praca w tej in-
stytucji. Byliśmy na głównej 
sali obrad i przysłuchiwali-
śmy się obradom. Akurat w 
czwartek, 24 maja Posłowie 
dyskutowali o równoupraw-
nieniu kobiet, a właściwie o 
równych zasadach wyna-
grodzeń kobiet i mężczyzn 
oraz o niekorzystnej dla 
naszego kraju decyzji rzą-
du szwajcarskiego o ogra-
niczeniu zatrudnienia cu-
dzoziemców. Słuchaliśmy 
wystąpień polskich Euro-

Pierwsze występy zagraniczne naszej orkiestry

Akcja „Miniwakacje w Kieł-
kowicach” co roku przyciąga 
grono dzieci i młodzieży, które 
chętnie biorą aktywny udział w 
zajęciach programowych.
W tym roku remiza OSP za-
mieni się  na dwa tygodnie 
w Przylądek Dobrej Zabawy 
i zgodnie z nazwą dobrze 
bawić się będzie, ponad 70  
dzieci z Kiełkowic i okolic. 
Uczestnicy jedynych takich w 
naszej gminie półkolonii będą 
malować, rysować, kleić, wy-
cinać, pokonywać przeszkody 
„podchodzić” się drużynowo, 
skakać, biegać, grać, odwie-

dzać miejscowe atrakcje tu-
rystyczne (Góra Birów, Park 
Miniatur, Kregielnia, Ferma 
Strusi), a wszystko to pod 
opieką instruktorów MGOK, 
wolontariuszy i zaangażowa-
nych w tę akcję rodziców i 
dziadków.
Organizatorem zajęć letnich 
jest p. Anna Szlachta – sołtys 
Kiełkowic, zaś pomysłodaw-
czynią p. Elżbieta Stanek (peł-
niąca tą funkcję wcześniej) już 
od 6-ciu lat współorganizator-
ka „Miniwakacji”.
Zajęcia są finansowane z 
Funduszu Sołeckiego, przy 

wsparciu Urzędu Miasta i Gmi-
ny, Burmistrza, Rady Miejskiej, 
Rady Sołeckiej. Stale współ-
pracują: Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Ogrodzien-
cu i Pracownia Plastyczna 
„Manufaktura”. Co roku do ak-
cji włączają się strażacy, Radni 
Powiatowi oraz sponsorzy.
Bardzo potrzebni są wolonta-
riusze – oprócz mam, babć i 
cioć są niezastąpionymi „stró-
żami” podczas zabaw na bo-
isku. Są to zarówno osoby 
bardzo młode, z niewielkim 
doświadczeniem w pracy, z 
dziećmi jak i osoby dojrzałe z 

wieloletnią praktyka wycho-
wawczą – dobrą bo darmową! 
Od kilku lat rolę wolontariusza 
podczas zajęć pełni Justyna 
Iskierka, młoda mieszkanka 
Kiełkowic, oraz pani Helena 
Sobczak, seniorka, babcia 
wnucząt, które chętnie uczest-
niczą w zajęciach. W orga-
nizację strony merytorycznej 
zajęć włączają się chętnie „za-
wodowcy” (tak jak p. Bożena 
Mikulska – nauczyciel klas 
młodszych SP w Ryczowie), 
społecznicy i pasjonaci. W 
tym roku dzieci wezmą udział 
w warsztatach historycznych 
(prowadzonych przez p. Marię 
Lipkę – Stępniewską), topo-
graficznych (p. Marek Trzepla) 

Przylądek Dobrej Zabawy w Kiełkowicach 
rozkręca się na dobre!
Kolejne wakacje w Sołectwie Kiełkowice nie mogą minąć bez mocnego letniego akcentu.

oraz folklorystycznych (Zespół 
„Wrzos” z Ryczowa – Kolonii). 
Zarówno uczestnicy jak i or-
ganizatorzy co roku trzymają 

kciuki za pogodę i …. kolejne 
wakacje w Kiełkowicach.  
 

Dorota Supkowska

parlamentarzystów: Adama 
Bielana, Tadeusza Cymań-
skiego i Jacka Kurskiego. 
W dniach 25-28 maja by-
liśmy w Niemczech. W 
sobotę 26 maja graliśmy 
dwukrotnie w Darmstadt 
mieście położonym w Hesji. 
W tym regionie zamieszkuje 
dużo Polaków, a w orga-
nizacji występów pomógł 
nam Niemiecko-Polski Dom 
Kultury Salonik. Dzięki tej 

pomocy uzyskaliśmy zgodę 
władz miasta na występ na 
Luisenplatz – centralnym 
placu miasta oraz w pięk-
nym parku miejskim Oran-
gerie. Pomimo dużego upa-
łu publiczności nie zabrakło 
i koncerty cieszyły się du-
żym uznaniem. Naszym 
największym sukcesem był 
występ jako „gwiazda wie-
czoru” na uroczystościach 
700-lecia uzyskania praw 

miejskich przez naszą gmi-
nę partnerską Gross-Bie-
berau. W niedzielę, 27 maja 
słuchało nas prawie tysiąc 
osób! Tak licznej widowni 
nie mieliśmy jeszcze nigdy 
i byliśmy bardzo stremowa-
ni, ale koncert był bardzo 
dobrze przygotowany przez 
naszego dyrygenta. Pan 
Stefan Łebek przez wiele 
tygodni przyzwyczajał nas 
do grania przed bardzo wy-

magającymi zagranicznymi 
słuchaczami. Nauczył nas 
hymnu niemieckiego, który 
zagraliśmy perfekcyjnie na 
początku występu razem 
z naszym hymnem naro-
dowym. Takie rozpoczęcie 
wywołało aplauz wśród 
Niemców i bardzo życzli-
wy klimat podczas całego 
koncertu. My z kolei czuli-
śmy się bardzo swobodnie 
i pewnie. Byliśmy dumni, 
że dzięki Panu Burmistrzo-
wi możemy reprezentować 
za granicą nie tylko naszą 
Gminę, ale także Woje-
wództwo Śląskie i naszą 

Ojczyznę. Graliśmy różny 
repertuar: zarówno muzykę 
klasyczną jak i rozrywkową, 
dla starszej i dla młodszej 
publiczności, utwory popu-
larne ale i też mniej znane. 
Było fantastycznie! Wróci-
liśmy bardzo zadowoleni. 
Naszych kolegów i kole-
żanki namawiamy do pracy 
i rozwijania swoich pasji, bo 
warto się napracować, by 
później korzystać z naby-
tych umiejętności.

Członkowie 
Dziecięco-Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej 
Ogrodzieniec

Burmistrz Miasta i Gminy poszukuje osoby z terenu Gminy 
Ogrodzieniec do pracy w Urzędzie Miasta na stanowisku 
specjalisty ds.dróg. Do obowiązków należeć będzie m.in. 

prowadzenie ewidencji dróg gminnych, planowanie  
i nadzorowanie remontów, sprawy związane z bieżącą 

eksploatacją dróg gminnych i pasa drogowego.  
Wykształcenie: technik budowlany z praktyką lub osoba 

z wyższym wykształceniem po kierunkach budownictwo, 
inżynieria ruchu, transport lub pokrewne. Planowane 

zatrudnienie od stycznia 2013 po przeprowadzonym kon-
kursie, który zostanie ogłoszony na stronach BIP Urzędu.  
Zainteresowane osoby mogą nadsyłać swoje CV na adres: 

burmistrz@ogrodzieniec.pl do dnia 31 sierpnia br.

Praca 
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca z Eurodeputowaną M. Handzlik 
w Parlamencie Europejskim.


