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A wszystko rozpoczęło się korowodem uli-
cami miasta, w którym uczestniczyły szkoły, 
zespoły artystyczne , orkiestry, organizacje, 
pracownicy Urzędu i instytucji gminnych,  
strażacy OSP, delegacje zagraniczne, wła-
dze samorządowe oraz mieszkańcy. Do 
korowodu włączyli się także właściciele 
zabytkowych samochodów, co wzbudziło 
duże zaciekawienie oglądających paradę. 
Druga część na skwerze za Domem Kultury 
rozpoczęła się od występów artystycznych 
najmłodszych – uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Podzamczu i Ogrodzieńca,  grupy 
tańca dawnego, Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej oraz Zespołu „Fantazja”. 
Pomiędzy występami artystycznymi  gości 
bawił znakomity śląski kucharz Remigiusz 
Rączka z Wodzisławia Śląskiego, znany 
m.in. z programu telewizyjnego „Rączka 
gotuje”. Pan Rączka tym razem zaprezen-
tował połączony z degustacją przepis na 

langosza z sosem czosnkowym i żółtym 
serem. W trakcie kulinarnego show kucharz 
bawił widownię opowiadaniami, dowcipami 
oraz konkursami, za które zwycięzcy otrzy-
mywali nagrody – zioła w doniczkach. W 
programie wystąpiła także kapela podwór-
kowa „To i owo” z Myszkowa oraz zespół 
„PonczoHa”.  Ponadto na skwerze rozsta-
wione były namioty, gdzie prezentowały się 
lokalne zespoły i organizacje, m.in. Zespół 
Folklorystyczny WRZOS, który częstował 
polewką i prażuchą, „Ryczowianki” z cia-
stem, Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu z 
produktami pszczelarskimi oraz atrakcje 
dla dzieci. Na skwerze ustawiony został  
telebim, na którym oglądać można było 
emisję przebiegu imprezy . Impreza była na 
żywo transmitowana za pośrednictwem te-
lewizji internetowej na portalu:  www.ogro-
dzieniec.pl.

Joanna Piwowarczyk

40 lat minęło...

Od 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy 
system gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Zgodnie z nowymi zasadami, w 
wyniku ogłoszonego przetargu nieograni-
czonego gmina wybrała firmę REMONDIS 
Sp. z o.o. do odbioru odpadów z zamiesz-
kałych nieruchomości jak również do pro-

wadzenia gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związ-
ku z tym konieczne jest złożenie deklaracji, 
na podstawie której pod wskazany adres 
dostarczony zostanie kosz na odpady i 
worki na odpady segregowane. Mieszkań-
cy Gminy Ogrodzieniec podeszli do no-

wych obowiązków bardzo odpowiedzialnie 
- do końca czerwca brakowało jedynie 30 
deklaracji, natomiast złożonych zostało ok. 
2600.Względem osób, które nie wypełniły 
obowiązku wszczęte zostały postępowania 
administracyjne mające na celu wydanie 
decyzji o wysokości opłaty. Obecnie trwa 

ustawianie pojemników na poszczególnych 
nieruchomościach oraz rozwożone są wor-
ki na odpady selektywnie zbierane. Na str. 
5 przedstawiamy harmonogramy wywozu 
odpadów w II półroczu 2013 r. (dostęp-
ny jest on również na stronie internetowej 
urzędu: www.ogrodzieniec.pl ).

Nowy system odbierania odpadów komunalnych

W czwartek 20 czerwca 2013 roku odbył 
się ostatni w roku akademickim 2012/2013 
wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Wykład pt. „Negocjacje – sku-
teczna komunikacja”  wygłosiła dr Izabela 
Sztangret – pracownik naukowo- dydak-
tyczny w Katedrze Zarządzania Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Podczas wykładu poruszone zostały kwe-
stie procesu negocjacyjnego, miejsca ne-
gocjacji, prezentacja argumentów, kontrar-
gumentów, a także jak istotne w naszym 
codziennym życiu są negocjacje, poprzez 
które dąży się do wypracowania porozu-
mienia między dwiema stronami. Wykład 
urozmaicony był ćwiczeniami i filmem in-
struktażowym. W wykładzie uczestniczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec An-
drzej Mikulski, student UTW w Ogrodzień-
cu z indeksem o numerze 001. 
Po wykładzie rozpoczęły się oficjalne uro-

czystości zakończenia pierwszego roku 
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ogrodzieńcu. Jako pierwsza głos 
zabrała Dorota Cygan – Dyrektor Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu, która podsumowała pierwszy rok 
działania UTW, następnie podziękowała 
wszystkim słuchaczom, wykładowcom i 
prowadzącym zajęcia oraz sekcje tema-
tyczne, które cieszyły się ogromną popu-
larnością wśród studentów. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Andrzej Mikulski. „Dzisiaj 
z ogromną przyjemnością podpisałem 116 
dyplomów ukończenia UTW, to świadczy o 
tym, że idea UTW jest bardzo ważna w na-
szej lokalnej społeczności” – rozpoczął pan 
Burmistrz. W kolejnych słowach podsumo-
wał miniony rok, podziękował wszystkim 
słuchaczom, a także wszystkim tym, któ-
rzy zaangażowali się w prowadzenie UTW 
w Ogrodzieńcu. 

Pierwszy rok akademicki już za nami

czyli rodzinny festyn zorganizowany w ramach obchodów 
40-lecia odzyskania praw miejskich przez Ogrodzieniec już 
za nami. W piątek, 31 maja mieszkańcy naszej gminy oraz 
zaproszeni goście z gmin partnerskich z Włoch, Słowacji 
Niemiec i Węgier bawili się wspólnie na skwerze przy Placu 
Wolności.

dokończenie na str. 2 Ostatnie wpisy do indeksów i... koniec roku akademickiego UTW.

Remigiusz Rączka podczas kulinarnego pokazu
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej  
w dniu 29 maja br. wpły-
nęły następujące inter-
pelacje i zapytania rad-
nych:

Co dalej z pomieszczeniami 
po KGW w Podzamczu.
Co z bankomatem w Pod-
zamczu – turyści muszą 
wracać do Ogrodzieńca, 
a częste awarie jedynego 
bankomatu przy PKO, zmu-
szają jechać do Zawiercia 
lub wracać do domu – Dla-
czego na Zamku nie można 
płacić kartą?
Co ze zmianą oświetlenia 
przy Pl. Jurajskim?
Co z poprawą oświetlenia 
Zamku oraz Góry Birów, 
wieczorami i nocą jest 
bardzo słaba widoczność 
Zamku i Góry Birów?
Brak imprez na Zamku 
skutkuje mniejszą liczbą tu-
rystów – upada działalność 
z turystyki i co dalej?
Czy prawdą jest, że od-
wierty potwierdziły zasoby 
cynku i ołowiu na naszym 
terenie?
Czy prawdą jest, że jeżeli 
odwierty potwierdzą od-
powiednio zasobne złoża, 
to Minister wydaje zgodę, 
nie pytając o zgodę Gmi-
ny, która wcześniej wyraziła 
zgodę na odwierty?
Czy Gmina Łazy, Zawiercie 
wydały zgodę na odwierty 
na ich terenie?
Co z budową chodnika 
przy ul. Krakowskiej?
Jak rozliczono się z po-
przednim wykonawcą 
chodnika w Gieble Kolonii.
Kiedy skończą się wjazdy 
na Zamek (mimo zakazu ru-
chu), kto chce, czym chce i 
kiedy chce oraz parkowa-
nie na Pl. Jurajskim?
Informuję, że istnieje wyciek 
wody z wodociągu przy uli-
cy Kolejowej na wysoko-
ści nieruchomości między 
państwem Rolka, a halą 
produkcyjną zakładu pracy.

Mieszkańcy ul. Krótkiej na 
Fugasówce zapytują Pana 
Burmistrza, co z pracami 
geodezyjnymi odnośnie 
przekazania części ich nie-
ruchomości na budowę  
drogi lokalnej przy w/w uli-
cy?
- podobna sytuacja dotyczy 
przekazania części nieru-
chomości na chodnik przez 
Państwa Kalecińskich przy 
ul. Stawowej.
Po zakończeniu inwestycji 
budowy boiska w Ryczowie 
i placu zabaw w Kiełkowi-
cach zapytuję Pana Burmi-
strza o możliwość podob-
nych inwestycji w sołectwie 
Fugasówka i Markowizna.
Panie Burmistrzu proszę o 
informacje w sprawie na-
prawy dróg gminnych w 
jakim czasie zostaną doko-
nane naprawy.
Plac zabaw w Gieble - 
prośba matek z dziećmi o 
doposażenie w urządzenia 
do zabaw dla dzieci.
Do tej pory nie zostało za-
montowane oznakowa-
nie uliczek bocznych od 
ul. Olkuskiej, szczególnie 
oznakowanie bankomatu i 
UMiG. 
Studzienki na ul. Olkuskiej 
„dzwonią” przy przejeździe. 
Czy jest szansa na uregu-
lowanie drogi Królowej Ja-
dwigi (utwardzenie).

Odpowiedzi Burmistrza: 
Pomieszczenia po KGW w 
Podzamczu są własnością 
gminy, jednak po pomia-
rach geodezyjnych okazało 
się, że część budynku jest 
w granicy działki sąsiedniej 
i czeka nas postępowanie 
regulujące sprawy granic 
nieruchomości.
Lokalizacja bankomatu 
zależy od banku a nie od 
gminy. Zgłosiliśmy potrzebę 
uruchomienia bankomatu 
do PKO BP, ale decyzja 
ostateczna jest w gestii 
banku.

Obecnie nie posiadamy 
środków na zmianę oświe-
tlenia na Placu Jurajskim. 
W chwili obecnej remontu-
jemy ul Bonerów i dojazd 
do hotelu.
Na poprawę oświetle-
nia Góry Birów i Zamku 
potrzebne są duże środ-
ki finansowe. Dopóki nie 
będzie ich z zewnątrz nie 
mamy możliwości zreali-
zować tego typu przedsię-
wzięcia.
Nie zgodzę się, że ruch tu-
rystyczny na Podzamczu 
zmniejszył się z powodu 
działalności naszej spółki 
„Zamek”. Problem dotyczy 
całego województwa – z 
powodu ogólnej sytuacji 
gospodarczej większość 
obiektów ma mniej zwie-
dzających. Trzeba też  pa-
miętać, że na zamku trwa 
remont, na który czekaliśmy 
40 lat. Z tego powodu wy-
łączona jest część ze zwie-
dzania, być może wpłynęło 
to na zmniejszenie liczby 
odwiedzających zabytek. 
Dwa miesiące temu mieli-
śmy przedstawicieli firmy 
Rathdowney, którzy pre-
zentowali informacje na 
temat badań. Badania te 
potwierdziły występowanie 
złóż cynku i srebra na tere-
nie gmin Zawiercie i  Łazy. 
Natomiast nie posiadam 
wiedzy jak duże są to złoża. 
Proszę o odwiedzenie stro-
ny internetowej firmy Rath-
downey, tam powinien być 
zamieszczony raport z tymi 
danymi.
Chodnik w Kolonii Giebło 
nie został wybudowany z 
winy wykonawcy. Firma 
nie otrzymała wynagrodze-
nia za wykonany odcinek 
– zostało ono potrącone z 
kar umownych. Wykonaw-
ca jest nam jeszcze winien 
ok.30 tys.zł z tytułu kar i 
otrzymał wezwanie do za-
płaty. 
Na ulicy dojazdowej do 
zamku jest zakaz ruchu, 
który kierowcy powinni re-
spektować. W razie łama-
nia tego przepisu należy 

dzwonić na Policję.
Na Fugasówce jest stara 
sieć wodociągowa i zda-
rzają się awarie. Ta, o której 
jest mowa w interpelacji jest 
zgłoszona do ZGK. W przy-
szłości czeka nas wymiana 
tej sieci na nową.
Zlecono zadania geodecie, 
który wykona podziały geo-
dezyjne na ul. Krótkiej.
ZGK jest w trakcie naprawy 
dróg gminnych, wykasza-
nia poboczy, naprawy ul. 
Bonerów.
Doposażenie placu zabaw 
dla dzieci będzie możliwe, 
gdy pojawią się jakieś środ-
ki z zewnątrz.
Oznakowanie zainstalo-
wane będzie przez ZGK w 
trakcie napraw dróg.
Sprawę studzienek na ul. 
Olkuskiej przekażemy do 
zarządcy drogi. 
Postaramy się naprawić uli-
cę Królowej Jadwigi. 

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 19 czerwca br. 
wpłynęły następne zapy-
tania i  interpelacje rad-
nych:

Zwróciło się wielu wyborców 
z prośbą, aby kursy czerwo-
nego autobusu linia 7 prze-
biegały przez Osiedle „Złote 
Piaski” (Działki). Czy jest taka 
możliwość, aby jeżeli nie 
wszystkie, to choć niektó-
re kursy przejeżdżały przez 
osiedle, mieszka tam dużo 
ludzi i są nowe przystanki.
Mieszkańcy Podzamcza ul. 
Partyzantów zwracają się z 
prośbą o usunięcie zalegają-
cego piasku na ulicy. To już 
końcówka czerwca, sezon 
turystyczny w pełni, a jest to 
jedna z  bardziej uczęszcza-
nych ulic przez turystów uda-
jących się na Górę Birów.
Podobna sytuacja ma miej-
sce przy remizie OSP i Ho-
telu Boner, gdzie chwasty 
wyrastają poza siatkę hotelu 
i jest dużo zalegającego pia-
chu, który podczas deszczu 
zatyka studzienkę znajdują-
cą się opodal.
Dużo piachu zalega przy 

wjeździe na ul. Dąbrow-
skiego i na Zuzankę.
Proszę również o poma-
lowanie skorodowanej 
barierki znajdującej się na 
mostku przy ul. Wojska 
Polskiego na wysokości 
posesji nr 67.
Mieszkańcy proszą o kosz 
dla turystów w Podzamczu 
na ul. Zuzanka.
Co z projektem oświetlenia 
ul. Morusy z funduszu so-
łeckiego?
W związku z tym, że oprócz 
subwencji oświatowej Gmi-
na dopłaca z budżetu około 
5 mln zł do oświaty, proszę 
podać kwoty dopłat na po-
szczególne szkoły: Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Ogrodzieńcu, Gimnazjum, 
Giebło, Ryczów, Podzam-
cze
- na co konkretnie idą te 
dopłaty
- czy były podejmowane 
próby i jeśli tak to jakie, aby 
obniżyć lub wyeliminować 
te dopłaty?
W czasie czyszczenia 
chodnika przy ul. Wojska 
Polskiego w Podzamczu 
został uszkodzony chodnik 
i krawężnik, kiedy zostanie 
naprawiony?
Co z lustrem na ul. Wojska 
Polskiego – wyjazd z ul. Zu-
zanka?
Dlaczego stawka za wodę 
(dotychczasowa 4,59/m3) 
została podniesiona do 
4,70zł/m3, przecież uchwa-
ła w tej sprawie nie została 
podjęta.
Niektóre autobusy czerwo-
ne są oklejone reklamami 
miast  przez które jeżdżą. 
Czy te, które przejeżdżają 
przez naszą gminę mogą 
takie reklamy posiadać na 
szybach?
Do którego dnia miesiąca 
można składać wnioski o 
umorzenie opłat za śmieci?
Proszę o interwencję w 
PZD w sprawie remontu kil-
ku dziur na ul. Mickiewicza i 
Kolejowej na Fugasówce.

Odpowiedzi Burmistrza: 
Jest możliwość wydłuże-

nia kursowania linii 7  przez 
„działki” , ale mogą się po-
jawić dodatkowe opłaty z 
budżetu, a to jest niezapla-
nowane. 
Po ulewach mamy problem 
z  zalewaniem ulic, m.in. z 
ul. Sawickiej i zamulaniem 
skrzyżowań.
Skorodowane barierki zo-
staną zgłoszone do zarząd-
cy drogi.
W najbliższym czasie zle-
cimy projekt dobudowy 
oświetlenia.
Trudno jest jednoznacznie 
powiedzieć na co kon-
kretnie przeznaczana jest 
subwencja oświatowa. W 
szkolnictwie publicznym 
nie da się określić kwo-
ty „dopłat” do poszcze-
gólnych szkół. Nie mamy 
wpływu na wydatki, które 
wynikają z ustaw oświato-
wych np.Karty Nauczycie-
la. Można jedynie podać 
łączne kwoty dla szkół, któ-
re musimy zabezpieczyć w 
budżecie gminy. 
Sprawę uszkodzonego 
chodnika na ul. Wojska 
Polskiego przekażę do za-
rządcy drogi. Lustro na ul. 
Wojska Polskiego było za-
kupione i zamontowane. 
Uchwała w sprawie stawek 
za wodę, mimo że nie zo-
stała podjęta weszła w ży-
cie po 30 dniach. Jest to 
rozwiązanie ustawowe.
Nie wiem, czy jest możli-
wość oklejenia autobusów 
reklamami naszej gminy. 
Jeśli tak, to byłaby to jedna 
z form promocji gminy. W 
tej sprawie zwrócimy się do 
ZKM w Zawierciu. 
Wniosek o umorzenie opła-
ty za śmieci można składać 
podobnie jak w przypadku 
podatków i opłat lokalnych. 
Jeżeli podatnik nie opłaca 
w terminie urząd wysyła do 
niego upomnienie i jeżeli 
podatnik na to wezwanie 
złoży wniosek, to urucha-
miamy procedurę – musi 
się wykazać, że nie ma 
możliwości wpłaty.
Naprawę drogi przekażę do 
ZGK.

Na sesji Rada Miejska w Ogrodzieńcu w dniu 19 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec absolutorium za rok 2012. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za
2012 rok, dotyczącego zamknięć zrealizowanych dochodów budżetowych na kwotę 
23.204.500,97 zł i wydatków budżetowych na kwotę 25.999.998,13 zł, oraz uwzględnia-
jąc pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu,  jak również 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  Za udzieleniem absolutorium głosowali 
wszyscy radni obecni na sesji.

JP

Absolutorium udzielone jednogłośnie

Po tych miłych słowach dwie 
studentki panie Stanisława 
Słaba i Wanda Markiewicz w 
imieniu wszystkich słuchaczy 
złożyły piękne bukiety kwia-
tów na ręce pana Burmistrza i 
pani Dyrektor MGOK, a także 
dla osób szczególnie zaan-
gażowanych w prowadzenie 
UTW. Kolejnym punktem uro-
czystości było rozdanie na-
gród książkowych dla prowa-

dzących poszczególne sekcje 
oraz dla słuchaczy, którzy w 
szczególny sposób wyróżnili 
się w pierwszym roku dzia-
łania UTW w Ogrodzieńcu. 
Następnie wszyscy studenci 
odebrali dyplomy ukończe-
nia Uniwersytetu. Pani Maria 
Lipka – Stępniewska w żar-
tobliwy sposób podsumo-
wała – Sesji poprawkowej 
nie będzie, zdaliśmy wszyscy. 
Głos również zabrała Hanka 
Kocowska – Ciemniewska 

„Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do stwo-
rzenia UTW w Ogrodzieńcu. 
Może i są starsze uniwersyte-
ty, ale ogrodzieniecki uniwer-
sytet jest szczególny bo jest 
nasz”.
Ach, co to było za popołu-
dnie pełne wrażeń, wzruszeń, 
uśmiechu. Wszystkim stu-
dentom życzymy udanych 
wakacji i czekamy na nich w 
październiku, mając nadzieję, 
że dołączą do nas kolejni słu-
chacze. 

Marta Bejgier

Pierwszy rok akademicki już za nami
dokończenie ze str. 1
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z notatnika burmistrza...

17 maja dzieci z Kiełko-
wic i okolicy mogły po raz 
pierwszy oficjalnie sko-
rzystać z nowego placu 
zabaw przy skrzyżowaniu 
ul. Wilczej i Turystycznej. 
Otwarcie placu było okazją 
do zorganizowania festy-
nu rodzinnego. O budowę 
placu od wielu lat zabiegała 
ówczesna sołtys Kiełkowic, 
a obecnie radna - p.Elżbie-
ta Stanek.  Również nie-
którzy mieszkańcy włączyli 
się społecznie do pracy: 
wyburzyli stare zabudo-
wania i oczyścili teren pod 
inwestycje. Obiekt został 
wybudowany z PROW za 
kwotę 140.867,52zł Przy 
czym dofinansowanie ze 
środków UE to 80% kosz-
tów kwalifikowalnych tj. 

91.621zł. 
23 maja w UMiG odbyło 
się spotkanie z przedstawi-
cielami Instytutu Medycyny 
Pracy i Zdrowia Środowi-
skowego oraz Uniwersy-
tetu Śląskiego w sprawie 
planowanych bezpłatnych 
badań układu oddechowe-
go mieszkańców. 
25 maja Zarząd Woje-
wódzki OSP, Zarząd Miej-
sko-Gminny OSP i MGOK 
w Ogrodzieńcu zorganizo-
wali przy Placu Wolności w 
Ogrodzieńcu Wojewódzki 
Przegląd Orkiestr Dętych. 
Wystąpiło dziesięć orkiestr, 
wśród nich trzy orkiestry z 
naszej gminy.
31 maja w siedzibie Spół-
ki Zamek odbyło się Walne 
Zgromadzenie Wspólni-

ków na którym zostało 
zatwierdzone sprawozda-
nie finansowe za rok 2012 
i udzielono absolutorium 
Zarządowi.
31 maja odbyła się uro-
czystość gminna z okazji 
40-lecia odzyskania praw 
miejskich przez Ogrodzie-
niec. Uroczystość zgroma-
dziła bardzo dużą liczbą 
mieszkańców, którzy chęt-
nie wzięli udział w korowo-
dzie. Oprócz uczniów i na-
uczycieli wszystkich szkół 
z terenu Gminy obecni byli 
przedstawiciele organizacji 
i instytucji gminnych oraz 
delegacje zagraniczne 
gmin partnerskich. Wśród 
nich byli: pani Csendesne 
Farkas Edit (burmistrz Bo-
gacs), pan Edgar Buchwald 
(burmistrz Gross Bieberau), 
pan Roberto Falconieri 
(burmistrz Melissano).
1 czerwca parafianie z 
Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego  w Ogrodzieńcu 
wraz z Dziecięco-Młodzie-
żową Orkiestrą Dętą brali 
udział w pielgrzymce do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Wyjazd prowadził ksiądz 
dziekan Jacek Furtak, ob-
chodzący w tym roku ju-
bileusz 25-lecia święceń 
kapłańskich.
W dniach 3, 7, 25, 28 
czerwca oraz 5 lipca od-
były się ostatnie posiedze-
nia Sądu Rejonowego w 

Zawierciu w sprawie nie-
prawidłowości w Spółce 
Jurajski Park Wodny. Ogło-
szenie wyroku zaplanowa-
no na 10 lipca br. 
6 czerwca w Urzędzie 
Miasta w Sosnowcu mia-
ło miejsce spotkanie gmin 
z Subregionu Centralne-
go dotyczące konsultacji 
Programu Operacyjnego 
dla woj. śląskiego na lata 
2014-20.
8 czerwca Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
wraz z Komendantem Po-
wiatowym PSP z Zawiercia 
przekazali OSP Ryczów 
Kolonia lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy na 
bazie Forda Transita. 
12 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu 
miało miejsce spotkanie z 
mieszkańcami osiedla przy 
ul. Słowackiego, na którym 
omówiono bieżące sprawy 
osiedla, a w szczególności  
zasady wdrożenia nowej 
ustawy „śmieciowej”.
14 czerwca odbyło się 
Walne Zgromadzenie 
spółki gminnej Przedsię-
biorstwa Komunalnego 
Ogrodzieniec, na którym 
zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe za rok 2012 
i udzielono absolutorium 
Zarządowi.
15 czerwca na Zamku 
Ogrodzienieckim w Pod-
zamczu odbył się rodzinny 

festyn europejski z udzia-
łem byłego premiera RP 
prof. Jerzego Buzka – po-
sła do Parlamentu Europej-
skiego. Oprócz mieszkań-
ców  na festynie spotkali 
się uczestnicy z dziesięciu 
edycji organizowanego w 
ostatnich latach Konkur-
su Wiedzy  o UE. Każdy z 
laureatów otrzymał okolicz-
nościowy dyplom oraz roz-
losowano nagrodę główną 
11-dniową wycieczkę do 
Indii dla 2 osób, którą wy-
losował Mateusz Kuchta z 
Podzamcza.
16 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Gieble od-
był się festyn zorganizowa-
ny przez uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły. 
Festyn cieszył się  bardzo 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.
20 czerwca odbył się 
ostatni w tym roku akade-
mickim  wykład UTW, po-
łączony z zakończeniem 
roku i wręczeniem dyplo-
mów zaliczających I rok 
studiów.
21 czerwca w UMiG w 
Ogrodzieńcu odbyło się 
spotkanie Prezesa Zarządu 
Banku Spółdzielczego w 
Zawierciu oraz przedstawi-
cieli Rady Miejskiej z Burmi-
strzem w sprawie remontu 
budynku UMiG. Spotkanie 
zostało spowodowane tym, 
że Bank odmówił wpusz-

czenia brygady remontowej 
do swoich pomieszczeń w 
celu wymiany okien i insta-
lacji C.O. Tym samym Bank 
może doprowadzić do nie-
wykonania zaplanowanego 
remontu budynku. Remont 
jest finansowany w całości 
przez gminę Ogrodzieniec, 
która jest właścicielem bu-
dynku przy Pl. Wolności 25. 
Budynek wybudowany zo-
stał w latach 1974-75 jako 
inwestycja Urzędu Miasta i 
Gminy (80,7%)  oraz ban-
ku (19,3%). Obecnie Bank 
Spółdzielczy żąda od gminy 
ustanowienia użytkowania 
wieczystego części gruntu, 
na którym postawiony jest 
budynek oraz przeniesienia 
własności części budynku. 
Sprawa nierozwiązana jest 
od 1996r. , kiedy to wpły-
nął do gminy wniosek w tej 
sprawie. Jednak z powodu 
braku podstaw prawnych 
został on w 1999r. odrzu-
cony po wcześniejszym 
wezwaniu do ich uzupeł-
nienia. 
26 czerwca miało miej-
sce powtórne wyłożenie 
fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania 
wsi Ryczów oraz dyskusja 
nad projektem planu po 
uwzględnieniu uwag  wyra-
żonych podczas pierwsze-
go wyłożenia planu.
28 czerwca koniec roku 
szkolnego – wakacje roz-
poczęło 696 uczniów (szkół 
podstawowych - 466 i gim-
nazjum - 230).

Mimo to, że pogoda nie zawsze nas rozpieszcza, a rozpoczęło się już lato i sezon wakacyjny, przedsięwzięcia gminne są 
nadal kontynuowane i inicjowane nowe: 

I.   W ramach projektu  pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinan-
sowanego z Programu Operacyjnego  Innowacyjna   Gospodarka 2007-2013  rozpoczęto uzgodnienia i prace projekto-
we w zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzieńcu w pobliżu ulicy Kościuszki.

II.   Dynamicznie   prowadzone   są  prace  przygotowawcze   w   zakresie   realizacji   materiałów i gadżetów promocyjnych, 
filmu promocyjnego i wirtualnego spaceru, które wykorzystane zostaną podczas kompleksowej kampanii promocyjnej 
nowych terenów inwestycyjnych w ramach zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwo-
ści. Promocja terenów inwestycyjnych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-
2013 w ramach poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna.

III.   Nadal kontynuowane są prace  w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec”. 
Równocześnie trwa modernizacja toalet w budynku urzędu oraz prace związane z wymianą stolarki okiennej i  roboty  
termomodernizacyjne. 

IV.   Zakończono  prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia”.

V.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii „Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II”. Termin składania ofert 
ustalono na dzień 5 lipca br.

VI.  Gmina Ogrodzieniec  jako jedna z 6 gmin miejsko-wiejskich w województwie śląskim, najlepiej wykorzystujących środki 
europejskie została zaproszona do Turnieju „Śląskie do przodu”. Nominacja naszej gminy wyniknęła z wartości uzyska-
nego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w przeliczeniu na mieszkańca  
oraz liczby wniosków złożonych z terenu gminy.

Gminne inwestycje
CZERWIEC - LIPIEC 2013r.

Chodnik przy DW 790 w Gieble Kolonii
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02.07.2013r. 
10.00 – 12.00 - wycieczka piesza do ruin strażnicy w 

Ryczowie (zbiórka pod Starą Szkołą w Ryczo-
wie)

12.00 – 13.00 - zajęcia plastyczne w Ryczowie (Stara 
Szkoła) „W czasach księżniczek i rycerzy”

16.00 - zajęcia plastyczne w Ogrodzieńcu (MGOK) „W 
czasach księżniczek i rycerzy”

03.07.2013r. 
10.30 - warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży 

Stara Szkoła, Ryczów
16.00 - warsztaty bibułkarskie dla dzieci i młodzieży 

MGOK
04.07.2013r. 

08.30 - wyjazd Zespołu Mażoretek „Fantazja do Kra-
kowa (spotkanie z orkiestrą 16. batalionu po-
wietrzno – desantowego)

11.00 – 13.00   EKO – LATO z  MGOK „Wykonujemy 
koszulki z motywami eko”

05.07.2013r. 
13.00 - pokaz bibułkarski – Stara Szkoła, Ryczów
16.00 - pokaz bibułkarski – MGOK  (prowadzący p. 

Iwona Dudzik z Lublińca)
06.07.2013r. 

10.00 - rajd pieszy: Ryczów – Smoleń przewodnik Ja-
rosław Wesołowski (zbiórka pod Starą Szkołą 
w Ryczowie)

08.07.2013r. 
13.00 – 19.00 - plener malarski w Ryczowie

09.07.2013r. 
10.30 - plener malarski w Ryczowie
16.00 - zajęcia plastyczne (wyrób biżuterii) (MGOK)

10.07.2013r. 
10.30 - plener malarski w Ryczowie
16.00 - warsztaty bibułkarskie dla dzieci i młodzieży, 

MGOK
11.07.2013r. 

11.00 – 13.00 - EKO – LATO z  MGOK zajęcia pla-
styczne

15.00 - 19.30 - warsztaty ceramiczne dla dzieci i mło-
dzieży Stara Szkoła, Ryczów

12.07.2013r. 
15.00 - zajęcia plastyczne  MGOK (warsztaty bibułkar-

skie/plastyka dla dzieci)
17.00 – 19.00  rękodzieło dla dorosłych MGOK

15.07.2013r. 
10.00 - kino dla dzieci MGOK
11.00 – 13.00  KOLOROWE LATO w  MGOK ( wyrób 

biżuterii)
15.00 – mini plener dla dzieci i młodzieży, plac zabaw 

przy  MGOK
17.07.2013r. 

15.00 - mini plener dla dzieci i młodzieży, plac zabaw 
przy MGOK

17.07. – 18.07.2013r.
14.30 – 16.30 - warsztaty wokalne

18.07.2013r. 
11.00 – 13.00  EKO – LATO z  MGOK  „W krainie owa-

dów” warsztaty, plac zabaw przy budynku 
MGOK

19.07.2013r. 
15.00 - mini plener dla dzieci i młodzieży MGOK, plac 

zabaw
17.00 – 19.00  warsztaty rękodzieła dla dorosłych

22.07.2013r.
10.00 - kino dla dzieci MGOK
11.00 – 13.00 - zajęcia plastyczne (wyrób biżuterii) 

MGOK
23.07.2013r. 

15.00 – 18.00 - „W krainie Indian” zabawy integracyjno 
– plastyczne (Wioska Indiańska, Kiełkowice)

24 – 26. 07.2013r. 
14.30 – 16.30 - warsztaty perkusyjne

24.07.2013r. 
15.00 – 18.00 - zajęcia plastyczne (Wykonujemy ko-

szulki) MGOK
24.07.2013r. 

08.00 - wycieczka rodzinna do Kielc ( muzeum zaba-
wek, Muzeum lat szkolnych Żeromskiego, Re-
zerwat „Kadzielnia”, Galeria artystyczna)

25.07.2013r. 
11.00 – 13.00  EKO – LATO z  MGOK   - wycieczka do 

lasu (Prochownia) z leśniczym lub spotkanie z 
weterynarzem

26.07.2013r. 
15.00 – 17.00 - Malujemy na szkle MGOK
17.00 – Warsztaty rękodzieła dla dorosłych MGOK

29.07.2013r. 
11.00 - kino dla dzieci MGOK

30.07.2013r. 
15.00 – 18.00 - „W poszukiwaniu skarbów” - zabawy 

plastyczne MGOK
31.07.2013r. 

15.00 – 18.00 - „Złota rybka i inne historie z głębin” - 
zabawy plastyczno- integracyjne, plac zabaw 
przy budynku MGOK

01 – 02.08.2013r. 
14.30 – 16.30 - warsztaty muzyczne dla zespołów

01.08.2013r. 
11.00 – 13.00 - EKO – LATO z  MGOK (pogadanka we-

terynarza zwierzętach/lub pogadanka pracow-
nika z Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec o 
segregowaniu śmieci lub wycieczka do fermy 
strusi w Kiełkowicach

02.08.2013r. 
15.00 – 17.00 - warsztaty malowania na szkle MGOK
20.30 - wieczorne kino letnie MGOK

02 - 04.08. 2013r.
wyjazdowe warsztaty  dla szkoleniowe dla mażoretek i 

orkiestr dętych w Wieruszowie (udział Zespołu 
Mażoretek Fantazja i Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej)

05.08.2013r. 
11.00 - kino dla dzieci MGOK  

07 – 8.08.2013r. 
14.30 – 16.3 - warsztaty gitarowe (gitara elektryczna)

09.08.2013r. 
10.00 – Wycieczka do Kamieniołomu z przewodnikiem
20.45 - wieczorne kino letnie MGOK

12.08.2013r. 
11.00 - kino dla dzieci MGOK

13.08.2013r. 
11.00 - wyjście na kręgielnię Ogrodzieniec – Cemen-

townia
16.08.2013r. 

20.45 - wieczorne kino letnie MGOK
19.08.2013r. 

11.00 - kino dla dzieci MGOK
26.08.2013r. 

11.00 - kino dla dzieci MGOK
29.08.2013r. 

10.00 – spektakl plenerowy pt. „Wilk i Zając na waka-
cjach”

14.30 – 16.30 - warsztaty gitarowe (gitara klasyczna i 
akustyczna)

30.08.2013r. 
21.00 - wieczorne kino letnie MGOK

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian w harmonogramie zajęć.

WAKACJE z MGOK’2013

Kapryśna pogoda 1 czerw-
ca br. pokrzyżowała pla-
ny imprezy kulturalnej na 
Zamku Ogrodzienieckim w 
Podzamczu. Organizato-
rzy stanęli przed nie lada 
problemem. Możliwość 
była jedna, przenieść kon-
cert muzyki klasycznej i 
rozrywkowej w miejsce, 
gdzie deszczowy czas nie 
zakłóci przyjemnego dla 
ucha odbioru artystycznych 
akordów i nastrojowych dla 
oka widoków. Sala Obe-
rży „Czarny Pies” okazała 
się prawdziwą namiastką 
zamkowej komnaty, pełnej 
ciepłego półmroku z igra-
niem ogników na ścianach 
sprawiających wrażenie 
odbijanych płomieni komin-
kowego paleniska.
Sceneria wymarzona dla 
artystów z oktetu wokal-
nego AKORD, tria instru-

mentalnego CANZONETTA  
z solistką Joanną Spandel 
i naszych gości z zaprzy-
jaźnionych gmin: Włoch, 
Niemiec, Węgier, Słowacji, 
którzy przybyli na obchody 
40-lecia odzyskania praw 
miejskich przez Ogrodzie-
niec.
Barwne dźwiękowo i 
nastrojowo widowisko 
muzyczne dostarczyło 
zebranym wiele niepowta-
rzalnych wrażeń. Muzyka 
klasyczna, podana w cie-
kawym brzmieniu klarnetu, 
oboju, fagotu, przewijała się 
z utworami śpiewanymi a 
capella przez oktet wokalny 
AKORD. W ich wykonaniu 
znalazły się sławne kiedyś 
przeboje L. Amstronga i F. 
Sinatry w ciekawej aranża-
cji i barwnej linii wokalnej. 
Wesoła pieśń „Hej sokoły” 
starą nutą wprawiła słucha-

czy w uczucie rodzinnej at-
mosfery.
Solistka Joanna Spandel, 
znana już ogrodzieniec-
kim bywalcom koncertów 
muzycznych, wniosła w 
rozedrganą aurę dobrej 
muzycznej energii ciekawą 
nutę wokalną i wspaniałą 
pod względem lekkości ko-
loraturę.
Rzęsiste brawa i prośby o 
bis były szczerym podzię-
kowaniem dla artystów, 
uznaniem dla ich talentów 
i jednocześnie podkreśle-
niem, że zebrani miło spę-
dzili czas.

Alicja Kmita-Żak

Organizatorzy  
koncertu serdecznie 
dziękują Oberży Czarny 
Pies za pomoc w prze-
prowadzeniu imprezy.

„Czarny Pies” bawił koncertem

W ramach obchodów 40 lecia odzyskania praw miejskich przez 
Ogrodzieniec MGOK zorganizował koncert muzyki klasycznej i 
rozrywkowej w wykonaniu zespołów AKORD i CANZONETTA



5GAZETAo g r o d z ien ie cka
CZERWIEC-LIPIEC 2013

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektyw-
ne zbieranie odpadów gromadzą je w sposób następują-
cy:

WOREK ŻÓŁTY – OPAKOWANIA PLASTIKOWE
Wrzucać należy:
butelki plastikowe po napojach, oleju ja-
dalnym i mleku, opakowania po chemii 
gospodarczej np. szamponach, płynach 
do naczyń, torebki foliowe, opakowania po 
margarynach, jogurtach itp.
Nie wrzucać:

wyrobów z tworzyw sztucznych innych niż opakowania np. 
mebli plastikowych, zabawek, części samochodowych, 
gumy, folii aluminiowej, strzykawek, styropianu itp.

WOREK ZIELONY – OPAKOWANIA SZKLANE 
Wrzucać należy:
szklane butelki po napojach, sokach, alko-
holach, kosmetykach, słoiki po przetworach, 
puste szklane opakowania po lekach itp. 
Nie wrzucać:
ceramiki, porcelany, kamieni, szkła innego 
rodzaju, w tym szkła okiennego, kryształów, 
szklanych bloczków budowlanych, żaró-

wek, termometrów, reflektorów, szyb samochodowych, 
luster itp.

WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE 
Wrzucać należy:
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno 
pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa, 
obierki, trociny itp.
Nie wrzucać:
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, 
mięsa, przetworów itp.
 

WOREK SZARY LUB CZERWONY – OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 

Wrzucać należy:
kartoniki po mleku, sokach i innych napo-
jach, które z zewnątrz wykonane są z tektu-
ry, a wewnątrz z folii.
Nie wrzucać:
pudełek tekturowych, torebek papierowych 
itp.

Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w wor-
kach nie musza być myte, ale bezwzględnie muszą 
być opróżnione z zawartości..

POJEMNIK- ODPADY POZOSTAŁE 
PO SEGREGACJI

Wrzucać należy:
Wszystko to, czego nie gromadzimy w wor-
kach: zielonym, żółtym, brązowym i szarym, 
kompostowniku oraz to czego nie możemy 
oddać do punktu selektywnej zbiórki, np. 
zabrudzone tekturowe talerzyki jednorazo-
we, porcelanę, styropian opakowaniowy, 
gumę, odpady drewniane, artykuły higie-

niczne (wata, pampersy, podpaski, chusteczki higienicz-
ne),  popiół z systemów grzewczych, kości, odchody zwie-
rząt domowych, blistry po tabletkach, zużyte strzykawki, 
odzież i obuwie, 
Nie należy wrzucać:
Odpadów, które możemy wysegregować w workach, za-
gospodarować w    kompostowniku lub oddać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów.

      
DOPUSZCZA SIĘ, ABY W POJEMNIKU NA  

ODPADY BYŁO 5% ODPADÓW INNYCH FRAKCJI, 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻNA  

DO POJEMNIKA WRZUCAĆ ODPADY W WORKACH 
NA ŚMIECI W KTÓRYCH BYŁY GROMADZONE 

PRZED UMIESZCZENIEM W POJEMNIKU. 

Oprócz regularnej zbiórki odpadów wy-
mienionych powyżej, raz w roku będą 
organizowane wystawki odpadów wiel-
kogabarytowych, opon oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego.  

Od 1 lipca 2013 r. zostanie uruchomiony w Ogrodzieńcu 
przy ul. Kościuszki 210 (baza firmy REMONDIS)  Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego wszy-
scy właściciele posesji zamieszkałych będą mogli oddać 
selektywnie zebrane odpady takie jak:  zielone i biodegra-
dowalne, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki. 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli 
przekazywać gruz z remontów prowadzonych samodziel-
nie w limicie 0,5 m3/mieszkańca/rok. Gruz trzeba dostar-
czyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez 
pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w 
ramach systemu może składać się z cegieł, pustaków i 
betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci ele-
mentów azbestowych,  drewnianych, ceramiki, pianek, 
plastików itp. 
Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godzinach od 
8:00 – 19.00, jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym 
od pracy punkt będzie czynny w najbliższy poprzedzający 
sobotę piątek w godzinach od 8:00 – 19.00.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

sprzedaż węgla

Rodaki, ul. Rzeka

Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275  

Czynne:  
Pn-Pt 7.30-16.00
Sob    8.00-14.00

Dom Pogrzebowy

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

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE OGRODZIENIEC

Urodziwy olbrzym w Ogrodzieńcu

Tulipanowiec, którego spotkałam u państwa Biedaków z 
Ogrodzieńca, to piękne drzewo, o niezwykłym kształcie li-
ści, intrygujących kwiatach i małych wymaganiach. Warto 
go bliżej poznać, a jeszcze lepiej go zobaczyć. 
Nie jest w żaden sposób spokrewniony z tulipanem, ale jego 
żółto – kremowe kwiaty, wielkością i kształtem przypominają 
tulipany, stąd wywodzi się jego nazwa. Jak można zauważyć 
na zdjęciu kwiaty są niezwykle urodziwe, jednak ukrywają 
się wysoko w koronie i pojawiają się dopiero po kilkuna-
stu latach od posadzenia. W przypadku państwa Biedaków 
tulipanowiec zakwitł po raz pierwszy w tym roku po 12 la-
tach. Warto jeszcze dodać, że wyjątkowo oryginalne liścia 
tulipanowca są jego znakiem rozpoznawczym. Duże blaszki 
o średnicy 15-20cm są prawie kwadratowe w zarysie. Mają 
ścięte lub wykrojone wierzchołki z dwiema zaostrzonymi 
klapami po każdej stronie.
Tulipanowiec należy do jednych z piękniejszych i ciekaw-
szych drzew, a do tego można go spotkać w Ogrodzieńcu. 

Marta Bejgier



6 GAZETAo g r o d z ien ie cka
CZERWIEC-LIPIEC 2013

W sobotę, 25 maja br. w Ogrodzieńcu  odbył się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, 
w którym wystąpiło dziewięć zespołów biorących udział w przeglądzie. Były to orkiestry: 
Brudzowice, Giebło, Irządze, Mazańcowice, Milówka, Przychody, Ryczów, Siewierz, Za-
jączki Pierwsze. Orkiestry zaprezentowały program, które oceniało jury w składzie: prof. 
Piotr Śmietana, Stefan Łebek i Sylwia Radwańska. Impreza rozpoczęła się przemarszem 
wszystkich orkiestr na  plac za Domem Kultury, gdzie nastąpiła honorowa odprawa i 
odegrano Hymn  Polski. Wszystkich uczestników powitał Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Andrzej Mikulski, który zapowiedział występ  Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej.  Po tym występie rozpoczęła się część konkursowa, czyli występ dziewięciu or-
kiestr, biorących udział w części konkursowej. Wszystkie zespoły zaprezentowały bardzo 
wysoki poziom. Orkiestra z Milówki przybyła z grupą mażoretek, która defilowała przed 
orkiestrą. Nasz Zespół Mażoretek „Fantazja” również wystąpił jako atrakcja tego dnia. 
Kadetki i juniorki zaprezentowały swój najnowszy repertuar.

Joanna Piwowarczyk

Przegląd Orkiestr Dętych

W ramach obchodów 40-le-
cia odzyskania praw miej-
skich przez Ogrodzieniec, 
Gminne Centrum Informacji 
w imieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec An-
drzeja Mikulskiego zorgani-
zowało X już Jubileuszowy 
Turniej Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej pod nazwą „O 
Unii Europejskiej wiemy już 
prawie wszystko” – pod 
honorowym patronatem 
prof. dr hab. Jerzego Buz-
ka. 13 maja 2013 roku w 
sali Narad Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu odbył się 

konkurs, w którym wzięło 
udział 73 uczestników z 
Gminy Ogrodzieniec. Tur-
niej podzielony był na trzy 
grupy wiekowe: ucznio-
wie Gimnazjum, uczniowie 
Szkół Podstawowych klas 
od IV – VI i uczniowie Szkół 
Podstawowych klas od I do 
III. Jury w składzie: Iwona 
Rajca i Marta Bejgier wyło-
niło w sumie 29 laureatów. 
Finał gminnego konkursu i 
wręczenie nagród odbyło 
się podczas Europejskie-
go Pikniku Rodzinnego 
„Wspomnienie z Brukseli” 

– 15 czerwca 2013 roku 
na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu pod hono-
rowym patronatem byłego 
premiera, europosła prof. 
Jerzego Buzka. 
Festyn rozpoczął występ 
Zespołu Mażoretek Fanta-
zja z Ogrodzieńca. Kadet-
ki i Juniorki wspaniale się 
zaprezentowały, sam pro-
fesor był pod ogromnym 
wrażeniem talentu naszych 
dziewczyn. Po występie 
pozwolił sobie zrobić pa-
miątkowe zdjęcie z obiema 
grupami. Kolejnym punk-

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem, czyli wspomnienia z Brukseli

Piknik europejski tem programu był finał X 
Jubileuszowego Turnieju 
Wiedzy o Unii Europejskiej. 
Laureaci odebrali nagrody i 
pamiątkowe dyplomy z rąk 
Jerzego Buzka i Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Andrzeja Mikulskiego. 
W tym roku bilet do Bruk-
seli wygrała Agata Janus z 
Gimnazjum z Ogrodzieńca, 
a dla wszystkich laureatów 
organizatorzy przygotowali 
torby pełne niespodzianek 
od Urzędu Miasta i Gminy 
oraz Związku Gmin Juraj-
skich. Gratuluję wszystkim 
laureatom i zachęcam do 
udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu europej-
skiego – mówił prof. Buzek 
do młodzieży uczestniczą-
cej w festynie. Finał turnieju 
uświetnił występ Dziecię-

co – Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Ogrodzieńca. 
Recital naszych młodych 
artystów również bardzo 
podobał się panu Buzkowi. 
W dalszej części programu 
znalazły się quizy i zabawy 
dla dzieci pod nazwą „Eu-
ropa i my”, występ Zespo-
łu Amino, który w swoim 
repertuarze miał piosenki 
Majki Jeżowskiej. O godz. 
19.00 rozstrzygnięty został 
konkurs „Kreatywna Pocz-
tówka”, a gwiazdą wieczoru 
był Mieczysław Szcześniak. 
Jednak największą atrak-
cją festynu było losowanie 
wśród wszystkich uczestni-
ków wycieczek do Brukseli 
w latach 2004-2013 nagro-
dy specjalnej – jedenasto-
dniowej wycieczki do Indii 
dla dwóch osób. Zwycięz-

cą okazał się mieszkaniec 
Gminy Ogrodzieniec, finali-
sta gminnego konkursu eu-
ropejskiego, uczestnik wy-
jazdu do Brukseli w 2007 
roku – Mateusz Kuchta 
z Podzamcza. „Jeszcze 
wczoraj rozmawiałem z ko-
legami, którzy zapewniali 
mnie, że mogę wygrać…” 
– mówił uśmiechnięty Ma-
teusz. Serdecznie gratulu-
jemy!
Europejski Piknik Rodzinny 
już za nami. Imprezie patro-
nował premier Jerzy Buzek. 
Uśmiechnięte twarze za-
proszonych gości i uczest-
ników imprezy wymownie 
dały znać, że festyn był 
udany.

Marta Bejgier

16 czerwca 2013 roku był 
dniem szczególnym dla 
Szkoły Podstawowej w 
Gieble. Po raz jedenasty 
obchodziliśmy „ŚWIĘTO 
SZOKOŁY”, które tradycyj-
nie przyciągnęło na szkol-
ne boisko rzesze uczniów, 
rodziców, babć i dziadków 
oraz wielu mieszkańców 
okolicznych miejscowości. 
Motywem przewodnim był 
Piknik rodzinny na spor-
towo. Tegoroczna uroczy-
stość wpisała się również 
w akcję Postaw na rodzinę, 
w której udział bierze na-
sza szkoła.  Dyrektor szko-
ły – Izabela Łypaczewska 
powitała zgromadzonych 
gości i serdecznie podzię-
kowała rodzicom za po-
moc w przygotowaniu uro-
czystości.  Zebranych - w 
imieniu uczniów - powitali 
Karolina Lipka, Karol Głąb 
i Radosław Kowalczuk, 
którzy w żartobliwej formie 
poprowadzili całą uroczy-
stość.  Imprezę rozpoczę-
ły występy najmłodszych 
wychowanków naszej pla-
cówki. Grupa przedszkol-
na „Smerfy”- pod czujnym 
okiem Pani Alicji Lubach 
– wykonała taniec kow-

bojski, a Słoneczka , które 
prowadzi p. Izabela Nicia – 
zatańczyły w hiszpańskim 
rytmie. Członkowie Koła 
tanecznego zaprezentowali 
śląski taniec ludowy – Trojak 
oraz taniec  ze spódnicami. 
Następnie uczniowie klasy    
IV-VI  wykazali się talentami 
aktorskimi  w przedstawie-
niu: „Smerfy – prawdziwa 
historia”. Po pokazach ta-
necznych i aktorskich przy-
szedł czas na popisy wo-
kalne. Marcelina Zielińska i 
Wiktoria Ludwin zaśpiewały 
piosenkę „W Ogrodzień-
cu na Jurze”, a uczniowie 
klasy piątej wykonali utwór 
„Ogrodzieniec nas rozpala”.  
Obie piosenki zwyciężyły w 
Gminnym Konkursie Pio-
senki o Ogrodzieńcu. Uro-
czystość uświetnił pokaz 
taneczny mistrzyń Polski z 
Zespołu Mażoretek  „Fanta-
zja”. Następnym niezwykle 
emocjonującym punktem 
programu był mecz piłki 
nożnej pomiędzy zespołami 
mam. Zespół Wściekłe koci-
ce - czyli mamy przedszko-
laków oraz uczniów klas I-II, 
stanął naprzeciw Szybkim 
błyskawicom – czyli ma-
mom uczniów klas IV-VI.  

Wygrały Wściekłe Kocice w 
składzie: Aneta Osys, Aneta 
Gałecka, Barbara Ciepałek, 
Agnieszka Mędrecka- Głąb, 
Justyna Białkowska, Aga-
ta Jęczmionek, Agnieszka 
Zielińska , które w rzutach 
karnych strzeliły dwa gole 
Szybkim Błyskawicom, w 
składzie : Beata Wieczorek, 
Paulina Starobrzyńska, Ur-
szula Zielińska, Anna Flak, 
Joanna Chudek, Aneta 
Kaziród, Małgorzata Janik. 
Mecz sędziował rodzic pan 
Marcin Bilnik. Po meczu 
młodzi strażacy z OSP Gie-
bło przygotowali i przepro-
wadzili zawody sprawno-
ściowe dla uczniów naszej 
szkoły. Na zakończenie oj-
cowie wraz z dziećmi mogli 
sprawdzić się w zabawach 
sportowych prowadzonych 
przez mamy p. Anetę Ga-
łecką  i Agnieszkę Mędrec-
ką- Głąb. Wszyscy mieli 
możliwość posmakować 
wybornych wypieków, gril-
lowanych kiełbasek lub pra-
żonek. Najmłodsi uczest-
nicy imprezy skorzystali z 
jazdy na kucyku, zabawy na 
dmuchanej zjeżdżalni czy 
batucie. 

Aneta Bednarz

Dyrekcja oraz kadra peda-
gogiczna składają serdecz-
ne podziękowania, rodzicom 
uczniów i przedszkolaków 
oraz sponsorom, za pomoc w 
przygotowaniu Święta Szkoły. 
Sponsorami imprezy byli: 
rodzice uczniów, Pan Wło-
dzimierz Seweryn – artysta 
rzeźbiarz, Sklep spożywczy w 
Kiełkowicach – Karolina Ku-
rek, sklep spożywczy w Mo-
krusie – Teresa Zielińska, sklep 
spożywczy w Gieble – Marian 
Kowalczyk oraz Piekarnia 
Podpłomyk.

Święto szkoły
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W niedzielę 9 czerwca 
2013r. Zespół Mażore-
tek „Fantazja” i Dziecięco 
– Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Ogrodzieńca wy-
stąpili podczas finału akcji 
ewangelizacyjnej „Poczuj 
smak prawdy” na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zawierciu. Impreza miała 
charakter pikniku rodzinne-
go. Główne wydarzenia roz-
poczęły się o godz. 15.00, 
jednak już godzinę wcze-
śniej nasze dwa zespoły 
wzięły udział w paradzie uli-
cami Zawiercia, zaprasza-
jąc wszystkich do udziału 
w imprezie. Gdy dotarli na 

Stadion imprezę rozpoczął 
występ Mażoretek „Fanta-
zja”. Jako pierwsze zapre-
zentowały się Mistrzynie 
Polski – juniorki, a następnie 
wystąpiły kadetki ubiegło-
roczne Wicemistrzynie Pol-
ski. Publiczność nagrodziła 
występ gromkimi brawami. 
Kolejnym punktem progra-
mu był koncert Dziecięco 
– Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, którą tym razem 
prowadził Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec An-
drzej Mikulski. Publiczność 
i zaproszeni goście byli pod 
ogromnym wrażeniem na-
szej młodzieży. Brawami 

zachęcali do zagrania kolej-
nych utworów. 
W koncercie wzięli udział 
również bp Antoni Długosz, 
siostra Anna Bałchan, Bę-
siu, Royal Rap i zespół Mi-
stic. Na wszystkich uczest-
ników festynu czekało wiele 
atrakcji, w tym licytacja piłki 
z podpisem Roberta Le-
wandowskiego. Nowym 
właścicielem został kibic, 
który wylicytował ją za 600 
złotych, wszystkie dochody 
uzyskane podczas pikniku 
zasiliły konto Nowej Ewan-
gelizacji.  

Marta Bejgier

występ Orkiestry i Zespołu Mażoretek w Zawierciu

„Poczuj smak prawdy”

W dniu 27.06.2013 na kom-
pleksie sportowym Moje 
Boisko - Orlik 2012 w Ogro-
dzieńcu odbył się Wielobój 
sportowy dla szkół pod-
stawowych naszej gminy z 
okazji 40-lecia odzyskania 
praw miejskich przez Ogro-

dzieniec. Organizatorem 
zawodów był Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Ogro-
dzieńcu. W imprezie udział 
wzięli: SP1 Ogrodzieniec, 
SP Giebło, SP Podzamcze. 
Wielobój składał się z na-
stępujących konkurencji: 

turniej piłki nożnej chłopców 
klasy V-VI, turniej piłki noż-
nej chłopców klasy I-IV, tur-
niej piłki nożnej dziewcząt 
klasy IV-VI, przeciąganie liny 
i biegi sztafetowe. Sumując 
punkty, które za poszcze-
gólne konkurencje i uzyska-
ne w nich miejsca zdobyły 
szkoły w generalnej klasy-
fikacji zwycięzcą wieloboju 

została Szkoła Podstawowa 
z Giebła - opiekun/nauczy-
ciel wf  Robert Łypaczewski. 
Drugie miejsce zajęła SP 1 z 
Ogrodzieńca - opiekun/na-
uczyciel wf  Jarosław Janik, 
a trzecie Szkoła Podstawo-
wa Fundacji „Elementarz” 
z Podzamcza - opiekun/
nauczyciel wf Agnieszka 
Zientarska. Każdy uczest-

nik zawodów otrzymał pa-
miątkową koszulkę z logo 
imprezy. Puchary i dyplomy 
dla każdej szkoły wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec  Andrzej Mi-
kulski. 

JP
Szczególne podzięko-
wania Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 

w Ogrodzieńcu składa 
sponsorom wieloboju 
sportowego: Panu podin-
spektorowi Włodzimierzo-
wi Mogile i Panu Prezeso-
wi firmy Eko-Gwajm Sp z 
o.o. Jerzemu Stępniowi 
i  Panu Wiceprezesowi 
Edwardowi Kijasowi oraz 
sędziemu zawodów Panu 
Dawidowi Szymusikowi.

Wielobój sportowy

„Człowiek posiada dwa skarby;
rozum i słowo, 
z pierwszego korzysta sam,
a dzięki drugiemu przynosi korzyści innym” – takie motto przyświecało organizatorom kon-
kursów przedmiotowych zorganizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

Gala Mistrzów

W dniu 5 czerwca 2013 r. 
uczniowie klasy VI b Ka-
rol Bratek i Paweł Kowal-
czyk zostali zaproszeni do 
Gimnazjum im. Kazimie-
rza Górskiego w Poraju 
na XIII „Galę Mistrzów”.
Impreza była podsu-
mowaniem konkursów 
przedmiotowych zorgani-
zowanych w roku szkol-
nym 2012/2013 przez 
Jurajskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Twórczych. 
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu w tym roku po 
raz pierwszy przystąpili 
do organizowanych przez 

Stowarzyszenie konkur-
sów. Rywalizowali ze 
swoimi rówieśnikami z 30 
szkół podstawowych z 
powiatów myszkowskie-
go, zawierciańskiego, lu-
blinieckiego, kłobuckiego 
i częstochowskiego. 
Karol Bratek został lau-
reatem VI  Powiatowego 
Jurajskiego Konkursu z 
Języka Polskiego, a Pa-
weł Kowalczyk znalazł się 
wśród laureatów konkur-
su z języka angielskiego. 
Na „Gali Mistrzów” or-
ganizatorzy konkursów 
i przedstawiciele władz 
powiatu myszkowskie-

go gratulowali nie tylko 
uczniom, ale także ich na-
uczycielom: Małgorzacie 
Michalskiej (język polski) i 
Jadwidze Nawarze (język 
angielski). 
- Sukces Karola i Pawła 
potwierdza tylko nasze 
wyobrażenie o uczniach 
SP nr 1. To mądrzy, inte-
ligentni i ambitni młodzi 
ludzie, które chętnie po-
dejmują nowe wyzwania i 
konsekwentnie je realizują 
- komentują osiągnięcia 
swoich uczniów nauczy-
cielki laureatów.

Marta Bejgier

Od lewej: Paweł Kowalczyk i Karol Bratek
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

14.06.2013r odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Mażoretek „Złota 
Lira 2013’’, w którym wziął udział Zespół Mażoretek „Fantazja”- grupa kadetek i juniorek.
W barwnym korowodzie przy dźwiękach muzyki orkiestr dętych zespoły wkroczyły na 
rybnicki Rynek, gdzie odbyły się konkursowe występy grup z Polski oraz z zagranicy.
Konkurencja jak co roku była duża, ale nasze mażoretki świetnie dały sobie radę i wywal-
czyły II miejsce w kategorii grupa młodsza kadetki.

Złota Lira 2013

Pełny zakres usług:
- diagnostyka komputerowa
- zawieszenia
- hamulce
- rozrządy
- oleje, płyny
- auto części

9 spotkań, około 300 uczestników i 80 pytań - to dotychczasowy bilans spotkań informacyjnych, które spółka Rathdowney prowadzi na tere-
nie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba od kwietnia bieżącego roku w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, 
którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu.

Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne na temat rezultatów projektu po intensywnym okresie geologicznych wierceń poszukiwawczych 
i rozpoznawczych, w trakcie którego wywierconych zostało 225 otworów. Na terenie każdej z ww. gmin Rathdowney uruchomiła punkty in-
formacyjne, w których przedstawiciele firmy oraz zaproszenie eksperci odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące projektu. W trakcie 
spotkań mieszkańcy mają także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku 
i ołowiu.

Z uwagi na ciągłe zainteresowanie projektem, punkty informacyjne będą nadal funkcjonować w tych samych miejscach i terminach. Ze wzglę-
du na okres letni oraz malejącą ilość uczestników spotkań, dyżury obywać się będą w godzinach 16:00 – 18:00 według następującego harmo-
nogramu:

Łazy: - Miejski Ośrodek Kultury w Łazach przy ulicy Kościuszki 5 , w każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne przy ulicy Sienkiewicza 16, w każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przy Placu Wolności 24, w każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Mickiewicza 2, w każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ
Informacje dotyczące projektu OLZA dostępne są również na stronie internetowej http://www.projektolza.com.
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CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

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

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

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

W czwartek 27 czerwca w 
sali MGOK w Ogrodzień-
cu odbył się tradycyjny 
już, corocznie organizo-
wany przez MGOK, Kon-
cert Galowy Dzieci i Mło-
dzieży, uczestniczących 
w zajęciach muzycznych 
w MGOK oraz zaproszo-
nych gości i przyjaciół.
Kierownikiem muzycznym 
i jednocześnie prowadzą-
cym koncert był Marek 
Woźniak- instruktor mu-
zyki z MGOK.
Licznie zgromadzona pu-
bliczność miała w tym 
roku okazję usłyszeć wy-
łącznie polskie utwory i 
piosenki. 
Młodzież zaprezentowała 

się w różnorakich bar-
wach muzycznych, wyko-
nując zarówno najnowsze 
przeboje („Ona tańczy dla 
mnie”- zespołu Weekend), 
jak i stare, niezapomniane, 
kultowe już piosenki (m.in. 
„Ktoś mnie pokochał”- 
Skaldów, „Dni, których nie 
znamy”- Marka Grechuty, 
„Wołanie przez ciszę”- ze-
społu Universe, „Przeżyj 
to sam”- Lombardu, czy  
„Oprócz błękitnego nie-
ba”- Maanamu).
Na koncercie nie zabra-
kło również muzyki ludo-
wej („Na dancingu tańczą 
goście”-tango), góralskiej 
(„Idzie dysc”), a także po-
ezji śpiewanej („Jedyne, 

co mam”- zespołu Czer-
wony Tulipan).
Sądząc po reakcji pu-
bliczności, największym 
hitem koncertu okazało 
się wykonanie piosenki 
„Ona tańczy dla mnie” w 
bardzo oryginalnej wersji 
na dwie gitary w kilku sty-
lach muzycznych.
Ogrodzieniecka młodzież 
jak zwykle stanęła na 
wysokości zadania, cze-
go dowodem były grom-
kie oklaski publiczności 
po każdym wykonanym 
utworze oraz słowa uzna-
nia dla młodych artystów 
już po koncercie.
Dziękujemy i prosimy o 
więcej!

Koncert Galowy 2013
W piątek, 28 czerwca 
uczniowie pożegnali swoje 
szkoły i rozpoczęli waka-
cje. W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ogro-
dzieńcu o godzinie 11 
dyrekcja, grono pedago-
giczne i cała społeczność 
szkolna pożegnała 37 
uczniów klas szóstych. 
Uczniowie wraz ze swymi 
wychowawczyniami p. Mał-
gorzatą Janoską i Jadwigą 
Nawarą  przygotowały spe-
cjalny program artystyczny, 
w którym wspominano lata 
szkoły, począwszy od kla-
sy pierwszej, wspominano 
nauczycieli, kolegów i kole-
żanki. Była to forma humo-
rystyczna, ale wielu osobom 
ze wzruszenia  łza się w oku 
zakręciła. 
Mam nadzieję, że wiedza i 
umiejętności nabyte w tej 
szkole będą procentować 
na kolejnych szczeblach 

edukacji. Sześć lat temu 
przyszliście tu mali i wy-
straszeni. Witali was starsi 
uczniowie, tacy jak wy teraz. 
Mam nadzieje, że nauczyciel 
i rodzice stworzyli dla was 
fundamenty, na których bę-
dziecie opierać się w przy-
szłości. Nie zapominajcie o 
naszej szkole - przychodź-
cie do nas i dzielcie się 
swoimi doświadczeniami 
– tymi słowami zwróciła się 
do uczniów Ewa Rudnicka, 
dyrektor szkoły.
Uczniowie otrzymali świa-
dectwa oraz dyplomy ukoń-
czenia szkoły podstawowej. 
Najlepsi z wysoką średnią 
ocen zostali nagrodzeni 
książkami. Sekretarz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Da-
riusz Ptaś wręczył Nagrodę 
Burmistrza, którą otrzymali 
uczniowie: Weronika Koza i 
Paweł Kowalczyk. Nagrody 
Dyrektora otrzymali: Alek-

sandra Paliga, Karol Bratek, 
Aleksandra Muszyńska, 
Agata Cholewa.
W imieniu Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
pragnę serdecznie podzię-
kować za zaangażowanie i 
pracę w ciągu tych lat na-
uki, za które dziś otrzymali-
ście mnóstwo wyróżnień i 
nagród. Życzę, aby wyko-
rzystać  wakacje i w peł-
ni sił wrócić do szkoły, do 
gimnazjum – zwrócił się do 
uczniów D. Ptaś, Sekretarz 
Miasta i Gminy.
Uczniowie brali liczny udział 
także w akcjach charyta-
tywnych – zbieranie nakrę-
tek i baterii, w konkursach 
sportowych, literackich, 
zespołach mażoretek i or-
kiestry dętej, sekcji karate, 
kole teatralnym i w Samo-
rządzie Uczniowskim.
Wszystkim gratulujemy i ży-
czymy udanych wakacji.

Joanna Piwowarczyk

Żegnaj szkoło!
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XIV edycja „Everybody sings a song” za nami. W tegorocznym konkursie piosenki anglojęzycznej znowu 
były miłe niespodzianki. Wyróżnienia I stopnia otrzymali:
- Wiktoria Jastrząb, uczennica klasy IIIa SP nr 1 Ogrodzieniec za doskonałe wykonanie utworu Adelle 
„Rolling the depth”,
- Paulina Molenda, uczennica klasy VIb, za wykonanie autorskiego utworu pt.:”Touch my hair” ,
- Kinga Stasiak – wokal i Krzysztof Dreliszek – gitara, za wykonanie utworu Erica Claptona „Tears In He-
aven”. 
Nagrodę publiczności zdobyły uczennice klasy Va za utwór Celine Dion „My heart will go on”

Konkurs piosenki angielskiej

Jury jednogłośnie ustaliło werdykt, a szczęśliwcy odebrali dyplomy i nagrody sponsoro-
wane przez Wydawnictwa językowe Pearson i Express Publishing, Ambasadę Kanady, 
Księgarnię Edukacyjną w  Zawierciu, stowarzyszenie LOS –pani Anna Pilarczyk-Sprycha 
i Związek Gmin Jurajskich – pan Rafał Rębisz. Serdecznie dziękuję naszym sponsorom 
za ufundowane nagrody i radość, jaką sprawili naszym młodym artystom. Wielkie po-
dziękowania dla pana Marka Wożniaka za techniczną i merytoryczną pomoc w konkur-
sie, pani Joanny Piwowarczyk naszej stałej fotoreporterki i pani Doroty Cygan – Dyrektor 
MGOK Ogrodzieniec za wieloletnią współpracę. Już dzisiaj zapraszam państwa za rok 
–  w czerwcu 2014 r. XV edycja konkursu – wstęp wolny dla miłośników pięknych dzie-
cięcych głosów

Organizator konkursu Jadwiga Nawara

22 czerwca br. na 
scenie letniej przy 
Ośrodku Kultury w 
Preczowie obył się X 
Festiwal Pieśni i Przy-
śpiewek Zalotnych. 
W Festiwalu wystą-
pili soliści i zespoły 
śpiewacze z powia-
tów: będzińskiego, 
myszkowskiego, za-

wierciańskiego. Ze-
spół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa-
Kolonii przy akom-
paniamencie Kapeli 
Ludowej „Stanisław” 
w składzie: Andrzej 
Wawrzyk (akorde-
on), Angela Wawrzyk 
( skrzypce), Mateusz 
Trojan (klarnet) zdobył 

I miejsce w kategorii 
Zespoły Śpiewacze i 
Folklorystyczne. An-
gela Wawrzyk zdo-
była I miejsce w ka-
tegorii Soliści. Gminę 
Ogrodzieniec repre-
zentował też Zespół 
„Ryczowianki” z Ry-
czowa.

JSW

X Festiwal w Preczowie

W niedzielę 2 czerwca 
2013 roku w Parku Miej-
skim w Szczekocinach 
odbył się XV Regionalny 
Przegląd Zespołów Ludo-
wych, Kapel i Śpiewaków 
oraz Twórców Ludowych 
i Rękodzielnictwa. Orga-
nizatorem Przeglądu było 
Starostwo Powiatowe w 
Zawierciu przy współpra-
cy z Miejsko – Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w 
Szczekocinach. 
W zmaganiach wzięło 
udział ponad sześćdzie-
siąt zespołów i solistów 
nie tylko z powiatu za-
wierciańskiego, ale także 
z całego województwa 

śląskiego. W przeglądzie 
wzięły udział dwa gmin-
ne zespoły: Zespół „Ry-
czowianki’” z Ryczowa 
i Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa Ko-
lonii, działające przy Miej-
sko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu.
Jury w składzie: Urszula 
Nocoń – przewodnicząca, 
Anna Szymańska i Bog-
dan Dworak po wysłu-
chaniu wszystkich przy-
gotowanych prezentacji 
przyznało nagrody. W ka-
tegorii soliści – instrumen-
taliści – Krzysztof Kwo-
czała zdobył wyróżnienie 
i nagrodę pieniężną, w 

kategorii soliści – śpiewa-
cy II miejsce zdobyła Ka-
zimiera Kołton z Ryczowa 
Kolonii, III miejsce Angela 
Wawrzyk, przyznane zo-
stały również wyróżnienia 
dla Marty Skowron, w 
kategorii zespoły śpie-
wacze bez akompania-
mentu I miejsce zdobył 
Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa Ko-
lonii, w kategorii zespoły 
z akompaniamentem wy-
różnienie otrzymał Zespół 
„Ryczowianki” z Ryczo-
wa. Wszystkim zwycięz-
com gratulujemy.

Marta Bejgier

Przegląd Zespołów Ludowych

Kocięta (oswojone „dachowce”, szare – pręgowane i czarne z szarym podszyciem, 
rudy i „tricolor”) oddam odpowiedzialnym opiekunom.
507 292 792

O G Ł O S Z E N I E  D R O B N E

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
obowiązujące od  1 lipca 2013r 

WODA
Grupa 1 – gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę do celów 
                 socjalno-bytowych
cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,70 zł
Grupa 2 -  odbiorcy wykorzystujący wodę do produkcji i konfekcjonowania produktów 
                  spożywczych i farmaceutycznych ( np. piekarnie)
cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,75 zł 
Grupa 3 -   pozostali odbiorcy nie ujęci w grupie 1,2 
cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,78 zł 
Podstawowa stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup wynosi 5,04 zł mie-
sięcznie 
i dotyczy zarówno odbiorców posiadających wodomierze, jak i rozliczanych 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 
                  publicznej i usługowej  
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,34 zł 
Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za pomocą przepompowni 
                  lokalnych
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,16 zł
Ścieki z gospodarstw domowych i innych dostarczane do stacji zlewnej 
                  wozami asenizacyjnymi
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,00 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 kanalizacyj-
nych wynosi 135,30 zł.
UWAGA: wszystkie podane wyżej ceny zawierają podatek VAT.

Moda ekologiczna przygotowana i zaprezentowana przez Błękitny Kciuk ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu.
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W sobotę, 8 czerwca w 
Ryczowie Kolonii odbyło 
się uroczyste przekazanie 
samochodu pożarniczego 
marki Ford Transit dla jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ryczowie Ko-
lonii. Na uroczystość przy-
byli przedstawiciele władz 
gminnych z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Andrzejem Mikulskim 
na czele i Zarządu Miejsko-
Gminnego ZOSP,  delega-
cje jednostek OSP z terenu 
całej gminy oraz zaprosze-
ni goście.
W tym dniu gospodarze 
oraz druhowie pozostałych 
jednostek spotkali się na 
parkingu przy remizie skąd 
przemaszerowali do Ka-
plicy, w której odprawiona 
została msza św. w intencji 
strażaków. Po nabożeń-
stwie ks. proboszcz Marek 
Łabuda poświęcił samo-
chód pożarniczy i życzył, 
aby dobrze służył druhom 

w akcjach ratowania życia 
i mienia. Następnie jed-
nostki przemaszerowały 
do remizy, gdzie nastąpiło 
oficjalne przekazanie wozu 
prezesowi OSP Ryczów 
Kolonia Andrzejowi Żako-
wi,  który wręczył kluczyki 
i dokumenty naczelnikowi 
Damianowi Żakowi.
Burmistrz A. Mikulski po-
dziękował prezesowi OSP 
Ryczów Kolonia Andrze-
jowi Żakowi za starania 
w pozyskaniu wozu, któ-
ry jest bardzo potrzebny 
strażakom w pełnieniu ich 
służby. Samochód prze-
szedł karosację i w odno-
wionym stanie będzie na 
wyposażeniu jednostki.
Przybyły na uroczystość 
komendant KP PSP Za-
wiercie bryg. Marek Fiu-
tak pogratulował druhom 
przekazania samochodu 
oraz złożył życzenia od-
znaczonym strażakom i 
podziękował wszystkim za 

sumiennie pełnioną służbę. 
Do życzeń i podziękowań 
dołączył się komendant 
M-G Zarządu OSP Henryk 
Karcz, który wręczył preze-
sowi OSP Kolonia Ryczów 
list gratulacyjny i miniaturę 
wozu strażackiego, sym-
bolizującego jego starania 
w pozyskaniu przekazane-
go w tym dniu samochodu 
dla jednostki.
Wydarzenie uwieńczyło 
spotkanie druhów i dru-
hen jednostki OSP z Ko-
lonii Ryczów, przybyłych 
delegacji i zaproszonych 
gości w macierzystej re-
mizie. Podczas spotkania 
m.in. wysłuchano okolicz-
nościowych przemówień, 
odczytano rys historycz-
ny jednostki, wręczono 
odznaczenia oraz zapre-
zentowano otrzymany sa-
mochód wraz z jego wy-
posażeniem.

Joanna Piwowarczyk

Przekazanie 
wozu strażackiego

Patrycja Bołdyn, Anna Feliszewska, Dominika Hagno, Agata Karoń, Milena Kowalska, 
Klaudia Nocoń, Karina Olesik, Dagmara Purchała, Kacper Bień, Bartosz Dusza, Daniel 
Gębala, Kacper Gudyś, Kamil Hutnik, Artur Janik, Marcin Leks, Artur Opiłka, Jakub Pół-
koszek, Mateusz  Ścisłowski, Adam Wyszyński.
Wychowawca Izabela Szczygieł

Martyna Drążek, Kamila Dusza,  Karina Gąkowska, Karolina Górecka, Martyna Jaworska, 
Zuzanna Jurczak, Małgorzata Kończyk, Joanna Łukowska, Natalia Łysoń, Kinga Stasiak 
Dominika Szeląg, Michał Cholewa, Marcin Cichocki, Patryk Ciołczynski, Adrian Drążek, 
Krzysztof Dreliszek, Szczepan Dryja, Artur Kaliński, Michał Musialski.
Wychowawca Iwona Jeziorko

Magdalena Badełek, Katarzyna Głośna, Sabrina Kotnis, Anna Kowalik, Karina Ładoń, 
Dagmara Maj, Karolina Mańko, Monika Mogiła, Marta Skowron, Martyna Żak, Mateusz 
Flak, Jakub Galicki, Dawid Grzanka, Daniel Kozłowski, Kamil Moś, Adam Napora, Konrad 
Osys,  Sebastian Smętek.
Wychowawca  Anna Półkoszek

Sylwia Domagała, Marlena Falska, Karolina Jadczyk, Agata Janus, Natalia Olechnowicz, 
Marcelina Osys, Kamila Pandel, Milena Słowikowska, Agnieszka Tabor, Anna Widawska, 
Szymon Gajda, Kamil Gałecki, Wiktor Grela, Igor Heretyk, Patryk Kowalik, Kamil Królik, 
Daniel Matusiak, Marcin Peda, Oskar Sprycha, Łukasz Żyła.
Wychowawca Izabela Pocztowska

Tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Ogrodzieńcu
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Kolorowo i wesoło

Tyle szumu, gwaru pod lasem
Zdarza się tylko czasem.
Z daleka słychać dźwięk orkiestry
I widać kolorowe grupy miejscowej palestry.
 Rzecz się dziwna stała.
 Polska Ludowa z martwych powstała!
 Kumo droga – twoja głowa zachorzała
 Trzeba byś u psychiatry się zbadała.
Co ty mówisz? Jam widziała.
Ogromna manifestacja się zebrała.
A gdzież to dziwo się zdarzyło?
Pod ogrodzienieckim lasem tyle ludu się zjawiło.
 Kołysały się na wietrze niesione kolorowe kwiaty,
 Portrety włodarzy miasta i gminy oraz różne emblematy
 Tego widoku z pewnością długo nie zapomnimy.
 Bo przecież to rzadkość takie kolorowe i gwarne festyny.
Podniecenie, śmiech, rozmowy słychać wszędzie.
Ciepły, wiosenny wietrzyk radość budzi.
Jak to miło, gdy słonko ożywiło ludzi.
I pytają wokół, co to jest? Co to będzie?
 Z wrażenia i zdumienia bury niedźwiedź pozieleniał.
 Kroczył dumnie, czule witał dzieci i dorosłych.
 Do swej siedziby zapraszał tu obecnych.
 Pojawili się też zabawni Indianie – to był szał.
Rozdawali listy intencyjne i słodkości,
Kłaniając się nisko zapraszali do siebie gości.
To nie wszystko moja droga!
Także widziałam, ja nieboga
 Jak to strojne damy dworu,
 Rozdawały swe uśmiechy dla humoru.
 Tobie chyba się to śniło?
 Ależ prawda – tak to było.
A dla zabawy zebranych gości
Wesoło przygrywały orkiestry dla ogólnej radości. 
A z czego to bractwo się tak cieszyło?
Nie pamiętasz? – czterdzieści latek Miastu stuknęło.
 Na głównym placu naszego grodu,
 Zebrało się mnóstwo narodu.
 Były tu ciekawe występy nastolatek,
 Pokazy umiejętności mażoretek.
A później zainteresowania wzbudzał
Wiedzą kulinarną mistrz kucharski – Rączka.
Jedną ręką mieszał, drugą próbował, a gadką rozśmieszał.
Do degustacji jego rumianych placuszków wkrótce powstała kolejka.
 Kto spróbował tych pyszności,
 Długo smak ich na języku nosi.
 Tak tu szybko i miło czas leci
 Więc radują się dorośli i dzieci
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Sami nie wiecie co posiadacie.

   Sekcja literacka UTW w Ogrodzieńcu
   20 czerwca 2013r.

fot. Mariusz Jeziorko
www.barwnie.com
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GIEBŁO KOLONIA, GIEBŁO, FUGASÓWKA, 
MARKOWIZNA

(Wywóz w IV wtorek  miesiąca)

RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, 
ŚRUBARNIA

OGRODZIENIEC ul. Sikorskiego
(Wywóz w II środę  miesiąca)

PODZAMCZE, MORUSY, KIEŁKOWICE
(Wywóz w IV czwartek  miesiąca)
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Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segregowanych w dniu wywozów o godzinie 6.00 rano.

OGRODZIENIEC ulice: Hetmańska, Kolorowa, Konopnic-
kiej, Krasickiego, Kr. Jadwigi, Książęca, Leśna, Malinowa, 

Mickiewicza, Mieszka, Narutowicza, Ogrodowa, Piastowska, 
Południowa, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, 

Spokojna, Wrzosowa
(Wywóz w III czwartek  miesiąca)

OGRODZIENIEC ulice: 1 Maja, Batorego, Bzowska, Chrobre-
go, Cicha, Cmentarna, Sawickiej, Jagiełły, Józefów, Koperni-

ka, Krótka, Mostowa, Nowy Świat, Paderewskiego,
Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności, Polna, Sobieskiego, Szeroka, 

Szkolna, Wodna, Wschodnia
(Wywóz w IV wtorek  miesiąca)

MOKRUS, GULZÓW,
OGRODZIENIEC ulice: Sienkiewicza, Olku-

ska, Kościuszki, Orzeszkowej
(Wywóz w IV poniedziałek  miesiąca)
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Pani Zofii Adamusińskiej
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z powodu śmierci 

Mamy
wyrazy szczerego współczucia

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Panu Grzegorzowi Wałkowi właścicielowi firmy pogrzebowej dziękuję 
serdecznie za okazaną mi pomoc i załatwienie wszystkich formalności 

związanych z pogrzebem mojej Mamy. Dziękuję wszystkim 
Pracownikom firmy pogrzebowej za profesjonalną, życzliwą i pełną 

powagi obsługę pogrzebu.
Zofia Adamusińska z Rodziną

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski 
oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ogrodzieńcu Dorota Cygan 
składają serdeczne podziękowania 

dla Gimnazjum w Ogrodzieńcu, Szkoły Podstawowej w Gieble, Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie, Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Podzamczu, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu, Przedszkola w Ogrodzieńcu, Pracowni 
Artystycznej ANNA, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu, Zespołu „Seniorzy”, 
Zespołu „Echo”, Zespołu „Ryczowianki”, Zespołu Folklorystycznego WRZOS, Miejskiego 
Koła Wędkarskiego OKOŃ, Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej, Koła Pszczelarzy 
w Ogrodzieńcu, OSP Ogrodzieniec, OSP Giebło, OSP Ryczów, OSP Ryczów Kolonia, OSP 
Mokrus, OSP Kiełkowice, OSP Gulzów, OSP Podzamcze, p. Zdzisława i Konrada Wojdasów, 
Grupy myszkowskiej Automobilklubu Częstochowa, Rathdowney Polska Sp. z o.o., pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy, Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Ogrodzieńcu, za zaangażowanie i udział w jubileuszowym korowodzie oraz festynie 
rodzinnym w dniu 31 maja 2013r.  zorganizowanym z okazji 40-lecia odzyskania praw 
miejskich przez Ogrodzieniec. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy.
Wasze zaangażowanie i wsparcie uświetniło to wydarzenie oraz zachęciło Mieszkańców 
do wzięcia udziału w uroczystości.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział 
w ceremonii pogrzebowej mojej Mamy w dniu 3 czerwca 2013r. 
Szczególne podziękowania kieruję do Orkiestry Dętej przy OSP  

w Ryczowie, przedstawicieli władz Gminy Ogrodzieniec. Dziękuję 
przyjaciołom Radnym z Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i ich rodzinom, 

Sołtysowi Ryczowa i jego rodzinie, Prezesowi OSP w Ryczowie  
i wszystkim Druhom Strażakom. Dziękuję gorąco rodzinie bliższej  

i dalszej, znajomym, sąsiadom i wszystkim uczestnikom pogrzebu oraz 
przyjaciołom Annie i Stanisławowi Orman.

Zofia Adamusińska z Rodziną

„Najlepsza część człowieka- to małe, bezimienne akty dobroci”
W imieniu swoim oraz mojej córeczki Nikoli chciałabym serdecznie podziękować organizatorce Pani Annie Mizerze, 
gronu pedagogicznemu oraz uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu za udział w zbiórce nakrętek na 
rzecz niepełnosprawnych dzieci.
Dzięki Państwa pomocy w 2012r. udało się zakupić fotelik rehabilitacyjny, umożliwiając udział Nikoli w zajęciach terapeu-
tycznych i rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym.
Z tegorocznych nakrętek został zakupiony sprzęt muzyczny przeznaczony do muzykoterapii oraz dofinansowanie do 
2-miesięcznej rehabilitacji ruchowej, która małymi kroczkami przynosi efekty.
        Dziękuję - Iwona Matczuk z Nikolką

Pani Zofii Adamusińskiej
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

Mamy
składa 

Redaktor Naczelny i Kolegium Redakcyjne 
„Gazety Ogrodzienieckiej”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Artura Nawary
wspaniałego człowieka, lekarza,  który był zawsze 

blisko ludzi, niósł pomoc innym
Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia

składają w imieniu Pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

oraz Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Pana 

Artura Nawary, 
męża naszej koleżanki.

3 lipca 2013 roku niespodziewanie straciliśmy 
wspaniałego lekarza, wiernego przyjaciela i niezwykle 

szlachetnego człowieka, którego wsparcia i opieki 
będzie nam bardzo brakować.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, 
Nauczyciele i Pracownicy 

Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu

Naszej serdecznej przyjaciółce Pani mgr Jadwidze Nawarze oraz 
Joannie i Sebastianowi składamy wyrazy szczerego współczucia.

Śmierć Artura jest dla nas wszystkich głębokim ciosem i 
niepowetowaną stratą. Żadne słowa nie osuszą łez i nie uciszą bólu, 

który z Wami dzielimy.
Jesteśmy i będziemy z Wami zawsze.

Małgorzata Michalska, Iwona Znamirowska, 
Małgorzata Janoska, Elżbieta Skwarek, Iwona Graboś, Ewa Wacowska

Pani mgr Jadwidze Nawarze
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża, 

Artura Nawary
składają

Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ogrodzieńcu

oraz Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
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W dniu 13 czerwca br. w Sanktuarium 
Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu 
odbył się ślub znanego kompozytora i 
pianisty Adama Sztaby z dziennikarką i 
scenarzystką Dorotą Szelągowską, córką 
znanej pisarki Katarzyny Grocholi. W cere-
monii, która odbyła się w gronie najbliższej 
rodziny i przyjaciół, uczestniczył także jako 
gość zaproszony Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzej Mikulski  wraz z 
małżonką. Starszymi drużbami byli Nata-
lia Kukulska i jej mąż Michał Dąbrówka. 
Wśród koncelebrantów uroczystej mszy 
był m.in. proboszcz Parafii Ogrodzieniec, 
ks. dziekan Jacek Furtak. Na zakończenie 
ceremonii wystąpiła Dziecięco-Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca pod 
kierunkiem kapelmistrza Stefana Łebka, 
która wykonała kilka utworów, m.in. Bar-
kę. Wzruszona młoda para bardzo ciepło 
przyjęła koncert i życzenia. Pan młody, 
Adam Sztaba, zwrócił się do młodych ar-
tystów z sympatią: Słucha się was bardzo 
dobrze. Drzemie w was olbrzymi potencjał 
muzyczny. Życzę sukcesów.

Joanna Piwowarczyk

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej 
życzy Państwu Młodym szczęścia i 
radości na nowej drodze życia i suk-
cesów zawodowych.

Zaślubiny w Sanktuarium na Skałce
Tym razem na V ogrodzienieckim spotkaniu kabaretowym gościć będziemy Formację 
Chatelet, mistrza sztuki pantomimy -  Ireneusza Krosnego oraz kabaret Smile.
Pragnąc zainteresować  Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec  uczestniczeniem w tym nie-
codziennym wydarzeniu,  na którym corocznie gościmy  artystów z najwyższej półki pol-
skiej sceny kabaretowej, Spółka „Zamek” przygotowała pulę biletów  w specjalnej cenie 
29 złotych/bilet. Bilety można zakupić w biurze  Spółki „Zamek” w Ogrodzieńcu przy  
ul. Kościuszki 66.
Warunkiem skorzystania z promocji jest osobisty zakup i okazanie dowodu tożsamości 
potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie Gminy Ogrodzieniec.
Każda  pełnoletnia osoba spełniająca ten warunek może zakupić maksymalnie 4 bilety.  
Promocyjne bilety można zakupić w okresie od 15 lipca 2013 do 9 sierpnia 2013 r. Ilość 
biletów promocyjnych jest ograniczona.

KABARETON 17.08.2013


