
CZERWIEC-LIPIEC 2014   NR 6/7/2014 (220) U K A Z U J E  S I Ę  N A  T E R E N I E  M I A S T A  I  G M I N Y  O G R O D Z I E N I E C  O D  1 9 9 0  R O K UNakład 2000 egz.

o g r o d z ien ie cka
Na Mistrzostwach Polski Mażoretek, które odbyły się w 
Kędzierzynie-Koźlu w dniach 24-25 maja br. grupa junio-
rek z Zespołu Mażoretek FANTAZJA  zdobyła po raz drugi 
z rzędu tytuł Mistrza Polski Mażoretek.  Znakomite okazało 
się także nasze trio - Aleksandra Brzozowska, Aleksandra 
Carewicz i Karolina Kaziród, które zdobyło tytuł I-go Wice-
mistrza Polski.
Serdecznie Wam gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!
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Bajkowy urlop w Polsce to temat kampanii podsumo-
wującej projekt pn. Promujemy Polskę Razem prze-
prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną. Ce-
lem akcji jest promocja turystycznych atrakcji Polski na 
rynkach zagranicznych. Dzięki środkom unijnym, zostały 
zrealizowane zagraniczne kampanie multimedialne, pro-
mujące polską turystykę. Zaproszenie do Polski to jednak 
nie jedyny cel tego projektu. Przełamanie stereotypów i 
pokazanie Polski nowoczesnej, inspirującej, z unikatowymi 
walorami turystycznymi, to także zadania projektu. Polska 
promowana jest jako kraj młody duchem, który stawia na 

kreatywność i odważnie stosuje nowoczesne rozwiązania. 
Wśród atrakcji turystycznych znalazł się Zamek Ogrodzie-
niecki oraz Szlak Orlich Gniazd, czyli miejsca uhonorowa-
ne Złotym Certyfikatem POT. Billboardy z panoramą Zam-
ku obiegły cały świat, m.in. Chiny, Indie, Rosję oraz całą 
Europę. 
Podsumowanie akcji odbyło się w piątek, 4 lipca br. na 
Zamku Ogrodzienieckim, gdzie spotkali się przedstawicie-
le organizacji turystycznych, władz wojewódzkich i gmin-
nych oraz zaproszeni goście: Anna Nemś i Piotr van der 
Coghen – posłowie na Sejm RP. Specjalnie na tę okazję 
przygotowano konkurs „Zostań twarzą regionu”, który po-
prowadził znany aktor Szymon Bobrowski. 

Joanna Piwowarczyk

Promocja jak z bajki
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Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu w dniu 21 
maja br. wpłynęły nastę-
pujące zapytania i inter-
pelacje radnych:

W związku ze wzmożo-
nym ruchem pieszych na 
odcinku drogi prowadzą-
cej na Krępę, zwracam się 
z prośbą o interwencję  u 
odpowiednich organów w 
sprawie ustawienia znaku 
ograniczenia prędkości oraz 
znaku informującego o ru-
chu pieszych. Rozpoczął się  
okres letni i osoby spaceru-
jące obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo. Kierowcy  
urządzają sobie wyścigi sa-
mochodowe i może dojść 
tam do tragedii. Ustawienie  
takiego znaku jest skonsul-
towane z Wydziałem Ruchu 
Drogowego Komendy Po-
wiatowej w Zawierciu
Mieszkańcy Ryczowa pro-
szą Pana Burmistrza o zor-
ganizowanie zbiórki wiel-
kogabarytowej w miesiącu 
czerwcu. Następna sprawa 
dotyczy studni na głównym 
przystanku. Po roku okaza-
ło się, że  kamień jest słaby, 
sypie się cała podstawa, 
zaprawa też   nie jest zbyt 
mocna, bo odpadają całe 
kamienie. To samo  dzieje 
się z klombem. Mieszkańcy 
proszą  o interwencje u wy-
konawcy. 
Przy zjeździe z ulicy Basz-
towej na drogę do Złożeńca 
brakuje znaku dokąd w/w 
droga prowadzi i ile jest ki-
lometrów do Złożeńca i do 
Pilicy. Kierowcy obcy ciągle 
pytają jak dojechać do da-
nych miejscowości i jaka 
jest odległość. W imieniu 
zainteresowanych radni 

proszą o załatwienie spra-
wy. 
Ponowna prośba mieszkań-
ców o gniazda do selektyw-
nej  zbiorki na przystanku 
BUS przy ul. Basztowej 97. 
Turyści wszystkie butelki 
pozostawiają w rowach 
przy drodze do Złożeńca i 
wokół przystanku. 
W Kiełkowicach to samo 
dzieje się ze studnią, kamień 
się lasuje i studnia sypie się. 
W interpelacji z 
dn.12.02.2014r. nie otrzy-
małem informacji ile pienię-
dzy gmina zebrała po te 80 
zł od gospodarstwa – ile 
zapłaciła za projekt tej re-
nomowanej firmie, który dał 
aż 73 pozycję i co z resztą 
tych pieniędzy. Pragnę pod-
kreślić, że żadna z gmin nie 
pobierała takich opłat.
Gimbus w 2010r. już stał 
tak  jak stoi w Cementowni. 
Ubezpieczenie OC trzeba 
płacić, autobus niszczeje, 
traci na wartości – co dalej, 
a może to dlatego, że to  ja 
załatwiłem tego gimbusa 
dla naszej gminy.
Kiedy zostaną zamontowa-
ne lampy doświetlające bo-
isko i basen przy szkole w 
Podzamczu. Na zebraniach 
wiejskich w dn. 4.07.2013r. 
oraz 17.09.2013r. oświad-
czył Pan, że jeżeli jest gdzie 
zamontować takie lampy a 
słupy energetyki stoją, to 
wystąpi Pan do energetyki 
o zgodę i lampy zostaną za-
wieszone i podłączone. Do 
kiedy to może być zrealizo-
wane,
Przystanek przy ul. Wojska 
Polskiego w kierunku Za-
wiercia jest uszkodzony, po-
krycie popękane przecieka, 
błoto. Na tle innych gmin 

nasze przystanki wyglądają 
fatalnie. Co jest tego powo-
dem?
Kiedy zostaną zlikwidowa-
ne dzikie wysypiska śmieci 
przy drodze za cmentarzem 
w kierunku Podzamcza oraz 
przy drodze Podzamcze – 
Bzów.
Kiedy zostaną naprawione 
lub wymienione pokrzywio-
ne i pordzewiałe barierki 
przy ul. W. Polskiego od 
strony Pl. Jurajskiego i remi-
zy OSP w Podzamczu.
Mieszkańcy ul. Firleja w 
Podzamczu od kilku lat 
proszą Pana na każdym 
spotkaniu w Podzamczu 
i spowodowanie poprawy 
ciśnienia wody pozwalające 
na normalne funkcjonowa-
nie z możliwością umycia 
lub wykąpania się wieczo-
rem. Ostatnio w lipcu 2013r. 
obiecał Pan definitywnie 
rozwiązanie tego problemu 
przez zamontowanie falow-
ników. Mieszkańcy pytają 
kiedy to może być zrealizo-
wane.
Jaka kwota została wydat-
kowana na prace związane 
z odwodnieniem posesji 
przy ul. Zachodniej w Ry-
czowie Kolonii.
Ile ma Pan zaległego urlopu 
do wykorzystania. Należało-
by go wykorzystać po to, by 
po zakończonej kadencji nie 
trzeba było za niego płacić. 
Podobno gminy na to nie 
stać.
Kiedy zakończy się remont 
dróg po zimie, bo nie tylko 
w Gieble, ale w całej gminie 
na drogach są ubytki. Cho-
dzi o bieżące uzupełnianie 
ubytków  szlaką. W Gieble 
zgłaszam ulice Księżą i Mio-
dową. 
Dworek w Gieble ściany 
zewnętrzne są w fatalnym 
stanie, jest to gminny zaby-
tek i on niszczeje, jego stan 

techniczny na zewnątrz jest 
zły. 
Czy byłaby szansa utworze-
nia siłowni na świeżym po-
wietrzu w Ogrodzieńcu, np. 
dla seniorów? Ze względu 
na duże koszty można tę in-
westycję wykonać kilkueta-
powo. Jest w Ogrodzieńcu 
grupa  młodych osób, któ-
rzy są bardzo zaintereso-
wana grą w piłkę nożną  na 
piasku. Ekipa  tych młodych 
ludzi  jest  z naszego terenu  
i oni są dość mocno  zain-
teresowani  uprawianiem  
tego sportu, myślą  nawet o   
założeniu klubu sportowe-
go. Czy byłaby możliwość 
pomóc im,  może kilka wy-
wrotek piasku wystarczy, 
bo zainteresowanie i zapał 
jest spory, a w sport warto 
inwestować. 
W imieniu mieszkańców so-
łectwa Fugasówka i Marko-
wizna  proszę o interwencję  
dot. drogi na Markowiznę, 
szczególnie końcówka  tej 
drogi  jest w kiepskim sta-
nie.  Proszę o interwencje  
w tej sprawie. 

Odpowiedzi Burmistrza: 
Nowy projekt organizacji 
ruchu na drogach powinien 
być gotowy do połowy lip-
ca br. Nie wolno ustawiać 
znaków drogowych bez za-
twierdzonego projektu. 
Zgodnie z planem zbiórka 
odpadów wielkogabaryto-
wych odbędzie  się jesienią, 
ale w każdą sobotę odpady 
wielkogabarytowe przyj-
mowane są także w Punk-
cie Segregacji Odpadów 
Komunalnych w siedzibie 
Remondis w Ogrodzieńcu-
-Cementowni.
Studnie w Ryczowie i Kieł-
kowicach obejmuje jesz-
cze okres gwarancyjny i 
wykonawca będzie musiał 
naprawić. Ich obudowa 

została wykonana  z wa-
pienia jurajskiego, takiego 
jaki jest w naszej gminie. 
Jest on mniej wytrzymałym 
materiałem od wapienia 
dewońskiego i to może 
być przyczyną powstania 
uszkodzeń.
To, że nasza gmina znalazła 
się na 73 miejscu w kon-
kursie na dofinansowanie 
do solarów, nie jest winą 
osób przygotowujących 
wniosek aplikacyjny, bo był 
on przygotowany jak wiele 
innych w sposób bardzo 
dobry. Pozycja na liście 
rankingowej wynikała z kry-
terium konkursu, w którym 
najważniejsze było uzyska-
nie efektu ekologicznego 
tzn.konkretne zmniejszenie 
zanieczyszczeń powietrza. 
Oprócz dwóch sołectw 
Gulzowa i Mokrusa mamy 
wszystkie posesje zgazy-
fikowane w gminie i efekt 
u nas jest mniejszy niż np. 
w gminie Kroczyce, gdzie 
trzony kuchenne na pod-
grzewanie wody w paleni-
sku węglowym zamieniono 
solarami. 
Od czasu likwidacji PKS 
Zawiercie, gimbus nie do-
wozi dzieci do szkoły, po-
nieważ przewoźnicy, którzy 
świadczą te usługi mają 
własny tabor i nie są zain-
teresowani wynajmem od 
gminy tego samochodu. 
W lipcu ogłosimy przetarg 
na dowóz dzieci do szko-
ły, jeżeli nowy przewoźnik 
nie będzie zainteresowany 
naszym autobusem, to go 
przeznaczymy na sprzedaż 
lub zezłomujemy.
Gmina jest zobowiązana 
do oświetlenia ulic. Ulica 
Szkolna jest oświetlona, 
natomiast boisko szkolne 
jest odrębną sprawą i nie 
powinna być przedmiotem 
interpelacji.

ZGK w Ogrodzieńcu ma 
zaplanowane remonty 
przystanków na terenie 
gminy i przystanek w Pod-
zamczu zostanie napra-
wiony.
Naprawa barierek w Pod-
zamczu leży w kompetencji 
zarządcy drogi czyli Powia-
towego Zarządu Dróg w 
Zawierciu. Gmina nie może 
ponosić kosztów związa-
nych z ich naprawą. 
Niskie ciśnienie wody zo-
stanie zlikwidowane, w 
najbliższym czasie zapla-
nowane jest zamontowanie 
hydroforu.
Poprosimy wykonawcę o 
skalkulowanie kosztów wy-
miany gruntu wraz z napra-
wą drogi przed nierucho-
mością w na ul. Zachodniej 
w Ryczowie Kolonii.
Ubiegłoroczny urlop wyko-
rzystałem prawie w całości, 
urlop bieżący planuję wy-
korzystać w sierpniu. 
Prace przy naprawie 
uszkodzonych dróg bitu-
micznych w całej gminie 
są dość zaawansowane. 
Przekażę do ZGK, aby 
sprawdzić stan pozosta-
łych dróg.
Dworek w Gieble – obecnie 
nie posiadamy środków na 
naprawę tynku na zewnątrz 
budynku. Wnętrze dworku, 
to co było najważniejsze 
jest zabezpieczone, a z re-
montem zewnętrznym na-
leży poczekać.
Temat siłowni na świeżym 
powietrzu omawialiśmy już 
wspólnie z Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej panią 
Lipką-Stępniewską. Urzą-
dzenia są bardzo atrakcyj-
ne, ale to bardzo duży wy-
datek w budżecie gminy, 
ok.40-50 tys.zł.
Sprawę naprawy drogi na 
Markowiznę przekażę do 
ZGK.

Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu  w dniu 
18 czerwca br. wpłynęły 
następujące zapytania i 
interpelacje radnych:

Po raz kolejny wnioskuję o 
oczyszczenie i pomalowa-
nie skorodowanej barierki 
na mostku przy ulicy W. 
Polskiego na wysokości 
budynku o nr  67.
Proszę o rozważenie moż-
liwości zrobienia zatoczki 
na przystanku autobuso-
wym w stronę Zawiercia, 
ponieważ jest tam jedna 
duża dziura i podczas opa-
dów deszczu nie ma moż-
liwości dojścia pod wiatę 
autobusową z powodu 
zalegającej wody i błota 
(wniosek z 19 marca br.)

Mieszkańcy wnoszą o 
oczyszczenie zarastają-
cego chodnika przy ul. W. 
Polskiego od strony Mo-
rusów na tym samym od-
cinku należy wyciąć zwi-
sające na chodnik gałęzie 
drzew.
Co ze zmianą organiza-
cji ruchu na ul. Bonerów 
Podzamczu.
Na jakim etapie są prace 
związane z poprawą ci-
śnienia wody w wodocią-
gu na ul.Firleja.
Co z naprawą lub wymia-
ną barierek przy ul. W. Pol-
skiego, Placu Jurajskim i 
remizie OSP.
Co dalej ze sprawą za-
mkniętego wjazdu na ul. 
Zuzanka.
Na ul. W.Polskiego w rejo-

nie Hotelu Boner po ostat-
niej ulewie występuje duże 
zanieczyszczenie pia-
chem, natomiast w czasie 
ulewy stworzyło się tam 
bajoro, gdyż kratki odpły-
wowe nie zbierały wody taj 
jak powinny.
W związku z tym, że obie-
cał Pan nie zarabiać na 
śmieciach, a wpływy któ-
rych dokonali mieszkańcy 
w tym zakresie przekro-
czyły koszty, które widnieją 
w umowie z firmą Remon-
dis – należałoby rozważyć 
obniżkę opłat za śmieci od 
1 lipca 2014r. do 6 zł i 10 
zł za odpady niesegrego-
wane.
Co z basenem przy Szkole 
Podstawowej w Podzam-
czu, odchodzą płytki, czy 

będzie zgłaszana reklama-
cja do wykonawcy.
Co z dzikimi wysypiskami 
przy drodze od cmentarza 
do Podzamcza i drodze  
Podzamcze-Bzów.
Mieszkańcy Ogrodzieńca, 
Podzamcza i turyści pyta-
ją kiedy będzie chodnik ze 
ścieżką rowerową pomię-
dzy Podzamczem a Ogro-
dzieńcem.
Odpowiedzi Burmistrza:
Ulica Wojska Polskiego 
w Podzamczu jest drogą 
wojewódzką, sprawę prze-
każemy do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Zawierciu, 
który odpowiedzialny jest 
za bieżące utrzymanie tej 
drogi.
Obecnie jesteśmy w trakcie 
opracowania nowego pro-

jektu organizacji ruchu dla 
całej sieci drogowej. Prze-
widziana jest w nim zmiana 
organizacji ruchu na ul. Bo-
nerów.  Planowane zakoń-
czenie prac projektowych 
do  15 lipca br. 
Wjazd na ulicę Zuzanki zo-
stał zamknięty  ze wzglę-
du na zagrożenie spo-
wodowane złym stanem 
technicznym budynku na 
skrzyżowaniu ul.Zuzanki i 
ul.Wojska Polskiego. Na 
dzień 2 lipca zaplanowana 
jest przez Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budow-
lanego w Zawierciu wizja 
lokalna, na której powinny  
zapaść decyzje, co do re-
montu budynku i ewentual-
nego  przywrócenia ruchu.  
Na skrzyżowaniu ulicy Woj-

ska Polskiego po desz-
czach gromadzi się woda 
i zanieczyszczenia praw-
dopodobnie z powodu 
zanieczyszczenia kanału 
odwadniającego. W naj-
bliższym czasie zostanie on 
oczyszczony przez zarząd-
cę drogi.
Jak informowaliśmy na 
koniec grudnia odnotowa-
liśmy nadwyżkę wpływów 
nad wydatkami z tytułu 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi  w wyso-
kości ok. 80 tys.zł, która 
weszła do budżetu w roku 
2014. Gdyby przeznaczyć 
ją na obniżkę stawek opłat 
za śmieci, możliwe byłaby 
zmniejszenie stawek o oko-
ło 30-40 groszy miesięcz-
nie.  Jeśli obniżka stawek 

cd na str.3



GAZETAo g r o d z ien ie cka 3
CZERWIEC - LIPIEC 2014

13 maja w Komendzie Po-
wiatowej PSP w Zawierciu 
odbyły się powiatowe uro-
czystości, w których brała 
udział delegacja z gminy 
Ogrodzieniec z pocztem 
sztandarowym z OSP Ry-
czów.
14 maja odbyło się po-
siedzenie społecznej rady 
SPZOZ w Ogrodzieńcu, na 
którym zatwierdzono spra-
wozdanie finansowe za rok 
2013.
19  maja na terenie  kom-
pleksu sportowego Orlik 

2012 odbył się turniej pił-
karski uczniów szkół pod-
stawowych. W tym roku w 
turnieju brała udział rów-
nież młodzież z gminy Łazy 
– SP Niegowonice, która 
zajęła pierwsze miejsce w 
rozgrywkach.
22 maja na terenie Krę-
py odbyło się spotkanie 
bibliotekarzy z terenu po-
wiatu zawierciańskiego, 
biorących udział w rajdzie 
rowerowym pn. „Odjazdo-
wy Bibliotekarz”.
29 maja w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu od-
było się spotkanie  w spra-
wie włączenia terenu po 
byłej Cementowni „Wiek” 
do Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 
Na spotkaniu omówiono 
procedurę i harmonogram 
działań zmierzających do 
ustanowienia na terenie 
gminy Ogrodzieniec spe-
cjalnych warunków dla 
przedsiębiorców podejmu-
jących działalność w przy-
szłej strefie ekonomicznej. 
30 maja odbyło się Walne 
Zgromadzenie Wspólni-
ków Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego Ogrodzieniec 
sp. z o.o. Na posiedzeniu 
zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe i sprawoz-
danie z działalności za 
rok ubiegły oraz udzielono 
absolutorium Zarządowi 
spółki.
7 czerwca odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Ogro-
dzieńcu. Na spotkaniu za-
twierdzono sprawozdanie 
z pracy i sprawozdanie 
finansowe za rok ubiegły 
oraz dokonano wyboru 
nowej rady nadzorczej. 
Gmina jest członkiem GS 

poprzez uczestnictwo 
Szkoły Podstawowej w 
Ogrodzieńcu, która jed-
nak nie ma osobowości 
prawnej i reprezentuje ją 
Burmistrz Miasta i Gminy. 
Jednym z ważniejszych 
punktów zebrania była 
kwestia przekazania Spół-
dzielni niektórych gruntów, 
na których GS wybudował 
swoje placówki w latach 
70 i 80. Od kilkunastu już 
lat Spółdzielnia stara się 
o ustanowienie użytkowa-
nia wieczystego na tych 
gruntach, do tej pory nie-
skutecznie. Okazuje się 
bowiem, że z powodów 
formalnych Spółdzielnia 
nie może skorzystać z 
ustawy nadającej użytko-
wanie wieczyste.
12 czerwca w OSiR w 
Zawierciu odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami 
Polskiego Związku Piłki 
Ręcznej w sprawie orga-
nizacji turnieju piłki ręcznej 
w 5 gminach powiatu za-
wierciańskiego –Zawiercie, 
Poręba, Pilica, Kroczyce i 
Ogrodzieniec. Turniej pla-
nowany jest we wrześniu. 
W naszej gminie odbywał 
się będzie na hali spor-

towej przy Gimnazjum. 
Wystąpi 8 drużyn z całej 
Polski. Jest to pierwsze tej 
rangi wydarzenie sporto-
we na terenie naszej gmi-
ny.
16 czerwca w Urzędzie 
Miasta w Jaworznie odby-
ło się posiedzenie Komite-
tu Sterującego, w sprawie 
opracowywanej strategii 
rozwoju Zagłębia Dą-
browskiego na 2020 rok.  
Gmina Ogrodzieniec jest 
członkiem tego Komitetu.
17 czerwca odbyło się 
posiedzenie Rady Progra-
mowej LGD Perła Jury, 
na której omawiane były 
wnioski w związku z ogło-
szonym konkursem przez 
stowarzyszenie. Do dofi-
nansowania rekomendo-
wano wniosek, dotyczący 
edukacji artystycznej dzieci 
i młodzieży, złożony przez 
MGOK w Ogrodzieńcu.
17 czerwca w Ogrodzień-
cu podpisana została umo-
wa pomiędzy Fundacją Re-
gionalną Agencji Promocji i 
Zatrudnienia a Spółdzielnią 
Socjalną Impuls w sprawie 
dofinansowania działalno-
ści spółdzielni socjalnej w 
Ogrodzieńcu. Spółdzielnia 

rozpoczyna działalność od 
1 lipca 2014r. i świadczyć 
będzie usługi dla gminy i 
dla mieszkańców z zakre-
su utrzymania czystości, 
pielęgnacji zieleni, prac go-
spodarczych, sprzątania, 
itp. 
17 czerwca odbyło się 
zakończenie roku szkol-
nego w Szkole Językowej 
„Asumpt”, która od 5 lat 
uczy dzieci i młodzież we 
współpracy z Biblioteką 
Publiczną w Ogrodzieńcu.
21 czerwca uroczyście 
przekazany został lekki 
samochód pożarniczy dla 
OSP Ogrodzieniec, za-
kupiony ze środków Ko-
mendanta Głównego PSP 
poprzez Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP i gminę 
Ogrodzieniec. Samochód 
Mitsubishi L-200 służyć 
będzie przede wszystkim 
specjalistycznej grupie ra-
towniczo-poszukiwawczej, 
działającej przy OSP Ogro-
dzieniec.
22 czerwca na terenie bo-
iska Klubu Sportowego w 
Gieble odbył się festyn zor-
ganizowany przez Szkołę 
Podstawową w Gieble. 
W imprezie uczestniczyła 
społeczność szkolna oraz 
rodzice, mieszkańcy i za-
proszeni goście.

z notatnika burmistrza...

miałaby być tak mała to czy 
jest sens je zmieniać? Może 
lepiej te środki przeznaczyć  
na utrzymanie czystości w 
gminie. 
Uszkodzenia w basenie 
przy SP w Podzamczu zo-
stały zgłoszone do reklama-
cji firmie, która wykonywała 
inwestycję. Basen został 
zabezpieczony i myślę, że 
w okresie wakacyjnym bę-

dzie funkcjonował.
Dzikimi wysypiskami mu-
simy się zająć. Proponuję 
ze środków pozostałych z 
opłat na odpady komunal-
ne przeznaczyć na walkę z 
takimi wysypiskami.
W chwili obecnej nie prze-
widujemy urządzenia 
ścieżki pieszo-rowerowej z 
Ogrodzieńca do Podzam-
cza.

Na sesji Rada Miejska w Ogrodzieńcu w dniu 
18 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
absolutorium za rok 2013. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Ogrodzieniec za 2013 rok, dotyczącego 
zamknięć zrealizowanych dochodów budżetowych 
na kwotę 24.273.372 zł i wydatków budżetowych na 
kwotę 23.284.850,44 zł, oraz uwzględniając pozytyw-
ną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wyko-
nania budżetu,  jak również pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.  Za udzieleniem 
absolutorium głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

JP

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 1 LIPCA 2014r

Uchwałą Nr LIV/411/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 maja 2014r  zatwierdzono nowe taryfy za zbioro-

we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące 

od 1 lipca 2014r do 30 czerwca 2015r. 

1. CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ:
Grupa 1 – wszyscy odbiorcy wody 
• cena za 1 m3 dostarczonej wody         4,70 zł
2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ:
Grupa 1 –   odbiorcy rozliczani według wskazań  wodomierza głównego: 
• cena za 1 miesiąc           5,04 zł
Grupa 2 – odbiorcy ryczałtowi:
• cena za 1 miesiąc           4,53 zł
Grupa 3 – odbiorcy posiadający wodomierz dodatkowy (np. do podlewania ogródków):
• cena za 1 miesiąc           4,04 zł
3. Opłata jednorazowa za przeprowadzenie prób technicznych nowego przyłącza wodociągowego  
wynosi 135,30 zł. 

1. CENA ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI:
Grupa 1 – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i usługowej  
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków         6,58 zł 
Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za pomocą przepompowni lokalnych
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków         6,39 zł

2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI:
Grupa 1 – wszyscy dostawcy ścieków do sieci kanalizacyjnej
• cena za 1 miesiąc            5,61 zł

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

Stawka opłat za zrzut 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej wynosi 7,95 zł, natomiast abonament dla 
dostawców którzy w danym miesiącu zrzucali ścieki wynosi 5,72 zł/ miesiąc.

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYŻEJ CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

Absolutorium 
udzielone

cd ze str.2
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W piątek, 13 czerwca br. grupa kadetek 
Zespołu Mażoretek Fantazja wzięła udział 
w XIV Międzynarodowym Festiwalu pn. 
Złota Lira w Rybniku. Impreza od wielu 
lat cieszy się dużym zainteresowaniem 

i zjeżdżają na nią zespoły mażoretkowe i 
orkiestr dętych z całej Europy, m.in. z Li-
twy, Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Gre-
cji. Nasze dziewczęta pod kierunkiem in-
struktora Agaty Barteczko zaprezentowały 
układ sceniczny, który bardzo podobał się 
publiczności. 

JP

XVII Regionalny Przegląd 
Zespołów Ludowych, Ka-
pel, Śpiewaków oraz Twór-
ców Ludowych i Rękodziel-
nictwa – 08.06.2014r.
Z Gminy Ogrodzieniec na 
Regionalnym Przeglądzie 
Zespołów Ludowych w 
Szczekocinach wystąpi-
ły zespoły śpiewacze z:  
Ryczowa „Ryczowianki” 

i Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii, 
który w kategorii śpiew bez 
akompaniamentu otrzymał I 
miejsce.
„Kiedy naród, w mniejszym 
lub większym stopniu, pie-
lęgnuje swoje dziedzic-
two kulturowe. Jest ono 
jego wizytówką i w pewien 
sposób wpływa na po-

strzeganie i przedstawianie 
charakteru narodowego 
konkretnej grupy etnicznej. 
Charakter ten, przejawia się 
w wielu dziedzinach dorob-
ku kulturowego, mniej lub 
bardziej estetycznych, nie 
mniej jednak, prawdziwie 
godną uwagi jest- muzyka. 
(…)”.

JSW

 Scena, na której 
migoczą kolorowe światła, 
gitary, perkusja, pianino. W 
tle słychać owacje publicz-
ności, a w centrum tego 
wszystkiego: ONI – młodzi 
i zdolni mieszkańcy Ogro-
dzieńca.
 Mieliśmy okazję 
zobaczyć to oraz usły-
szeć podczas kolejnego, 
tradycyjnego już, koncer-
tu galowego młodzieży 
uczęszczającej na zajęcia 
muzyczne do Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Ogrodzieńcu, który 
odbył się 26 czerwca br. 
Sprawcą tego „zamiesza-
nia” jest pan Marek Woź-
niak – instruktor muzyczny, 
który od wielu lat współ-
pracuje z młodymi, rozpa-
la w nich pasje muzyczne, 
zachęca do kreatywności 

oraz jest mentorem wielu z 
nas, nie tylko w dziedzinie 
gry na pianinie czy gitarze, 
ale w życiu w ogóle. Dzięki 
panu Woźniakowi cyklicz-
nie mamy okazję do mu-
zycznego podsumowania 
naszej pracy oraz zapre-
zentowania swoich umie-
jętności muzycznych. W 
tym roku przypomnieliśmy 
sobie stare dobre piosenki 
(„Livin’ on a prayer”, „Prze-
żyj to sam”), nie zabrakło 
też nowości („Nad prze-
paścią”, „California King 
Bed”). W związku z kanoni-
zacją Jana Pawła II posta-
nowiliśmy złożyć należny 
mu hołd w postaci jednej z 
jego ulubionych piosenek, 
„Barki”. Muzycznie błysz-
czeli: Agata Cholewa, Nata-
lia Olechnowicz, Krzysztof 
Dreliszek, Sebastian Na-

wara, Mateusz Domagała, 
Tomasz Bączek, Szymon 
Gajda, Bartosz Kosiński. 
Mieliśmy okazję wykonać 
kilka utworów z chórem 
szkolnym „Śpiewające nut-
ki” pod przewodnictwem 
pani Katarzyny Motyl oraz 
zespołem „Na wczoraj’ (w 
składzie: Krzysztof, Seba-
stian, Tomasz, Kinga Sta-
siak, Dominik Grabowski). 
Śpiewała dla nas Barbara 
Rymarowicz, a publiczność 
zabawiała, także grała, 
Aleksandra Krakowiak.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyszli nas posłu-
chać. Mamy nadzieję, że 
zagoszczą Państwo na na-
szym kolejnym koncercie.

Aleksandra Krakowiak

Złota Lira

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii. Opiekunem artystycznym zespołu jest Jolanta 
Sprężak-Wawrzyk. 

Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
 Kawiarenka na Krępie

zapraszają na
Lato na Krępie i wakacyjne imprezy rodzinne:

13 lipca 2014r. - BUDUJ z BOBEM  - gry i zabawy rodzinne
19 lipca 2014r. „BEZ KRĘPACJI” – JAM SESSION na KRĘPIE
godz. 17.00 – 20.00 - JURAJSKIE GRANIE i ŚPIEWANIE mu-
zyczna biesiada  zespołów śpiewaczych, 
od godz. 21.00 – …śpiewać i grać każdy może… - muzyczne nie-
spodzianki (zapraszamy wszystkich muzykujących z instrumentami)
20 lipca 2014r. - PIRACI z KARAIBÓW – gry i zabawy rodzinne
25 lipca 2014r. godz. 21.00 – Letnie Kino Plenerowe

WSTĘP WOLNY

Koncert galowy ‘2014 Wystąpiły w Szczekocinach
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W czwartek, 12 czerwca 
2014r. o godz. 16.30 w 
Miejsko – Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ogrodzień-
cu odbyła się uroczystość 
zakończenia II Edycji Uni-
wersytetu Trzeciego Wie-
ku w Ogrodzieńcu. Swoją 
obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście, wśród 
których byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
Andrzej Mikulski, kierownik 
USC Maria Raczek, Dyrek-
tor Biura Rektora Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej Dominik Penar, 
Dziekan Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej Paweł Sobczak, 
Przewodnicząca Rady Słu-
chaczy UTW Maria Lipka 

– Stępniewska, Dyrektor 
M-G BP w Ogrodzieńcu 
Wanda Zając i Dyrektor 
MGOK – Dorota Cygan 
oraz prowadzący poszcze-
gólne sekcje. Uroczystość 
rozpoczęła się „słodkim” 
wykładem, tematem pre-
lekcji była bowiem historia 
słodko – gorzkiej przyjem-
ności, czyli czekolady. W 
przyjemne klimaty wpro-
wadził nas dr Jacek Kurek 
i zaczarował salę na ponad 
godzinę. Po wykładzie od-
było się uroczyste rozdanie 
nagród książkowych dla 
słuchaczy, którzy wykazali 
się szczególnym zaanga-
żowaniem w działania UTW 
oraz pamiątkowe certyfi-
katy. Nie zabrakło również 

przemówień, podziękowań, 
gratulacji. Po oficjalnej czę-
ści słuchacze UTW oraz 
zaproszeni goście oddali 
się słodkiej przyjemności, 
płynącej z czekoladowej 
i bardzo efektownej fon-
tanny. Całą uroczystość 
poprowadził Sebastian 
Korzeniowski, pracownik 
WSB w Dąbrowie Górni-
czej. Również tego dnia 
otwarta została wystawa 
prac studentek uczęszcza-
jących na sekcje rękodzieła 
artystycznego i malarstwa 
pod kierownictwem Doroty 
Supkowskiej – instruktora 
MGOK. Wystawa cieszyła 
się ogromnym zaintere-
sowaniem, efekt ciężkiej 
pracy naszych słuchaczek 
można podziwiać do 4 lip-
ca w MGOK w Ogrodzień-
cu. Wspaniałe czerwcowe 
popołudnie przeszło już do 
historii, pozostały fotografie 
i wspomnienia. Życzymy 
naszym słuchaczom wspa-
niałych,  pełnych słońca 
wakacji. Zapraszamy już od 
października z nową ener-
gią i pomysłami na nowy 
trzeci rok UTW w Ogro-
dzieńcu.

Marta Bejgier

Kończący się rok akade-
micki w UTW 2013/14 to 
również czas podsumowań 
studenckiego dorobku i od-
krycie pasji, zamiłowań czy 
upodobań przed publicz-
nością. Na zorganizowanej 
wystawie w MGOK znalazły 
się prace słuchaczy z sek-
cji „Rękodzieło artystyczne 
i malarstwo” prowadzonej 
przez artystkę-plastyka 
Dorotę Supkowską. Dzięki 
farbom malarki dały upust 
własnego spojrzenia na 

świat, a w śmiałym pocią-
gnięciu pędzla własne my-
śli, wyobrażenia i emocje. 
I o to przecież chodzi, by 
wyobrazić siebie, świe-
żość chwili, pewne oko i 
rękę, szybką i precyzyjną, 
poprzez barwy, bo to one 
przecież kierują wzrokiem 
widza.
To samo można powiedzieć 
i pracach z „Rękodzieła ar-
tystycznego”. Urok bibuł-
kowych bukietów, zdobio-
nych jaj wielkanocnych i 

przedmiotów codziennego 
użytku to harmonia smaku, 
upodobań i spontaniczne 
wyczucie wdzięku w pro-
stocie wykonania. 
W ten sposób realizują się 
ukryte marzenia, niespeł-
nione kiedyś, bo coś tam w 
drodze wypadło, a teraz na 
emeryturze odżyło i potrafi 
zadziwić. Nie trzeba wielkiej 
odwagi, żeby spróbować i 
zrobić coś, co przykuje oko 
widza.

Alicja Kmita-Żak

Słuchacze UTW w Ogrodzieńcu pożegnali na wesoło drugi rok akademicki 2013/14. We 
wtorek 10 czerwca br. na Krępie przy ognisku i muzyce spotkali się słuchacze oraz opie-
kunowie poszczególnych sekcji. Organizator – MGOK w Ogrodzieńcu – przygotował kieł-
baski, które wspólnie usmażyli sobie nad ogniem uczestnicy pikniku. Gospodarz obiek-
tu, pan Krzysztof Uglorz, zapewnił drewno na palenisko oraz zadaszenie, które chroniło 
przed słońcem.  Zespół muzyczny przygrywał do tańca. Wszyscy bawili się wesoło i 
wspominali miniony czas spędzony w studenckim gronie. Czas, który zaprocentował no-
wymi znajomościami i przyjaźniami oraz zdobytą wiedzą.

JP

Zakończenie 
drugiego roku UTW

Piknik na Krępie Rozbudzone marzenia
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Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w 
Ogrodzieńcu Henryk Karcz został odznaczony Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczegól-
nych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. 
Medal ten jest najwyższym odznaczeniem Związku, któ-
rym  Zarząd Główny honoruje wybitnych działaczy pożar-
niczych. 
Wręczenia medalu wraz z dyplomem dokonał gen. bryg. 
Zbigniew Meres, Senator RP, Wiceprezes Zarządu Głów-
nego ZOSP RP oraz nadbryg. Marek Rączka, Śląski 
Komendant Wojewódzki PSP podczas Wojewódzkich 
Obchodów Dnia Strażaka, który w tym roku odbył się w 
Cieszynie. Z druhem komendantem w uroczystościach 
uczestniczyli także przedstawiciele OSP Ryczów, Pod-
zamcze, Kiełkowice i Gulzów.
Redakcja GO gratuluje Komendantowi H. Karczowi pre-
stiżowego wyróżnienia, życząc jednocześnie wszelkiej po-
myślności i satysfakcji z pełnionej służby. 

Joanna Piwowarczyk
fot. Przemysław Bryła

OSP Podzamcze

W sobotę, 21 czerwca 
br. na skwerze przy Pla-
cu Wolności odbyło się 
uroczyste przekazanie 
lekkiego samochodu 
pożarniczego dla jed-
nostki OSP Ogrodzie-
niec.  Zakupiony ze 
środków Komendanta 
Głównego PSP poprzez 
Komendanta Woje-
wódzkiego PSP i gminę 
Ogrodzieniec samo-
chód Mitsubishi L-200 
służyć będzie przede 
wszystkim specjali-
stycznej grupie ratow-
niczo-poszukiwawczej, 
działającej przy OSP 
Ogrodzieniec.
Przekazaniu wozu to-
warzyszyło poświęce-
nie, którego dokonał 

proboszcz Parafii Ogro-
dzieniec, ksiądz dziekan 
Jacek Furtak. Nowy sa-
mochód otrzymał imię 
Krzysztof, a rodzicami 
chrzestnymi zostali Ga-
briela Plutka i Dariusz 
Ptaś. Po poświęceniu i 
przecięciu wstęgi, na-
czelnik OSP Henryk No-
wak przekazał kierowcy 
Grzegorzowi Karczowi 
kluczyki do samochodu. 
W uroczystości wzięli 
udział parlamentarzyści 
– Anna Nemś i Zbigniew 
Meres,  przedstawiciele 
władz wojewódzkich, 
powiatowych i gmin-
nych z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec na czele oraz 
zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w 
Katowicach J. Szczy-
głowski, Komendant 
PSP Zawiercie M. Fiu-
tak, Komendant M-G 
ZOSP w Ogrodzieńcu 
H. Karcz, przedstawi-
ciele jednostek gmin-
nych – OSP Ryczów, 
Ryczów-Kolonia, Mo-
krus, Gulzów, Kiełkowi-
ce, Podzamcze, Giebło 
i OSP z Lipowej. Uro-
czystości towarzyszyła 
oprawa artystyczna w 
wykonaniu Dziecięco-
-Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej i Zespołu Mażore-
tek Fantazja, które prze-
maszerowały wraz z 
jednostkami strażaków 
i gośćmi ulicami miasta 
– od remizy do Placu 

Wolności, a następnie 
wystąpiły przed licznie 
zgromadzoną publicz-
nością na skwerze. W 
drugiej części progra-
mu zaprezentowała się 
dziecięca drużyna stra-
żacka z Rokitna Szla-
checkiego oraz odbył 
się pokaz ratownictwa 
wysokościowego w 
wykonaniu OSP Ogro-
dzieniec, pokaz sztuki 
walki i występ kabareto-
wy Tomasza Bednarka. 
Uroczystość zakończyła 
się późnym wieczorem  
zabawą taneczną w ryt-
mach starych i nowych 
przebojów disco.

Joanna Piwowarczyk

Połowa roku to czas kiedy największego tempa nabierają inwe-
stycje i przedsięwzięcia gminne: 

I.    W  dniu 9 czerwca br. dokonano odbioru końcowego   za-
dania „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzień-
cu w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.  Obecnie  
przy Urzędzie Miasta i Gminy może zaparkować 30 samo-
chodów, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.  Inwe-
stycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW na lata 2007-2013.

II.  Kontynuowane są roboty budowlane  i elektryczne  w ra-
mach  inwestycji pn. „Rewitalizacja   Placu   Piłsudskiego   
w   Ogrodzieńcu    wraz z budową amfiteatru w celu pobu-
dzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców 
oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych – etap I”.  
Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zakończyć się  – do 
końca lipca 2014r. Inwestycja została dofinansowana z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

Ponadto 

III.   Rozpoczęto  prace budowlane w ramach realizacji   zadania   
„Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu”.  
Prowadzone są roboty ziemne w celu przygotowania te-
renu do wybudowania  drugiego  ciągu  technologicznego 
oczyszczalni. Zgodnie   z   zawartą  umową  zakończenie  
prac  ustalono  na 28 listopada br.

IV.  5 lipca br. zakończyło się artystyczne spotkanie młodzieży 
w Bogacsu na Węgrzech zorganizowane w ramach projek-
tu „20-lat Wyszehradzkiej współpracy – świętujemy razem z 
przyjaciółmi” dofinansowanego z Międzynarodowego Fun-
duszu Wyszehradzkiego. Gminę Ogrodzieniec reprezento-
wała grupa juniorek zespołu mażoretek „FANTAZJA” oraz 
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ponadto w spotka-
niu wzięły udział mażoretki z czeskiego Terlicka, utalento-
wani przedstawiciele  szkoły artystycznej ze słowackiego 
Spisskego Podhradia oraz grupa mażoretek z Bogacsa.

Medal dla 
komendanta Gminne inwestycje

czerwiec/lipec 2014r.

Przekazanie samochodu 
dla OSP Ogrodzieniec
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W dniu 11.06.2014 w bi-
bliotece Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu odbyło się 
spotkanie z panią Alicją 
Kmitą–Żak, lokalną poetką, 
miłośniczką Ziemi Ogro-
dzienieckiej, działaczką 
na rzecz rozwoju kultury                
i czystości polskiej mowy.
Na spotkanie przybyło 30 
uczniów. Pani Alicja opo-
wiadała o swojej długo-
letniej pracy nauczyciela 
oraz o początkach swej 
twórczości. Wspomniała o 
pierwszej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Literac-
kiego im. H. Snopkiewicz 
w Zawierciu. Wysłała na 
ten konkurs sonety o Ju-
rze. Sonet „Zaproszenie” 

uznany został za jeden z 
najpiękniejszych wierszy i 
znalazł się w biuletynie „U 
wrót gramatyki” pod redak-
cją Bogdana Dworaka. Tym 
wierszem pani Alicja roz-
poczęła program poetycki. 
Ponieważ poezja świetnie 
komponuje z muzyką, nasz 
uczeń Sebastian Nawa-
ra, znany również z ogro-
dzienieckiego „Marzenia”, 
wybranymi przez siebie 
utworami granymi na gita-
rze współtworzył nastrój. 
Pani Alicja tworzy wiersze 
o różnej tematyce, w tym 
satyryczne. Młodzieży za-
prezentowała niedawno 
napisane „Jędrusie”. Jej 
wrażliwość pozwala nam 

dostrzec piękno życia, wo-
bec którego przechodzimy 
czasem obojętnie.
Młodzież czytała wybrane 
erotyki i zadawała pani Alicji 
pytania dotyczące poezji, 
upodobań, marzeń oraz 
najbliższych planów. W 
czasie spotkania panowała 
atmosfera ciepła i serdecz-
ności, bo nasz gość szybko 
nawiązał kontakt z młodzie-
żą interesującą się literatu-
rą. Wśród nich znalazł się 
gimnazjalista piszący wier-
sze. Spontaniczna rozmo-
wa dowiodła, że młodzież 
rozumie poezję, ma swoje 
upodobania i potrafi na ten 
temat mówić. 
Na koniec były kwiaty, po-
dziękowania za spotkanie, 
wspólne zdjęcia oraz za-
proszenie do ponownych 
odwiedzin.

Maria Synoradzka

Pożegnanie szkoły

Atrakcji moc

W piątek, 27 czerwca we wszystkich szkołach pożegnano rok szkolny.  
Z tej okazji odbyły się uroczyste akademie z udziałem władz gminy oraz rodzi-
ców.  Najlepsi uczniowie otrzymali Nagrody Burmistrza oraz nagrody dyrek-
torów szkół. Dla uczniów za osiągnięcia sportowe, czytelnicze oraz biorących 
w szkolnych akcjach i konkursach ufundowane zostały nagrody i dyplomy. 
Burmistrz wręczył także dyplomy członkom Zespołu „Mażoretek” Fantazja  
i Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej za zaangażowanie i całoroczną 
pracę w zespołach.

W Szkole Podstawowej nr 
1 w Ogrodzieńcu pożegna-
no uczniów klas  szóstych, 
których wychowawczynia-
mi były Iwona Znamirowska 
(klasa VIa)  i Małgorzata 
Michalska (klasa VIb). W 
szkolnym święcie wziął 
udział Burmistrz Andrzej 
Mikulski, który wręczył 
Nagrody Burmistrza dla 
uczniów z najlepszą śred-
nią ocen. Byli to uczniowie: 
Bartosz Kosiński z klasy VIa 
i Aleksander Apel z klasy 
VIb.  Burmistrz pogratulo-
wał uczniom osiągnięć w 
czasie nauki oraz podzię-
kował gronu pedagogicz-
nemu za pracę edukacyjną 
i wychowawczą.
Młodzież z tej szkoły osiąga 
bardzo wysokie wyniki w 
dalszej edukacji. Praca pe-
dagogiczna jest na bardzo 
wysokim poziomie. Przed 

wami wakacje i życzę wam, 
abyście jak najlepiej wyko-
rzystali ten czas – zwrócił 
się do młodzieży Burmistrz 
A. Mikulski.
Dyrektor szkoły Ewa 
Rudnicka podziękowała 
uczniom za lata spędzo-
ne w szkole, za wyniki 
w nauce i osiągnięcia w 
różnych dziedzinach m.in. 
sportowej, kulturalnej. 
Dziś opuszczacie mury 
swojej pierwszej szkoły. 
Sześć lat temu poznaliście 
swoich kolegów, tu zrodziły 
się wasze przyjaźnie, tu za-
znaliście smaku sukcesów, 
ale i porażek – tak jak w 
życiu bywa. Mam nadzie-
ję, że nauczyciele i rodzice 
stworzyli dla was funda-
menty, na których będzie-
cie opierać się w przyszło-
ści. Nie zapominajcie o 
naszej szkole. Zawsze mo-

żecie tu przyjść i podzielić 
się swoimi doświadczenia-
mi – tymi słowami zwróciła 
się do uczniów Ewa Rud-
nicka. 
Nagrodę Dyrektora otrzy-
mały uczennice: Zofia Ja-
noska, Anna Janoska, Ka-
rolina Mendak i Dagmara 
Mikoda.
Uczniowie pożegnali się ze 
szkołą, dziękując swoim 
nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły za 
trud poświęcony w wy-
chowanie i edukację. Ro-
dzice wzorowych uczniów 
otrzymali listy gratulacyjne. 
Miłą niespodzianką był al-
bum zawierający fotogra-
fie uczniów i nauczyli oraz 
wspomnienia z wydarzeń 
szkolnych, który absol-
wenci otrzymali od swoich 
wychowawczyń.

Joanna Piwowarczyk

Do niedawna w Podzamczu mogliśmy korzystać z atrak-
cji Parku Miniatur otwartego w 2010r., który usytuowany 
tuż u podnóża Ogrodzienieckiego Zamku, dostarczał mi-
łych wrażeń zwiedzającym. O tego sezonu Park wzboga-
cił ofertę dodatkowymi atrakcjami. Są to: Dom Legend i 
Strachów, Tor Saneczkowy, Park Doświadczeń Fizycznych 
i Park Rozrywki. Cały kompleks dostarcza niezapomnia-
nych wrażeń oraz jest wzbogaceniem oferty turystycznej 
naszej gminy. Ruiny Zamku Ogrodzienieckiego, gdzie 
ostatnio poczyniono szereg prac modernizacyjnych, Góra 
Birów, Sanktuarium na Skałce oraz kompleks Park-Ogro-
dzieniec to atrakcje w obrębie jednej miejscowości, które 
skierowane są zarówno dla indywidualnego turysty jak i 
grup zorganizowanych.  Można połączyć ich zwiedzanie 
w jedną trasę i ciekawie spędzić czas na Jurze. Dla miesz-
kańców gminy Ogrodzieniec wstęp do kompleksu Parku 
wynosi 50% zniżki.

JP

Wiosenne 
spotkanie z poezją
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Absolwenci Gimnazjum w Ogrodzieńcu
w roku szkolnym 2013/2014

Karolina Czech, Paulina Gała, 
Karolina Merda, Marta Mystek, 
Iwona Orman, Aleksandra Oru-
ba, Aleksandra Pilarczyk, Monika 
Piwowarczyk, Angelika Roch, Pa-
trycja Rogowska, Julia Stefańska, 
Aneta Woźniak, Paweł Cholewa, 
Michał Dzienniak, Kacper Gajda, 
Dawid Granat, Jakub Ładoń, Se-
bastian Nawara, Karol Nazimek, 
Michał Pokorski, Sebastian Stą-
pel, Adrianna Paś.  

Wychowawca 
mgr Elżbieta Gajda

Anna Gała, Marta Graboś, Alek-
sandra Janoska, Marta Kajdań-
ska, Gabriela Kosińska, Katarzy-
na Kosoń, Aleksandra Milewska, 
Marek Aust, Adrian Brąblik, Pa-
tryk Doniec, Maciej Dziedzic, Pa-
tryk Grzanka, Konrad Kaniowski, 
Krzysztof Krztuś, Patryk Kwieciń-
ski, Karol Liberski, Piotr Paliga, 
Rafał Ziaja, Kamil Zieliński. 

Wychowawca 
mgr Katarzyna Romańska – Bujak

Patrycja Bidzińska, Oliwia Cygan, 
Izabela Dubik, Nicol Janiczek, 
Klaudia Jeziak, Karina Kolasiń-
ska, Anita Kowalczyk, Kinga Maj, 
Anna Marczyk, Dominika Miko-
da, Patrycja Sołtysiak, Dominik 
Grabowski, Konrad  Kmita, Piotr 
Kwiatkowski, Michał Lipka, Paweł 
Odyjas, Dominik Pater, Karol Se-
weryn, Dawid Wieczorek. 

Wychowawca
 mgr Magdalena Milewska

Oliwia Banach, Anita Bednarz, 
Roksana Jagła, Magdalena Ra-
benda, Katarzyna Szeląg, Klaudia 
Szota, Dominika Uliniarz, Magda-
lena Żyła, Sebastian  Bartos, Piotr 
Czekała, Szymon Dybkowski, 
Krystian Leks, Sebastian Pilarski, 
Michał Połeć, Adrian Roksela,  
Kamil Szwajkosz,  Kamil Witek, 
Patryk Żak,  Paweł Żak. 

Wychowawca 
mgr Katarzyna Łachan

NOWOŚCI 
KSIĄŻKOWE 

W BIBLIOTECE 

Miejsko - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu ma 
do zaoferowania swoim czy-
telnikom następujące nowo-
ści książkowe. 

Pierwsza z nich to jest znakomity 
romans obyczajowy „Bezpiecz-
na przystań” Nicholasa Spark-
sa, niekwestionowanego mistrza 
opowieści o miłości, autora kilku-
nastu powieści, z których pokaź-
na część została przeniesiona na 
ekran. 
Kiedy w niewielkim miasteczku 
Southport na południu USA poja-
wia się tajemnicza młoda kobieta, 
mieszkańcy zadają sobie pytanie, 
co skłoniło ją do rozpoczęcia ży-
cia w tym odizolowanym miejscu. 
Piękna, ale zamknięta w sobie 
Katie, pracuje w lokalnej restau-
racji i wyraźnie unika nawiązywa-
nia nowych znajomości. Udaje 
się jej zachować dystans do mo-
mentu, w którym poznaje Alexa, 
właściciela sklepu i owdowiałego 
ojca dwójki dzieci. Wbrew sobie, 
Katie coraz bardziej angażuje się 
w życie rodziny. Ale nawet naj-
czystsze uczucie nie odmieni jej 
przeszłości. Kobieta miała dobry 
powód, by zmienić tożsamość 
i uciec z Bostonu. Pogrzebała 
całe swoje dawne życie, by uciec 
przez brutalem, który zamienił jej 
życie w piekło. Teraz musi zde-
cydować, czy żyć dalej samot-
nie pod fałszywym imieniem, czy 
podjąć ryzyko i walczyć o własne 
szczęście. To pierwsze pozwoli 
jej zapomnieć przeszłość i za-
pewni bezpieczeństwo. To drugie 
da jej nadzieję na zbudowanie 
przyszłości.

Kolejną propozycją jest „Botani-
ka duszy” najnowsza powieść 
Elizabeth Gilbert autorki świato-
wego bestsellera „Jedz, módl się, 
kochaj”.
Elizabeth Gilbert, po 13 latach i 
spektakularnym sukcesie powra-
ca do literackiej fikcji. Fascynu-
jąca historia niezwykłej kobiety, 
której życie wyprzedziło epokę. 
W najnowszej książce  przedsta-
wia niezwykłe losy Almy Whitta-
ker, zafascynowanej nauką femi-
nistki, od najmłodszych lat, przez 
pierwsze przyjaźnie, zauroczenia 
i miłość, która nieodwracalnie 
zmieniła jej dotychczasowe życie. 
Bohaterowie tej książki przemie-
rzają planetę od Londynu przez 
Peru i Tahiti po Amsterdam. Czy 
odnajdą tam szczęście i spełnie-
nie?

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do odwiedzania 
biblioteki i zapoznania się z 
naszą ofertą książkową.



GAZETAo g r o d z ien ie cka 9
CZERWIEC - LIPIEC 2014

Szkoły Podstawowe (SP) 
kl. IV-VI
I miejsce – 13,5 pkt – drużyna 
SP Giebło: Zielińska Natalia, Ga-
łecki Kacper, Grzesiak Aleksan-
dra
II miejsce – 12,5 pkt (dogryw-
ka) – drużyna SP Ogrodzieniec 
klasy B: Apel Aleksander, Jano-
ska Zofia, Ptak Nikola
III miejsce – 12,5 pkt (dogryw-
ka) – drużyna SP Ogrodzieniec 
klasy A: Sykulski Jakub, Żyła 
Kacper, Kuźniak Paulina
IV miejsce – 12 pkt – drużyna 
SP Ryczów: Bednarz Agata, 
Mędrecka Monika, Pikuła Kinga
V miejsce – 11,5 pkt – drużyna 
SP Fundacji „Elementarz” Pod-
zamcze: Jaros Wiktor, Kowalski 
Szymon, Wesołowska Anna
Wszyscy uczestnicy konkursu 

Zespół „WRZOS” w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą.
Festiwal Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą w tym roku odbył się  
już  48 raz.  To cykliczna impreza, 
promująca kulturę ludową i folklor. 
Jest ona najważniejszym i najbar-
dziej prestiżowym spotkaniem 
ludowych muzykantów i śpiewa-
ków w Polsce.  Celem przeglądu 
jest popularyzacja oraz doku-
mentacja tradycji autentycznego 
muzykowania i śpiewu ludowego. 
Impreza ma charakter konkursu; 
biorą w niej udział kapele ludowe, 
instrumentaliści grający na trady-

cyjnych instrumentach, śpiewacy 
i zespoły śpiewacze, których re-
pertuar jest zgodny z tradycjami 
danego regionu kraju. 
Na najbardziej  rozśpiewanej  ka-
zimierskiej imprezie nie zabrakło 
również reprezentacji z naszej 
Gminy -  Zespołu Folklorystycz-
nego „Wrzos” z Ryczowa – Ko-
lonii, działającego  pod patrona-
tem Miejsko –Gminnego Ośrodka  
Kultury w Ogrodzieńcu. W kate-
gorii soliści reprezentowała nas 
Angela Wawrzyk. 

Beata Stypa –Rus 
Jolanta Sprężak -Wawrzyk

Tematem przewodnim konkursu 
było „20 lat współpracy polsko-
-węgierskiej gmin Ogrodzieniec 
i Bogács w latach 1994-2014”. 
Turniej organizowany przez 
Gminne Centrum Informacji w 
Ogrodzieńcu odbył się w dniach 
12-13 maja br.

Wyjątkową rangę turnieju pod-
kreślają patronaty honorowe, 
które nad konkursem objęli: prof. 
dr hab. Jerzy Buzek – Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Pre-
mier RP w latach 1997-2001, 
Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego 2009-2012; dr 
Iván Gyurcsík – Ambasador Wę-
gier w Warszawie; Andrzej Go-
ściniak – Przewodniczący Sej-
miku Województwa Śląskiego; 
Csendesné Farkas Edit – Bur-
mistrz (Polgármester) węgier-
skiej Gminy Bogács.
W turnieju wzięło udział 24 
uczniów ze szkół w gminie, a 
uczestnicy rywalizowali dru-
żynowo z podziałem na dwie 
grupy wiekowe: gimnazjalistów 
i uczniów szkół podstawowych.
W konkurencjach drużynowych 
uczestnicy odpowiadali na loso-
wane pytania z zakresu wiedzy 
o Unii Europejskiej, Węgrzech, 
gminie Bogács oraz Henryku 
Sławiku. Inne konkurencje dru-
żynowe polegały na dopasowy-
waniu wyrażeń i symboli o sze-
rokim wachlarzu: kraje, kultura, 
tradycje, jedzenie… skojarzenia. 
Podczas drużynowej układanki 
łamigłówki należało ułożyć kom-
plet puzzli (mapa Europy, zabyt-
ki) oraz połączyć kropki (powstał 
motyl). W ostatniej konkurencji 
należało ułożyć jedną ścianę 
kostki Rubika, składającą się z 9 
pól. W grupie szkół podstawo-
wych zadano dodatkowe pyta-
nia.

Jury konkursowe w składzie: 
Anna Jurczak, Dariusz Ptaś, 
Iwona Rajca przedstawiło osta-
teczne wyniki drużynowych 
zmagań:
Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
I miejsce – 18,5 pkt – drużyna 
klas I: Grzegorczyn Roksana, 
Kaziród Dagmara, Koza Wero-
nika
II miejsce – 18 pkt – drużyna 
klas III: Oruba Aleksandra, Dubik 
Izabela, Bednarz Anita
III miejsce – 14 pkt – drużyna 
klas II: Wyszyński Szymon, Szo-
ta Weronika, Feliszewska Alicja 

 Zespół „WRZOS” 
w Kazimierzu Dolnym

Węgierski akcent 
europejskiego turnieju

Drużyny w grupie szkół podstawowych. Od lewej drużyna: SP Ryczów, SP 
Ogrodzieniec – klasy B, SP Giebło, SP Ogrodzieniec – klasy A, SP Fundacji 
„Elementarz” Podzamcze

zostali obdarowani nagrodami, 
ponadto finaliści turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i „cia-
steczkowe” medale. Nagrodze-
nie wszystkich uczestników było 
możliwe dzięki sponsorom, u 
których udało się pozyskać liczne 
nagrody, za które organizatorzy 
serdecznie dziękują. 
Sponsorzy nagród: Związek Gmin 
Jurajskich z siedzibą w Ogro-
dzieńcu; Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Perła Jury” z sie-
dzibą w Łazach; Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach – Wydział Rozwoju 
Regionalnego, Zespół ds. Infor-
macji i Promocji; Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego 

w Katowicach – Kancelaria Sej-
miku Województwa Śląskiego; 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach – 
Wydział  Gospodarki, Promocji 
i Współpracy Międzynarodowej; 
Śląska Organizacja Turystyczna z 
siedzibą w Katowicach; Węgier-
ska Gmina Bogács; Urząd Miasta 
i Gminy w Ogrodzieńcu.
Gminny Turniej Wiedzy o Unii 
Europejskiej ma na celu propa-
gowanie wiedzy o integracji eu-
ropejskiej, jak również uczczenie 
dziesiątej rocznicy wejścia Polski 
do Unii Europejskiej oraz popula-
ryzacja wiedzy o Henryku Sławi-
ku.

Tekst i zdjęcia: Iwona Rajca

Drużyny w grupie gimnazjalnej. Od lewej drużyna: klas II, klas I, klas III.

Od 1 lipca na terenie Gminy Ogrodzieniec działa 
Spółdzielnia Socjalna „IMPULS”.  Jest to nowo po-
wstała firma, ale pracują w niej ludzie z dużym do-
świadczeniem. Świadczymy szeroki wachlarz  usług 
z zakresu pielęgnacji i konserwacji  terenów zielo-
nych, począwszy od pielenia klombów, koszenia 
trawników, wykaszania traw, cięcia i formowania 
żywopłotów aż po karczowanie i uprzątanie dzia-
łek zaniedbanych.  Oferujemy prace  remontowo-
-naprawcze takie jak: drobne naprawy, malowanie 
pomieszczeń, bram, wywóz pozostałości po remon-
cie itd. W zakres naszej oferty wchodzą także prace 
porządkowo-czystościowe polegające na sprząta-
niu pomieszczeń po remontach, sprzątaniu piwnic,  
sprzątaniu domów, myciu okien itp. Oferujemy 
również pomoc przy opiece nad osobami starszy-
mi wraz z praniem, sprzątaniem,  robieniem zaku-
pów, gotowaniem obiadów i innymi czynnościami, 
w zależności od potrzeb klienta. Do wyżej wymie-
nionych prac używamy własnego profesjonalnego 
sprzętu, który obsługują doświadczeni pracownicy. 
Jesteśmy otwarci na współpracę z klientami indy-
widualnymi, jak i innymi firmami i instytucjami. 

Tel. kontaktowy : 784-340-719

IMPULS
Ruszyła Spółdzielnia Socjalna
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Dom Pogrzebowy

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

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

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

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

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

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

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

SKUP AUT
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
OGRODZIENIEC, KOŚCIUSZKI 107 E

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

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y

SPRZEDAM!
Działka rekreacyjno-budowlana z garażem, ogrodzona, 

otoczona lekkimi świerkami, 450m2, Ogrodzieniec, 
ul. Słowackiego (na końcu), kontakt: 32 67 32 009
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LIPIEC

środa  02.07.14
14.30-16.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (decoupage),  bibułkarstwo
16.00-19.30 - zajęcia plastyczne dla dorosłych „Letnia Akademia Sztuki”
czwartek 03.07.14.
10.30- 12.30 - zajęcia plastyczne dla dzieci
piątek 04.07.14.
10.30- 13.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci
wtorek 08.07.14.
15.00- 17.00 - zajęcia plastyczne dla młodzieży ( decoupage) bibułkarstwo
środa 09.07.14.
14.30- 16.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci
16.00- 19.30 - zajęcia plastyczne dla dorosłych „Letnia Akademia Sztuki”
czwartek 10.07.14.
10.30- 13.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci
piątek 11.07.14.
10.30-12.30 - zajęcia plastyczne dla dzieci
15.00- 17.00 - zajęcia plastyczne dla młodzieży (decoupage) bibułka, szkło
środa 16.07.14.
14.30- 16.00 - plastyka dla dzieci
16.00- 19.30.- zajęcia dla dorosłych „Letnia Akademia Sztuki”
czwartek 17.07.14
14.30.- warsztaty muzyczne z zespołami
15.00- 18.00 salsa w MGOK
piątek 18.07.14.
14.30.- Warsztaty muzyczne z zespołami
9.30 - zajęcia plastyczne w Kiełkowicach z instruktorem MGOK
poniedziałek 21.07.14.
Wycieczka piesza na Górę Birów z Kiełkowic- instruktorzy MGOK
wtorek 22.07.14.
10.00 - zajęcia plastyczne Kiełkowice z instruktorem MGOK
15.00 - 17.00 zajęcia plastyczne dla młodzieży
środa 23.07.14.
16.00- 19.30 - zajęcia plastyczne dla dorosłych „Letnia Akademia Sztuki”
czwartek 24.07.14
WYCIECZKA Rodzinna do Wisły
14.30 - Warsztaty perkusyjne – dla wszystkich
piątek 25.07.14.
14.30 - Warsztaty perkusyjne – dla wszystkich
15.00 - 17.00- zajęcia plastyczne dla młodzieży
środa 30.07.14.
wycieczka piesza do kręgielni „Jura”  w Cementowni
czwartek-31.07.14 
14.30 - zajęcia z gitarą elektryczną – dla średniozaawansowanych

SIERPIEŃ

01-03.14 - wakacyjne warsztaty wyjazdowe dla mażoretek do Wieruszowa
piątek 01.08.14.
14.30 - zajęcia z gitarą elektryczną – dla średniozaawansowanych
środa 06.08.14. 
wycieczka do wioski indiańskiej w Kiełkowiach
czwartek 07.08.14.
14.30 - warsztaty wokalne – dla wszystkich lubiących śpiewać
piątek 08.08.14.
14.30 - warsztaty wokalne – dla wszystkich lubiących śpiewać
wtorek 12.08.14.
14.30.- zajęcia z gitarą klasyczną i akustyczną- dla początkujących i  średniozaawanso-
wanych
środa 13.08.14. 
14.30.- zajęcia z gitarą klasyczną i akustyczną- dla początkujących i  średniozaawanso-
wanych
czwartek 14.08.14.
14.30.- zajęcia z gitarą klasyczną i akustyczną- dla początkujących i  średniozaawanso-
wanych
wtorek 19.08.14.14.30.- warsztaty muzyczne z zespołami, przygotowanie mini –recitalu 
na Święto Gminy Ogrodzieniec
środa 20.08.14.
dwudniowe warsztaty taneczne z zespołami mażoretkowymi- przygotowanie układów 
tanecznych do występu  na Święto  Gminy Ogrodzieniec 2014r
14.30.- warsztaty muzyczne z zespołami, przygotowanie mini –recitalu na Święto Gminy 
Ogrodzieniec
czwartek 21.08.14.
14.30 - warsztaty muzyczne z zespołami, przygotowanie mini –recitalu na Święto Gminy 
Ogrodzieniec
czwartek 28.08.14.
14.30 - warsztaty perkusyjne na zakończenie wakacji – dla wszystkich
piątek 29.08.14.
spektakl teatralny Teatr Art.-Re z Krakowa
14.30 - warsztaty perkusyjne na zakończenie wakacji – dla wszystkich
sobota 30.08.14.
Wystawa prac z sekcji malarstwa i rękodzieła UTW Ogrodzieniec.
Kino wakacyjne  rusza na Krępie - 04.07.14. o godz. 21.00 fimem „Królowie lata”. Na-
stępny seans według harmonogramu  który będzie się ukazywał na stronie  internetowej. 
W planie wakacji pogadanki tematyczne tj. pszczelarz, wędkarz, weterynarz.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie zajęć!

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze MGOK od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30- 15.30 lub pod numerem telefonu 32 67 32 044

WAKACJE’ 2014 z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ogrodzieńcu

13 spotkań, około 200 uczestników, ponad 100 różnorodnych pytań – tak staty-
stycznie można podsumować spotkania informacyjne, które spółka Rathdowney 
prowadzi od lutego bieżącego roku w sołectwach objętych projektem. Spotka-
nia te są uzupełnieniem dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Spółę od 
kwietnia ubiegłego roku na terenie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba, 
w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, którego ce-
lem 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. Na terenie każdej 
z ww. gmin Rathdowney uruchomiła dyżury informacyjne, w trakcie których mieszkańcy 
mają możliwość pozyskania informacji o  dotychczasowych rezultatach projektu, którego 
celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowa-
nie rud cynku i ołowiu oraz o kolejnych planowanych etapach prac. W trakcie spotkań 
przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci odpowiadają na pytania mieszkańców do-
tyczące projektu. Mieszkańcy mają także możliwość zapoznania się z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu. 
W celu dotarcia z informacją o projekcie do większej grupy mieszkańców, w lutym bieżą-
cego roku  Rathdowney rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne z udziałem eks-
pertów w sołectwach objętych projektem.  

W ciągu 6 miesięcy odbyło się 13 spotkań, w tym spotkania obejmujące wszystkie sołec-
twa na terenie gminy Łazy oraz pierwsze 3 spotkania w sołectwach gminy Ogrodzieniec. 

Spotkania zostały tymczasowo przerwane z uwagi na wakacje, ale będą kontynuowane 
od września br – o datach i miejscach spotkań będziemy informować na bieżąco.
W trakcie spotkań przedstawiciele firmy wraz z ekspertem ds. hydrogeologii odpowie-
dzieli na ponad 100 zróżnicowanych  pytań dotyczących projektu, jego przewidywanych 
ram czasowych, procedur pozwoleniowych, wpływu ewentualnej kopalni na zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym szczególnie na wody podziemne. Wszystkie pytania zostały 
zebrane i wraz z odpowiedziami zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej 
projektu. Tymczasem wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pre-
zentacją przedstawioną podczas spotkań http://www.projektolza.com/s/MaterialyDoPo-
brania.asp 

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne doty-
czące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 - 18:00 według następują-
cego harmonogramu : 

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca; 
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca; 
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwar-
tek miesiąca; 
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca. 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ
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- Zgromadzenie Narodowe wysłuchało orędzia Prezydenta RP w 25. rocznicę wolnych 
wyborów parlamentarnych;
- 1 czerwca odbyła się XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tematem były wybory 
parlamentarne;
- Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 70. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino.
27 maja - weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw. 
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy będą przydzie-
lone do jednego z trzech profili. Każdy bezrobotny od samego początku będzie prowa-
dzony przez tego samego doradcę. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego 
środki przeznaczane będą na szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia. Zmiany mają na 
celu dostosowanie ofert pracy do potrzeb bezrobotnych oraz wzmocnienie współpracy 
z gminami, agencjami pracy oraz pracodawcami. Pracownicy urzędów pracy zostaną 
dodatkowo wynagrodzeni, jeżeli skutecznie doprowadzą do zatrudnienia osoby bezro-
botnej. 
30 maja - Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta.
W wyniku wdrożenia przepisów unijnych wzmocnieniu ulegnie pozycja konsumenta. Wy-
dłużeniu z 10 do 14 dni ulegnie termin odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyny (np. przez Internet czy drogą 
telefoniczną). Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o przy-
sługującym mu prawie,  będzie mógł z niego skorzystać przez okres 1 roku od upływu 
czternastodniowego terminu ( obecnie termin wynosi 3 miesiące). Termin gwarancji bę-
dzie wynosił 2 lata począwszy od dnia wydania rzeczy. Powstanie możliwość żądania 
obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku rzeczy wadliwej, bez uprzedniego 
zwrócenia się o naprawę lub o jej wymianę. Ustawa została przekazana Prezydentowi RP.  
30 maja - Sejm uchwalił  nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw.
Począwszy od września bieżącego roku wprowadzony zostanie bezpłatny podręcznik 
dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Podręcznik będzie wypożyczany 
uczniom, natomiast ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Powstanie możliwość 
wyboru innego podręcznika, przy czym jego zakup będzie musiał być sfinansowany przez 
organ prowadzący szkołę. Projekt ,,darmowy podręcznik” będzie wdrażany stopniowo. 
W roku szkolnym 2017/2018 obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gim-
nazjów. Nowelizacja została przekazana Senatowi.
4 czerwca - weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
Uproszczeniu ulegnie procedura odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków. Ponad-
to od 1 września powstanie możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych asysten-
tów nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu pracy.  
10 czerwca - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Skróceniu do 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu ulegnie czas pracy osoby 
niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ustawa została przekazana 
do Senatu.
10 czerwca - Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych 
ustaw.
Zwiększenie ilości lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 
rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców (po 
uprzednim poinformowaniu o tym gminę) to niektóre ze zmian przyjętych przez Izbę. No-
welizacja została przekazana do Senatu. 
10 czerwca - Sejm skierował w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 
rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego. 
Nowelizacja zakłada zmiany w zakresie orzekania kar, w tym zaostrzenie kar w stosunku 
do ciężkich przestępstw, ograniczenie orzekania kary warunkowego pozbawienia wolno-
ści, wprowadzenie kary mieszanej, zmiany w zakresie orzekania środków zabezpiecza-
jących oraz przepadku mienia. Rządowy projekt nowelizacji to największa proponowana 
zmiana przepisów od momentu przyjęcia Kodeksu karnego w 1997 roku. 

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

Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Wydarzenia z Sejmu

Nasze społeczeństwo bę-
dzie coraz starsze, a co 
za tym idzie, wzrośnie za-
potrzebowanie na opiekę 
instytucjonalną i indywidu-
alną sprawowaną nad oso-
bami starszymi.
Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku pracy 
oraz środowiska lokalnego 
miasta i gminy Ogrodzie-
niec, Dyrekcja Regional-
nego Centrum Kształce-
nia Ustawicznego oddział                 
w Zawierciu oraz  Dyrekcja 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Ogrodzieńcu 
uruchamiają od 1 września 
2014r. kwalifikacyjny kurs 

zawodowy w zawodzie 
opiekun medyczny. Czas 
trwania kursu ok..9 miesię-
cy.  Absolwent otrzymuje 
świadectwo ukończenia 
kursu oraz może zdawać 
egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe or-
ganizowany przez Central-
ną Komisję Egzaminacyjną. 
Szczegółowe na informacje 
można uzyskać: w sie-
dzibie Medyczna Szkoła 
Policealna Województwa 
Śląskiego dla Dorosłych 
(dawne liceum medyczne) 
ul. Żabia 19b w Zawierciu, 
www.rcku.nazwa.pl , nr tel. 
32/6724332. 

Posiadamy ofertę eduka-
cyjną w różnych zawo-
dach medycznych i pa-
ramedycznych w szkole 
młodzieżowej i w szkole 
dla dorosłych:. Technik 
elektroradiolog - 2,5 roku, 
Technik masażysta - 2 lata, 
Asystentka stomatologicz-
na - 1 rok, Technik usług 
kosmetycznych - 2 lata, 
Opiekun medyczny - 1 rok, 
Technik BHP - 1,5 roku, Hi-
gienistka stomatologiczna 
- 2 lata. 
Zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy.

Renata Dusza 
Wicedyrektor RCKU

Opieka nad starszym człowiekiem
Starzenie się społeczeństwa to fakt, którego zatrzymać się nie da. 
Według prognoz GUS ilość ludności w powiecie zawierciańskim będzie 
malała, a ludzi w wieku powyżej 60 roku życia będzie przybywało.

Naszemu Koledze

Panu  Krzysztofowi Kwoczale
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia  

z powodu śmierci 

 Żony
składają  

Dyrektor i Pracownicy 
Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

Od maja na terenie naszej 
gminy Lokalna Organizacja 
Społeczna we współpracy 
ze Starostwem Powiato-
wym w Zawierciu realizują 
projekt pod tytułem Ju-
rajska Karta Seniora. Ta 
nowa inicjatywa w swym 
zamierzeniu ma pomóc lo-
kalnym przedsiębiorcom, a 
także mieszkańcom naszej 
gminy po 60 roku życia.  W 
ramach projektu powstaje 
unikalny system rabatowy 
dla osób starszych. Projekt 
składa się z dwóch etapów. 
Etap pierwszy to zaprosze-
nie do współpracy oko-
licznych przedsiębiorców. 
Może w nim wziąć udział 
każdy kto chce wspierać 

ogrodzienieckich senio-
rów. Karta z drugiej strony 
podniesie konkurencyjność 
lokalnych firm. Często bo-
wiem zdarza się tak, że 
klienci specjalnie jadą do 
Zawiercia na zakupy. Etap 
drugi to rozdysponowanie 
karty wśród seniorów. Ra-
zem z kartą otrzymają oni 
specjalny wykaz firm, w 
których będą mogli sko-
rzystać ze zniżek. Każdy 
zaś lokal uczestniczący w 
projekcie zostanie ozna-
kowany oraz będzie dbał 
o konstruowanie atrak-
cyjnych ofert rabatowych. 
Wysokość rabatów będzie 
ustalała każda z firm, w 
praktyce będą one wahały 

się w przedziale od 5-15%. 
Inicjatywa została doce-
niona przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, 
a także Urząd Marszałkow-
ski naszego województwa, 
które objęły ją patronatem 
honorowym. Karta Seniora 
budzi duże zainteresowa-
nie mediów. Wśród patro-
nów medialnych znalazł się 
Dziennik Zachodni, portale 
nasze miasto.pl i moj-ogro-
dzieniec.pl. Aktualnie trwa 
przyjmowanie zgłoszeń firm 
chętnych do wzięcia udzia-
łu w projekcie, natomiast 
realnie skorzystać ze zniżek 
seniorzy będą mogli już od 
tej jesieni.

Patryk Szczygieł

Minister docenia pomysły mieszkańców!

Współcześnie znajomość 
języka francuskiego zwięk-
sza nie tylko nasze szanse 
na znalezienie dobrej pracy 
w kraju, otwiera nam ona 
drogę do kariery i eduka-
cji zagranicznej, a także 
umożliwia poznanie pięknej 
kultury krajów frankofoń-
skich.
Język francuski od zawsze 
budził pozytywne skoja-
rzenia. Nazywany niegdyś 
językiem dyplomacji za-
rezerwowany był głownie 
dla środowisk elitarnych, 
współcześnie natomiast 
określany jako język mi-
łości kojarzy się nie tylko 
z namiętnością, ale także 
bogatą kulturą, ciekawą 
historią i doskonałymi po-
trawami. 
Zainteresowanie samą 
kulturą francuską w Pol-
sce nieustannie rośnie, 

czego przykładem m.in. 
jest rosnąca ilość filmów 
francuskich wyświetla-
nych w naszych kinach 
oraz obecność francuskich 
kucharzy w popularnych 
programach TV (Master 
Chef). Sytuacja ta sprzyja 
niewątpliwie nauce języ-
ka francuskiego, którego 
znajomość przez Polaków 
jest znikoma – wg rapor-
tu GUS z 2011r. zaledwie 
3,2% mieszkańców po-
wyżej 16 roku życia umie 
posługiwać się językiem 
francuskim, podczas gdy 
językiem angielskim po-
sługuje się 34,1%, rosyj-
skim 28,2%, niemieckim 
20,7% społeczeństwa. 
Niewielka liczba osób ko-
munikujących się po fran-
cusku zderza się z ciągłym 
zapotrzebowaniem rynku 
na pracowników francu-

skojęzycznych, jednak 
powodów do nauki języka 
francuskiego jest znacz-
nie więcej, ponieważ język 
francuski: podnosi wartość 
na rynku pracy, pomaga 
osiągnąć wyższe zarobki, 
zwiększa mobilność za-
wodową, stwarza szansę 
na karierę międzynarodo-
wą, sprzyja inwestycjom, 
umożliwia dalszą edukację, 
ułatwia poznanie.
Powyższy katalog, to tylko 
pewnego rodzaju propo-
zycja. Zapewne każdy w 
nauce języka francuskie-
go znajdzie coś dla siebie, 
jedni aby w pełni delekto-
wać się wybornym sma-
kiem francuskiego wina 
nad brzegiem Sekwany, a 
drudzy aby lepiej rozumieć 
tekst śpiewany przez uko-
chaną artystkę. 

Patryk Szczygieł

Francuski językiem przyszłości?
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KALENDARZ  WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH od  1.07.2014   do  31.12.2014
GIEBŁO KOLONIA, GIEBŁO, FUGASÓWKA, 

MARKOWIZNA
(Wywóz w IV wtorek  miesiąca - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, 
ŚRUBARNIA, OGRODZIENIEC ul. Sikorskiego

(Wywóz w II środę  miesiąca - wystawiamy pojemniki 
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

PODZAMCZE, MORUSY, KIEŁKOWICE
(Wywóz w IV czwartek miesiąca - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)
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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 - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

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 - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

MOKRUS, GULZÓW, OGRODZIENIEC ulice: 
Sienkiewicza, Olkuska, Kościuszki, Orzeszkowej

(Wywóz w IV poniedziałek miesiąca - wystawiamy 
pojemniki  oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)
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KALENDARZ  WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH od  1.07.2014   do  31.12.2014
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 - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

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 - wystawiamy pojemniki 

oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

MOKRUS, GULZÓW, OGRODZIENIEC ulice: 
Sienkiewicza, Olkuska, Kościuszki, Orzeszkowej

(Wywóz w IV poniedziałek miesiąca - wystawiamy 
pojemniki  oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)
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Na kompleksie sportowym Orlik w Ogrodzieńcu odbył się 
turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Dyrek-
tora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu . 
W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosła drużyna SP 1 
Ogrodzieniec przed SP Giebło. Na 3 miejscu SP Chlina. 
SP1 Ogrodzieniec pokonało SP Giebło 5:0 a SP Chlina 
10 :0. Drużyna dziewcząt: Milena Żurawska (k), Wiktoria 
Rosa, Julia Pytka, Julia Mazur, Karolina Mendak, Lilianna 
Smok, Izabela Mergalska, Natalia Kudela, Karolina Łoź-
na, Wiktoria Bidzińska, Dagmara Mikoda, trener Jarosław 
Janik. W turnieju chłopców wygrała szkoła z Żarnowca 
pokonując SP Giebło 3:0 i SP1 Ogrodzieniec 1:0 przed 
SP1 Ogrodzieniec które pokonało SP Giebło 3:1. Repre-
zentacja SP 1 wystąpiła w składzie: Michał Kaziród, Jakub 
Stępień, Kamil Stępień, Kacper Biedak, Adrian Styczeń, 
Kacper Giemza, Bartłomiej Łączek; Konrad Żurawski, Woj-
ciech Czaplicki, Aleksander Apel, Dawid Wróbel,. Dominik 
Pietruszka, Jakub Słowikowski. Nagrody w postaci pucha-
rów i dyplomów wręczyła dyrektor Ewa Rudnicka. Zawody 
sędziował animator sportu Dawid Szymusik.

Drużyna dziewcząt z SP 1 w Ogrodzieńcu wzięła udział w 
finałach Mistrzostw Powiatu Zawierciańskiego. W turnieju 
tym pokonały SP Irządze 4:0 i po remisie z SP Zawiercie 
2:2 i w rzutach karnych 1:0 co dało awans do finału rejonu, 
który odbył się w Poraju, gdzie pokonały miejscową szkołę 
podstawową 7:1. Następnie zakwalifikowały się do półfina-
łu Mistrzostw Śląska w mini piłce nożnej dziewcząt, które 
zostały rozegrane w Jaworznie. W turnieju tym spotkały się 
z reprezentacją szkoły nr 34 w Częstochowie przegrywając 
2:4.  (2 gole uzyskała Lilianna Smok). W meczu o 3 miejsce 
pokonały SP Rogoźnik 2:0 także po golach Lilianny Smok. 
Szkołę z Ogrodzieńca reprezentowały: Milena Żurawska 
(k), Wiktoria Rosa, Julia Pytka, Julia Mazur, Karolina Men-
dak, Lilianna Smok, Izabela Mergalska, Natalia Kudela, Ka-
rolina Łoźna, Wiktoria Bidzińska, Dagmara Mikoda, trener 
Jarosław Janik.

Na obiektach „Orlika” w Ogrodzieńcu odbyła się IV edycja 
turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. W kategorii chłopców uzyskano następują-
ce rezultaty: SP 1 Ogrodzieniec - SP Niegowonice 3:0, SP 
1 Ogrodzieniec - SP Giebło 1:2, SP Giebło - SP Niego-
wonice 0:5. Zwyciężyła szkoła z Niegowonic przed Ogro-
dzieńcem oraz Giebłem. 
Po raz pierwszy odbył się turniej w kategorii dziewcząt. 
Najlepiej zaprezentowały się dziewczyny z SP 1 Ogrodzie-
niec, które po remisie 1:1 z KS Giebło pokonały SP Niego-
wonice 13:0 zajmując 1 miejsce w turnieju przed Giebłem i 
Niegowonicami. Skład zwycięskiej drużyny: Wiktoria Rosa, 
Julia Mazur, Wiktoria Bidzińska, Lilianna Smok, Dagmara 
Mikoda, Milena Żurawska,  Karolina Łoźna, Natalia Ku-
dela, trener Jarosław Janik. Po zmaganiach sportowych 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski 
wręczył każdej szkole pamiątkowe puchary i dyplomy i za-
prosił na kolejną edycję turnieju. Zawody sędziował Dawid 
Szymusik. 

Uczniowie SP 1 w Ogrodzieńcu wzięli udział w biegu prze-
łajowym „Cztery Pory Roku” edycja „Wiosna”, który odbył 
się w okolicach zamku w Podzamczu i odnieśli sukcesy. W 
kategorii klas 0-III Grzegorz Polewczak zajął II miejsce, w 
kategorii klas IV-VI chłopców zwyciężył Dominik Pietrusz-
ka, a wśród dziewcząt Karolina Łoźna była  druga. Łącznie 
w zawodach wzięło udział około 200 zawodników.

Reprezentacja SP 1 w Ogrodzieńcu wystąpiła w finale rejo-
nowych Igrzysk w Biegach Sztafetowych, które odbyły się 
na obiektach OSIR-u w Zawierciu. Najszybciej biegające 
dziewczyny w szkole to: Izabela Mergalska, Karolina Łoź-
na, Julia Mazur, Milena Żurawska. Dziewczyny wystąpiły w 
sztafecie szwedzkiej. Polega ona na tym, że zawodnicz-
ki biegną: pierwsza na 400m, druga na 300m, trzecia na 
200m i czwarta na 100m i zajęły 2 miejsce. Opiekun Jaro-
sław Janik.

SPORT

Triumf  Gminy Ogrodzieniec w Preczowie
21 czerwca 2014r (sobota)  na Scenie Letniej Ośrodka Kultury w Preczowie odbył się 
XI  Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych . Gminę Ogrodzieniec repre-
zentowały trzy zespoły: Zespół Folklorystyczny „WRZOS” z Ryczowa – Kolonii, „RYCZO-
WIANKI” z Ryczowa oraz zespół „ECHO” z Ogrodzieńca. Mimo dużej konkurencji nasze 
zespoły zajęły czołowe miejsca :
I miejsce  ZF ”WRZOS”  z Ryczowa –Kolonii
II miejsce zespół „ECHO” z Ogrodzieńca

red.

w programie:
godz. 17.00 – 20.00 - JURAJSKIE GRANIE i ŚPIE-
WANIE - muzyczna biesiada  zespołów śpiewaczych,
od godz. 21.00 – „…śpiewać  (i grać!) każdy może…” 
- muzyczne niespodzianki (zapraszamy wszystkich 
muzykujących z instrumentami)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Kawiarenka na Krępie
zapraszają na imprezę plenerową

organizatorzy

WSTĘP WOLNY

19 lipca 2014r. – Ośrodek Wypoczynkowy „KRĘPA”

W czerwcu br. z inicjaty-
wy radnej Elżbiety Stanek 
mieszkanki Kiełkowic przy-
stąpiły do odchwaszczania 
placu zabaw. W przedsię-
wzięciu tym jednak pra-
cowały tylko trzy osoby 
tj. sama Elżbieta Stanek, 
Jadwiga Drążek i Andrzej 

Graboś, który pomagał w 
koszeniu trawy.
Piaskownica na tym placu 
bardzo mocno porosła tra-
wą i chwastami, dlatego 
musieliśmy ją oczyścić, aby 
nasze dzieci i wnuki mogły 
się bawić w czystym pia-
sku – mówi radna Elżbieta 

Stanek, której na sercu leżą 
sprawy lokalnej społeczno-
ści. Radna nie tylko zauwa-
ża problemy, ale stara się 
je rozwiązywać. Nie boi się 
pracy i poświęca swój czas 
na pracę społeczną. Mamy 
nadzieję, że jej przykład 
zmobilizuje innych miesz-
kańców do konkretnych 
działań dla własnej wsi.

Red.

Plac zabaw jak nowy
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MGOK w Ogrodzieńcu ogłasza rekrutację do Dziecięcego 
Uniwersytetu, który rozpocznie działalność w roku szkol-
nym 2014/15. W Ogrodzieńcu działa już drugi rok Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku i chcielibyśmy przedstawić także 
podobną ofertę najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. 
W programie przewidujemy 10 wykładów oraz ciekawe 
zajęcia i warsztaty z różnych dziedzin nauki m.in.: fizyka, 
biologia, geografia, literatura, sztuka. Nad stroną dydak-
tyczną czuwać będzie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. Stronę organizacyjną zapewnia MGOK.  
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat. 

50zł/rok

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
W OGRODZIEŃCU

działający przy Miejsko – Gminnym  
Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
ogłasza nabór na rok akademicki 

2014/2015
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisy-
wania się na UTW w Ogrodzieńcu. Prosimy 
dotychczasowych słuchaczy UTW
 o dokonywanie wpisów na nowy rok aka-
demicki 2014/2015

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do Biura UTW
w siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 20.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 20.00
piątek 8.00 – 16.00
lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044
Prosimy również o propozycje utworzenia 
nowych sekcji

50zł/rok

Biuro Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32/ 67 32 044, e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
www.wsb.edu.pl/udo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Ogrodzieńcu

Gospodarz spotkań

W środę, 21 maja, na Zam-
ku Ogrodzienieckim w Pod-
zamczu odbyła się niezwy-
kle urocza i udana impreza 
plenerowa pn. „Trzymaj 
formę razem z nami” - juraj-
skie spotkanie integracyjne 
osób niepełnosprawnych. 
Pomysłodawcą i głównym 
organizatorem był Zespół 
Szkół i Placówek Specjal-
nych im. M. Grzegorzew-
skiej w Zawierciu.  Do or-
ganizacji imprezy włączył 
się również MGOK w Ogro-
dzieńcu oraz Spółka Za-
mek. Głównym celem tego 
integracyjnego spotkania 
było podsumowanie akcji 
prowadzonych przez szko-
łę w zakresie preferowania 
zdrowego stylu odżywiania. 
Piękna aura na dziedzińcu 

zamkowym powitała po-
nad 200 osób – uczniów i 
nauczycieli szkoły oraz za-
proszonych gości, wśród 
których był poseł na Sejm 
RP Piotr van der Coghen, 
przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Maria Lipka-Stępniewska, 
dyrektor MGOK w Ogro-
dzieńcu Dorota Cygan, 
prezes Spółki Zamek Iwona 
Pakuła-Błoch, dyrektor SA-
NEPID Zawiercie Wiesław 
Olechnowicz.
W programie zaplanowano 
zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem, gry i zabawy 
oraz występy artystyczne 
na scenie. Z naszej gminy 
zaprezentowały się zespoły 
ludowe: ZF Wrzos z Ryczo-
wa Kolonii, który przygoto-

wał smaczne prażonki oraz 
Zespół Ryczowianki ze 
stoiskiem degustacyjnym 
– żurek, kiełbaska, ciasto. 
Przed widownią wystąpił 
Zespół Mażoretek Fanta-
zja – grupa kadetek pod 
kierunkiem A. Barteczko. 
Przedstawicielki UTW w 
Ogrodzieńcu prezentowały  
rękodzieło artystyczne  - 
kwiaty z bibuły oraz wyrób 
biżuterii. Na scenie zapre-
zentowała się także sekcja 
karate Klubu Sportów Walki 
Arashi z Zawiercia. Jurajska 
Grupa GOPR uatrakcyjniła 
imprezę przejażdżkami qu-
adem.  Spotkanie okazało 
się niezwykle udane, było 
wesoło, atrakcji  nie brako-
wało i apetyty dopisywały, o 
czym świadczyły znikające  
porcje regionalnych sma-
kołyków.

Joanna Piwowarczyk

Trzymaj formę...


