
10.11.2016r. Dom Kultury w Ogrodzieńcu
17.00 – Jakże ciebie przywitać radosna swobodo! - koncert 
okolicznościowy w wykonaniu zespołów działających przy 
MGOK:  Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo oraz sekcji 
literackiej UTW w Ogrodzieńcu, wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych

11.11.2016r. Kościół Parafialny w Ogrodzieńcu
10.00 – montaż poetycki w wykonaniu młodzieży z Gim-
nazjum w Ogrodzieńcu
ok. 10.30 - msza św. za Ojczyznę
ok. 11.30 – przemarsz na Cmentarz Komunalny z asystą 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec, 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
zaprasza na obchody Święta Odzyskania Niepodległości
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Do przebudowy centrum Ogrodzieńca przygotowujemy się od 
dawna. Już kilkanaście lat temu, w mojej pierwszej kadencji, 
przy współfinansowaniu gminy i województwa śląskiego wyko-
nana została dokumentacja, dzięki której w latach 2009-2011 
wyremontowano ulice 1 Maja i Olkuską. Potem, z uwagi na 
inne pilniejsze zadania w regionie, nastąpił przestój w pracach.  
W bieżącym półroczu zapadła jednak decyzja Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego o kontynuacji zadania. Zgodnie z podpi-
sanymi umowami do końca maja przyszłego roku wyremonto-
wany zostanie odcinek ulicy Kościuszki od szkoły do  kościoła 
parafialnego, czyli ścisłe centrum miasta. Wykonawcami są fir-
my P.U.H. DOMAX z Boronowa oraz konsorcjum firm: BITUM 
sp. z o.o., P.U.H. DOMAX , OLS sp. z o.o. z siedzibą w Lipiu Śl.  
Bardzo się cieszę, że udało mi się również skoordynować te 

Rusza przebudowa centrum Ogrodzieńca! 

roboty z planowaną modernizacją sieci energetycznej niskiego 
napięcia. Dzięki temu oprócz nowej drogi będziemy mieli także 
nowe oświetlenie. 
Harmonogram robót dotyczący budowy ronda podzielono na 
cztery etapy. Etap I to wykonanie pasa ul. Kościuszki po stro-
nie południowej od szkoły do skrzyżowania z ul. Nowy Świat i 
nawiązanie do ul.1 Maja. Etap II obejmuje wykonanie końców-
ki prawego pasa ul.1 Maja i pasa ul. Kościuszki od skrzyżowa-
nia z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Paderewskiego. Etap 
III to wykonanie pasa ul. Kościuszki po stronie północnej, od 
przystanku autobusowego do szkoły. Etap IV obejmuje prace 
wykończeniowe i wykonanie oznakowania poziomego i pio-
nowego. Termin zakończenia tej części inwestycji jest dość 
napięty, bowiem zakończenie prac dotyczących przebudowy 
skrzyżowania przewidziano na 12 grudnia br. 
W efekcie powstanie  rondo o trzech wlotach. Średnica ze-
wnętrzna ronda wynosić będzie 26 m,  a w środku powstanie 

wyspa o średnicy 9 m, opleciona granitowym pierścieniem o 
szerokości 3,5 m, po którym będzie można przejeżdżać, je-
żeli wystąpi taka konieczność (długie zestawy, np. ciężarów-
ki z naczepami). Szerokość jezdni na rondzie wynosić będzie 
5m, poza skrzyżowaniem dwie jezdnie będą szerokie po 3,5m 
każda. Wzdłuż jezdni powstaną nowe zjazdy indywidualne, 
nowe chodniki i zatoki autobusowe. Konstrukcja nawierzchni 
chodników i zatok parkingowych wykonana zostanie z kostki 
betonowej szarej, a nawierzchnia zatok autobusowych z kostki 
granitowej.
Prawie równolegle z przebudową skrzyżowania trwać będzie 
remont drogi i chodników na odcinku od przystanków auto-
busowych w centrum Ogrodzieńca do kościoła. Wykonane 
zostaną ponadto nowe wpusty deszczowe wraz z przykana-
likami, co rozwiąże problem odwodnienia drogi, szczególnie w 
rejonie za kościołem. Wykonane zostanie też nowe oznakowa-
nie poziome.
Celem zaplanowanych robót jest poprawa przepustowości 
ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawa bezpieczeństwa pie-
szych w najbardziej ruchliwej części miasta, a także poprawa 
estetyki naszej miejscowości. Niestety czekać nas będą spore 
utrudnienia w ruchu. Dotyczyć one będą w szczególności oko-
lic szkoły i ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Szkolną do kościoła parafialnego. Z uwagi na prowadzone ro-
boty oraz likwidację miejsc do parkowania naprzeciw wejścia 
do szkoły, zmianie ulegnie trasa autobusu szkolnego oraz bar-
dzo utrudnione będzie parkowanie wokół placu szkolnego.
Warto jednak znieść chwilowe kłopoty, aby w naszym mieście 
było bezpieczniej i piękniej. Proszę zatem o wyrozumiałość i 
cierpliwość, a za utrudnienia spowodowane prowadzonymi ro-
botami, w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i 
firm prowadzących prace  serdecznie przepraszam.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy 
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Modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków w Podzamczu
W związku z zawiadomieniem Starosty Zawierciańskiego informujemy, że na terenie naszej 
gminy, w miejscowości Podzamcze rozpoczęły się pomiary geodezyjne związane z realiza-
cją prac w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji 
budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze, jednostka ewidencyjna 
Ogrodzieniec.
Do wykonania ww. czynności technicznych oraz opracowania operatu ewidencyjnego 
upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s. c. Jarosław Kożuch, 
Sławomir Zając z siedzibą w Krakowie ul. Radzikowskiego 65K/12 zgodnie z umową  
Nr RU-075/16 z dnia 22.08.2016 r.
Prace terenowe, według wykonawcy powinny się zakończyć do  7 października możliwe, 
że wystąpi konieczność jakichś drobnych uzupełnień jednak 18 października br. całość 
prac ma zostać zakończona.
W okresie od 18 października do 8 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Za-
wierciu ul. Sienkiewicza 34, p. nr 6 będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-
-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla Podzamcza.  Osoby zainteresowane 
mogą zapoznać się z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protoko-
łu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

GMINNE INWESTYCJE 
wrzesień/październik 2016r.Radni PYTAJĄ

Budowa drogi na ul. Różanej w Ogrodzieńcu

Nowy chodnik Giebło Kolonia - Morusy

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 
września br. wpłynęły następujące in-
terpelacje i zapytania radnych:

Zwracam się z przypominającą prośbą o 
remont uliczki Słowackiego między bloka-
mi nr 8 i 9 w możliwie najszybszym ter-
minie.
Drugą prośbą jest przejścia dla pieszych 
na ul. Kościuszki od drogi pomiędzy szko-
łą a starym przedszkolem.
Odcinek ulicy Kościuszki za kościołem w 
stronę Podzamcza jest szczególnie nie-
bezpieczny w miejscu, gdzie jest skarpa 
i bardzo wąskie przejście dla pieszych. 
Stąd prośba o zniesienie tej skarpy i po-
prawę bezpieczeństwa dla pieszych, 
szczególnie dzieci idących do szkoły.
Może w ramach współpracy z Powiatem 
Zawierciańskim udałoby się  wykonać 
chodnik na ulicy Kościuszki w stronę Pod-
zamcza?
Co z rondem? Czy jest zaprojektowane 
przejście dla pieszych na ulicy Szkolnej?
Czy coś się zmieniło w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów? Ostatnio nie 
wszystkie odpady są przyjmowane, po-
wstały listy, na  które trzeba się zapisywać 
wraz z podawaniem swoich danych oso-
bowych. Czy jest to zgodne z podpisaną 
umową?
Co z boiskiem, które mogłoby powstać na 
placu po byłym przedszkolu. Przydałoby 
się pełnowymiarowe boisko sportowe w 
Ogrodzieńcu dla dzieci i młodzieży szkol-
nej.
Proszę o położenie nakładki asfaltowej na 
całej długości ulicy Szkolnej, która jest w 
złym stanie technicznym. 
Przydałaby się zmiana organizacji ruchu 
między blokami, gdyż na wąskiej ulicz-
ce zimą np. straż pożarna na pewno nie 
przejedzie.
Prosimy o informacje dotyczące realizacji 
nakładki asfaltowej w miejscowości Śru-
barnia na ulic Sadowej i Rodackiej – przy-
bliżony termin realizacji.
Mieszkańcy Giebła zadają pytania doty-
czące Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego. Proszę o informacje na ten 
temat i zamieszczenie w Gazecie Ogro-
dzienieckiej.
Mieszkańcy Podzamcza i gminy zadają 
pytania dlaczego Spółka Zamek nie do-
kłada do sprzątania, budowy chodników i 
utrzymania czystości. Proszę o udzielenie 
informacji mieszkańcom na jakiej zasadzie 
działa Spółka Zamek.
Przejazd przed zimą na Markowiznę, żeby 
nie było tam problemów z dojazdem po 
śmieci.
Czy można przedłużyć trasę autobusu 
szkolnego z Zawiercia, który dojeżdża do 
Ryczowa Kolonii, aby dojeżdżał do Ry-
czowa. 

Odpowiedzi Burmistrza:
Remont ulicy między blokami nr 8 i 9 jest 
planowany do wykonania w ramach bie-
żących napraw. Wyznaczenie przejścia 
dla pieszych na ulicy Kościuszki – obecnie 
są rozstrzygnięte dwa przetargi na prze-
budowę drogi wojewódzkiej, ale nie obej-
mują one zakresem odcinka przy „starym 
przedszkolu”. Roboty obejmą przebudo-
wę skrzyżowania z ul.1 Maja i odcinka 

ulicy od centrum miejscowości do końca 
ciągu chodników w kierunku Podzamcza. 
W ramach bieżącego utrzymania po-
staramy się zniwelować skarpę przy ul. 
Kościuszki, aby ułatwić przejście dla pie-
szych.
Chodnik do Podzamcza – projekt przebu-
dowy drogi i chodników, którą posiadamy 
obejmuje teren zabudowany w Ogro-
dzieńcu. Nie ma dokumentacji na odcinek 
Ogrodzieniec – Podzamcze w terenie nie-
zabudowanym. Obecnie kończymy budo-
wę chodnika w Gieble Kolonii i jesteśmy w 
trakcie budowy chodnika w Podzamczu. 
Dopiero po ukończeniu tych inwestycji 
moglibyśmy ruszyć z kolejnymi. 
Budowa ronda – wykonawca jest wybra-
ny, w najbliższym czasie prace zostaną 
rozpoczęte. (więcej na str.1)
PSZOK – mamy podpisaną umowę z 
Remondisem, w której firma jest zobo-
wiązana nieodpłatnie przyjmować odpa-
dy posegregowane dostarczane przez 
mieszkańców gminy w każdą sobotę. 
Sprawdzanie danych od osób przywożą-
cych odpady ma na celu identyfikację, czy 
są naszymi mieszkańcami, czy też osoba-
mi spoza gminy. 
Boisko na placu po byłym przedszkolu to 
inwestycja, która musi poczekać, gdyż 
trwają jeszcze sprawy sądowe o zwrot 
jednej z działek.
Mamy przygotowaną dokumentację na 
remont ulicy Sadowej w Śrubarni, ale nie 
uda się tego zrealizować, gdyż środki na 
inwestycje drogowe zostały już wyczerpa-
ne.
W dniu 17 marca br. był wyłożony do 
publicznej wiadomości projekt Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego, po 
czym wpłynęło ponad 200 uwag. Po prze-
analizowaniu każdej z nich przekazaliśmy 
uwagi autorom planu, którzy pracują nad 
wersją uwzględniającą większość uwag. 
Czeka nas ponowne wyłożenie skorygo-
wanego Studium do końca roku. Uchwała 
przyjmująca nowy dokument powinna być 
podjęta w miesiącach luty-marzec przy-
szłego roku.
Nie ma możliwości, aby Spółka Zamek 
finansowała prace i zadania należące 
do właściwości gminy takie jak: budowa 
chodników, utrzymanie czystości czy in-
nych. Jest to spółka mająca inne zadania, 
a jej działalność określa kodeks spółek 
handlowych. Głównym zadaniem  jest ad-
ministrowanie w imieniu gminy zabytkiem 
- Zamkiem Bonerów w Podzamczu oraz 
tworzenie warunków do rozwoju turysty-
ki w gminie. Z uzyskanych przychodów 
spółka przeprowadza remonty i te zmia-
ny są widoczne, co wpływa pozytywnie 
na wizerunek naszej gminy. Mamy udział 
w uzyskiwanych obrotach spółki i stano-
wi to dochód gminy, który przeznaczamy 
m.in. na prace, o których była mowa w 
zapytaniu. Rocznie jest to ok. 100 tysięcy 
złotych.
Sprawę dojazdu na posesję na Marko-
wiźnie przekażę do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.
W sprawie wydłużenia linii autobusowej 
należy rozmawiać z przewoźnikiem, gmi-
na zapewnia tylko dowóz dzieci i mło-
dzieży szkolnej do szkół podstawowych i 
gimnazjum.

Mamy już jesień. Jak na razie tą złotą, polską, która sprzyja już prowadzonym inwesty-
cjom i tym, które są rozpoczynane:

I    Zakończyły się prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. 
Południowej w Ogrodzieńcu. Wykonawca prowadzi ostatnie prace porządko-
we, ale mieszkańcy już teraz mogą się cieszyć nowymi chodnikami i wyremon-
towaną jezdnią. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II.   W ostatnim okresie przeprowadzono remont nawierzchni ul. Wodnej  w Ogrodzień-
cu. Wykonawcą prac  była Spółka „BITUM” z Lublińca.

III.  Zakończono prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii 
po stronie południowej.  Jednocześnie rozpoczęto roboty przy budowie ostat-
niego - IV odcinka chodnika, o długości prawie 250 mb. Po zakończeniu robót 
możliwe będzie dojście od Morusów do ul.Długiej w Gieble Kolonii. Wykonawca 
prac – Zakład Usług Budowlanych BUD-REM Tomasz Skipirzepa z Zawiercia, 
zgodnie z podpisaną umową, zakończy ten zakres do połowy grudnia 2016r.

IV.   Trwają prace przy budowie drogi gminnej – ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z 
kanalizacją deszczową i sanitarną. Prace zakończą się w grudniu br.

V.     Gmina zawarła umowę na przebudowę ul.Spacerowej w Ogrodzieńcu na odcinku 
od ul.1 Maja do ul.Piastowskiej. Wykonawca – PRDM „Myszków” Sp. z o.o.  z 
Żarek zakończy roboty do końca listopada br.

VI.   Rozpoczęły się roboty przy budowie chodnika przy ul.Wojska Polskiego po stronie 
południowej na odcinku ok.350 mb od początku zabudowy do Placu Jurajskie-
go.  Wykonawcą jest  P.H.U.B „MARMADEX” z Myszkowa. Termin zakończenia 
do końca listopada br.



GAZETAo g r o d z ien ie cka 3
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

Z notatnika burmistrza

1 września w naszych 
szkołach naukę rozpoczę-
ło 669 uczniów - w tej licz-
bie jest 456 uczniów szkół 
podstawowych oraz 213 
uczniów gimnazjum. Naj-
większą szkołą podstawową 
jest SP w Ogrodzieńcu - 239 
uczniów. Pozostałe szkoły 
są znacznie mniejsze:  SP 
w Gieble ( 94), SP w Ry-
czowie (71) oraz SP w Pod-
zamczu (52). W nowym roku 
szkolnym pracę rozpoczęły 
również oddziały „0” oraz 

przedszkolne w Ogrodzień-
cu (116 wychowanków), 
Gieble (50), Podzamczu (44) 
oraz Ryczowie (39). Zgodnie 
z zapowiedzią Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w bie-
żącym roku szkolnym na-
stąpią zmiany systemowe. 
Wygaszane zostaną gimna-
zja, a sześcioletnie szkoły 
podstawowe zostaną prze-
kształcone w szkoły ośmio-
letnie. Proponowane zmiany 
w bardzo  istotny sposób 
wpłyną na działalność na-

szej oświaty. Po pierwsze 
muszą nastąpić zmiany w 
funkcjonowaniu oddziałów 
przedszkolnych. Obecnie 
oddziały przedszkolne w 
Gieble i w Ryczowie funk-
cjonują w budynkach szkół 
podstawowych, więc w sy-
tuacji gdy konieczne będzie 
utworzenie warunków do 
nauki dla klas VII i VIII praw-
dopodobnie zajdzie koniecz-
ność ich likwidacji. Ponadto 
budynek gimnazjum, który 
dziś może pomieścić nawet 
300 uczniów, będzie świecił 
pustkami, bo w Cementowni 
i Fugasówce mamy łącznie 
ok. 70 uczniów. Dziś trud-
no też przewidzieć sytuację 
Przedszkola w Ogrodzieńcu. 
Mając na względzie popra-
wę warunków opieki nad 
przedszkolakami w mieście 
w latach poprzednich gmina 
starała się o rozbudowę pla-
cówki przy budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
Otrzymaliśmy zapewnienie 

finansowania ze środków 
Unii Europejskiej i w tym roku 
miało nastąpić rozpoczęcie 
robót, ale w obliczu zmian 
w oświacie celowość rozbu-
dowy budynku stoi pod zna-
kiem zapytania. Nie wiadomo 
ostatecznie czy cała „pod-
stawówka” będzie w dzisiej-
szym budynku, czy też klasy 
starsze będą dowożone do 
obecnego budynku gimna-
zjum - wówczas zbędna by-
łaby rozbudowa budynku. W 
tej sprawie Burmistrz spotkał 
się z rodzicami przedszkola-
ków w dniu 1 września br. i 
przedstawił obecną sytuację 
oświaty w naszej gminie. 
Zmiany w oświacie nie są 
jeszcze przyjęte przez Sejm, 
ale znany jest projekt ustawy 
przygotowanej przez MEN.

We wrześniu odbyły się 
zebrania wiejskie we wszyst-
kich sołectwach na terenie 
gminy. Wiodącym tematem 
było omówienie funduszu 

sołeckiego na rok 2017. Po-
ruszane były również sprawy 
różne sołectw.

7 września Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
spotkał się z dyrektorem Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w 
sprawie planowanej przebu-
dowy dróg na terenie Ogro-
dzieńca.

8 września w Urzędzie Miej-
skim w Zawierciu odbyło się 
spotkanie w sprawie pro-
pozycji aneksu do umowy 
pomiędzy gminą Zawiercie 
i gminą Ogrodzieniec na 
kursowanie czerwonych 
autobusów. Obecnie nasza 
gmina dopłaca do linii nr 7 
i nr 8 obsługiwanych przez 
ZKM Zawiercie 2,75zł/kilo-
metr. Gmina Zawiercie za-
proponowała, podwyżkę od 
1 października br. do 5zł za 
kilometr. Ostatecznie w wy-
niku późniejszych negocjacji 
pozostała kwota 2,75zł/km, 

natomiast ograniczono licz-
bę wozokilometrów.

15 września w Sali Narad 
w Ogrodzieńcu odbył się 
Konwent Dyrektorów Za-
rządów Dróg Powiatowych 
województwa śląskiego z 
udziałem wicemarszałka 
Województwa Śląskiego 
Stanisława Dąbrowy. Na 
spotkaniu omawiane były 
aktualne problemy zarzą-
dzania drogami. Referaty w 
tej sprawie wygłosili dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódz-
kich oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. Po za-
kończeniu obrad uczestnicy 
konwentu zwiedzili Zamek 
Ogrodzieniecki w Podzam-
czu.

22 września Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec spotkał się ze Śląskim 
Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w sprawie 
planów zagospodarowania 
centrum Podzamcza i ulicy 
Zamkowej.

28 lipca br. w Kiełkowi-
cach odbyło się posiedze-
nie członków nowego Pre-
zydium, a 29 września br. 
w Ryczowie Kolonii całego 
Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ogrodzieńcu i 
Komisji Rewizyjnej ZOSP 
RP w Ogrodzieńcu, wy-
branych podczas Zjazdu 
w dniu 25 czerwca 2016 
roku. Spotkaniom prze-
wodniczył Prezes Zarządu 
OMG ZOSP RP w Ogro-
dzieńcu Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

Tematem obrad posiedze-
nia Prezydium było m.in.: 

podsumowanie XI Zjazdu 
OMG ZOSP RP w Ogro-
dzieńcu, ustalenie pro-
gramu przygotowań do 
zawodów sportowo-po-
żarniczych i zabezpieczeń 
imprez masowych w gmi-
nie, podsumowanie dzia-
łań ratowniczych i szkoleń, 
opracowanie regulaminu 
pracy oraz inne sprawy 
bieżące.

Natomiast posiedzenie 
członków Zarządu OMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
i Komisji Rewizyjnej obfi-
towało w szeroki wachlarz 
zagadnień. Przyjęto pro-
tokół z posiedzenia Pre-
zydium z dnia 28 lipca br., 

wybrano Komisję Uchwał 
i Wniosków oraz podsu-
mowano udział jednostek 
w zabezpieczeniu Miej-
sko-Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych i 
Święta Gminy Ogrodzie-
niec.
Podjęto uchwałę w spra-
wie wyboru Skarbnika 
OMG, którym została 
druhna Marta Żak z OSP 
Ryczów Kolonia.
Zarząd zatwierdził Regu-
lamin organizacji i trybu 
pracy, zakresy obowiąz-
ków członków funkcyjnych 
Zarządu (Prezesa, Se-
kretarza, Skarbnika, Ko-
mendanta, Wiceprezesa i 
Przewodniczącego Komi-

Pierwsze posiedzenia sji Rewizyjnej). Określono 
także tryb opracowania, 
opiniowania i zatwierdza-
nia protokołów z posie-
dzeń Zarządu i Prezydium 
ZOMG ZOSP RP w Ogro-
dzieńcu, jak również zasa-
dy dysponowania środka-
mi pieniężnymi na koncie 
bankowym Zarządu i wzo-
ry pieczątek.
Aby prace Zarządu prze-
biegały sprawniej powoła-
no dwie komisje ds. Mło-
dzieży oraz ds. Odznak i 
Odznaczeń. W skład Ko-
misji ds. Młodzieży ZOMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
weszli: Grzegorz Żak - 
Przewodniczący, Mariusz 
Kaziród, Kamil Żak, Artur 
Olesik, Zbigniew Latacz, 
Łukasz Marczyk, Tomasz 
Dyczko i Sławomir Szlach-
ta. Natomiast członkami 
Komisji ds. Odznak i Od-
znaczeń ZOMG ZOSP RP 
w Ogrodzieńcu zostali: Jan 
Chudek - Przewodniczący, 
Marta Żak, Iwona Rajca, 
Sławomir Jurczak, Andrzej 
Żak (Ryczów), Zdzisław 
Mogiła, Krzysztof Błoch i 
Janusz Łypaczewski.
W najbliższym czasie 
wszystkie jednostki OSP 
czeka przegląd samo-
chodów i sprzętu stra-
żackiego. Na tę okolicz-
ność powołano Komisję 
w składzie: Henryk Karcz, 
Zbigniew Latacz, Grze-
gorz Żak, Jan Chudek, 
Jarosław Gruca i Krzysztof 
Błoch.

I.Rajca

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ogrodzieńcu 
składają serdeczne podziękowania za po-

moc w przygotowaniu i realizacji cyklicznej 
imprezy  

Święto Gminy Ogrodzieniec

Właścicielom Firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK 
Spółka Jawna Zawiercie,

PPUH INTERRAM Romuald Kubiczek  
Ogrodzieniec,

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach 
Oddział Ogrodzieniec,

P.P.H.U „Eurokesz” Sp. Jawna,  
Sz. Plutka, K. Mieszczanek, D. Plutka 

Ogrodzieniec,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno  

Usługowe PROBUDREM  
Kazimierz Lipiński s.j. Ogrodzieniec,

F.H.U. „KONS-DACH” 
Bożena Bromblik Ogrodzieniec,

p. Ewa Piątek Browar na Jurze, 
p. Grzegorzowi Wałkowi,

p. Jerzemu Janosce.
Kierownictwu i Pracownikom:

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Ogrodzieńcu,

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„Ogrodzieniec”,

Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP  
w Ogrodzieńcu oraz OSP Ogrodzieniec,  

OSP Gulzów, OSP Kiełkowice,  
OSP Ryczów,

Komendantowi i Policjantom  
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu, 

Związkowi Gmin Jurajskich  

oraz p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu Ewie Rudnickiej za udostępnienie placu na 
zorganizowanie parkingu dla zaproszonych gości  

i osób zaangażowanych w przygotowanie imprezy.

Na zdjęciu członkowie ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu i Komisji Rewizyjnej.
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Sołectwo Podzamcze zdobyło drugie miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 6 tys. złotych za udział w konkur-
sie pn. „Najlepsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 
2016” ogłoszonym przez Zarząd Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników miało 
miejsce w dniu 28 sierpnia br. podczas Dożynek Diece-
zjalno-Powiatowo-Gminnych w Pilicy. Podzamcze ustąpiło 
pierwszeństwa miastu Łazy,  trzecie miejsce zajął Kromo-
łów. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na potrze-
by sołectwa. 
W naszej miejscowości przybywa atrakcji. Coraz częściej 
przyjeżdżający tu turyści chcą skorzystać z noclegu i za-
trzymują się na dłużej. Trudno im w ciągu jednego dnia 
zwiedzić, czy skorzystać z wszystkich miejscowych atrakcji 
– mówi Jarosław Gruca, sołtys Podzamcza. 
Podzamcze to piękna jurajska miejscowość. Dołożymy 
wszelkich starań, aby się stale rozwijała i była przyjazna 
dla mieszkańców i gości nas odwiedzających z różnych 

Nagroda dla Podzamcza

stron Polski i świata. Będziemy równać do najlepszych – 
z uśmiechem mówi Zygmunt Podsiadło, przewodniczący 
Rady Miejskiej i mieszkaniec Podzamcza.

Joanna Piwowarczyk

Ostatni weekend sierpnia obfitował w liczne wydarzenia 
na terenie całego powiatu zawierciańskiego. Podczas gdy 
w niedzielę uczestniczyliśmy w obchodach kolejnego dnia 
Święta Gminy Ogrodzieniec, w sąsiedniej Gminie Pilica 
odbywało się Święto Plonów. Naszą gminę reprezento-
wała delegacja z wieńcem dożynkowym składająca się z 
przedstawicieli Zespołu Folklorystycznego Wrzos z Ryczo-
wa Kolonii. Byli również przedstawiciele Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu i sołtysi.
Po Mszy Św., pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa 
Grzegorza Kaszaka w Kościele Parafialnym pod wezw. św. 
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, delegacje wieńcowe, 
rolnicy i goście zaproszeni udali się barwnym korowodem 
nad zalew w Pilicy. Pomocną dłoń gospodyniom niosącym 
wieńce dożynkowe wyciągnęli strażacy-ochotnicy z terenu 
gminy Pilica. Naszej delegacji asystowali druhowie z jed-
nostki OSP w Dzwono-Sierbowicach.
Nad zalewem, gdzie odbywały się uroczystości, miało miej-
sce przywitanie gości dożynkowych, prezentacja wieńców, 
odznaczenie zasłużonych rolników oraz ogłoszenie wyni-
ków powiatowego konkursu.
Wszystkie delegacje wieńcowe otrzymały nagrody pienięż-
ne w wysokości 200,00zł, które zostały ufundowane przez 
Biskupa Sosnowieckiego oraz  Starostę Zawierciańskiego, 
a te najpiękniejsze finałowe miejsca i nagrody finansowe o 
wyższej wartości.
Dożynki to przede wszystkim święto rolników. Za ich trud i 
pracę w gospodarstwach rolnych, zostali udekorowani od-
znaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawaną 
na wniosek reprezentantów samorządów przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wniosek Burmistrza Miasta 
i  Gminy Ogrodzieniec odznaczenia otrzymali rolnicy z Kieł-
kowic: Anna Szlachta i Rafał Kopeć (fot. poniżej).

Kolejnym miłym akcentem dla Gminy Ogrodzieniec było 
ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w tym roku 
przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego na „Najlepszą 
miejscowość powiatu zawierciańskiego 2016”. Gminę 
Ogrodzieniec w wyżej wymienionym konkursie repre-
zentowała miejscowość Podzamcze, zajmując w finale II 
miejsce. Nagrodę w wysokości 6000,00zł, która zosta-
nie przeznaczona na potrzeby sołectwa, odebrali: Sołtys 
Podzamcza Jarosław Gruca oraz Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Dariusz Ptaś.
Wręczono też nagrody dla osób i organizacji angażujących 
się w działania na rzecz Mieszkańców Powiatu Zawierciań-
skiego. Laureatem został m.in. mieszkaniec Ogrodzieńca 
pan Włodzimierz Mogiła.
Dodatkową atrakcją dożynek była wystawa maszyn rolni-
czych i płodów rolnych oraz liczne dekoracje przydrożne, 
przedstawiające scenki z życia wsi i rolników.

I.Rajca

Z dożynkowym 
wieńcem

W dniu 2 września w Czytelni Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji pn. 
„Narodowe Czytanie”, którego patronat honorowy objęła Para Prezydencka. Tegoroczną lekturą czytaną w całym kraju 
było „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. We wspólne czytanie fragmentów dzieła polskiego noblisty zaangażowali się 
m.in. członkowie Sekcji Literackiej UTW w Ogrodzieńcu oraz Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z pracownikami MGOK i 
MGBP w Ogrodzieńcu, a także p. Alicja Kmita-Żak.

J.P.

Narodowe Czytanie w Ogrodzieńcu

W dniach 16-18 września br. 
do Żelazka zjechali uczest-
nicy VIII Konwentu Survival 
& Outdoor „Ścieżki 2016”, 
którym gościny udzielili go-
spodarze Centrum Turysty-
ki Aktywnej. W otoczeniu 
przyrody Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej spotkali 
się podróżnicy, miłośnicy 
survivali i bushcraftu oraz 
ci, którzy swoją przygodę z 
outdoorem na łonie natury 
dopiero zaczynają i potrze-
bowali „przetarcia ścieżek”. 
Uczestnicy poszerzyli swo-
ją wiedzę i umiejętności 
w zakresie znajdywania i 
budowania schronienia w 
sytuacjach kryzysowych, 
wykorzystania lin i wiązania 
węzłów, dzikich roślin, roz-
palania ognia. Zaproszeni 

Survivalowa przygoda w Żelazku
przez organizatorów po-
dróżnicy, eksperci i pasjo-
naci przybliżyli miłośnikom 
survivalu traperskie spły-
wy, w tym zalety pływania 
„kanadyjką”. Nie zabrakło 

prelekcji poświęconych 
bezpieczeństwu w górach, 
czy zapewnieniu sobie i 
towarzyszom wyprawy 
komfortowego snu w ni-
skich temperaturach, dzię-

ki odpowiednio dobranym 
śpiworom. Jednym z punk-
tów programu był marsz 
na orientację i odkrywanie 
„skalnych tajemnic” .

fot. Dariusz Hajduk
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Oficjalne otwarcie Święta Gminy. Przedstawiciele władz Ogrodzieńca, Bogacsa i Spisskiego  
Podhradia

Big Cyc – koncert na zamku

Tęcza z Bzowa

Seniorzy z Ogrodzieńca

Animacje historyczne 
Czarnego Rycerza –walki 

rycerskie i czerpanie  
papieru

Zespół Ryczowianki

Zespół Echo

Zespół Mażoretek „Fantazja” Juniorki i Kadetki

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Marysia Trawińska

Nasa Kapela

Wiktoria Jastrząb

Aleksandra Lipa

Systematic i fire show Mr Sebii

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

Pierwszy dzień Święta Gminy Ogrodzieniec – piątek, 26 sierpnia rozpoczął się prze-
marszem Młodzieżowej Orkiestry i Zespołu Mażoretek „Fantazja” z Placu Piłsudskiego na 
plac imprezy przy ul. Kościuszki 69.  Po przywitaniu uczestników  korowodu i oficjalnym 
otwarciu imprezy rozpoczęła się część artystyczna, podczas której zaprezentowały się 
zespoły działające przy MGOK w Ogrodzieńcu, m.in. Dziecięco-Młodzieżowej  Orkiestr 
Dęta Ogrodzieniec i Zespół Mażoretek „Fantazja”. Przed szeroką publicznością wystąpili 
także laureaci konkursu wokalno-muzycznego OGROFactor’2016: Marysia Trawińska, 
Aleksandra Lipa i Wiktoria Jastrząb. Drugą część imprezy rozpoczęła Nasa Kapela na 
folkową nutę. Potem publiczność rozgrzały rytmy disco polo w wykonaniu rodzimego 
zespołu Systematic, któremu na scenie towarzyszyli tancerze z choreografią i ogniem. 
Kontynuacją discopolowego show był koncert zespołu Mr Sebii. Po tak dużej dawce mu-
zyki i śpiewu znanych i mniej znanych hitów rozbawioną publiczność przejął zespół Biały 
Miś, który zakończył ten długi wieczór zabawą taneczną „pod gwiazdami”. 
Imprezę prowadzili: Dorota Cygan i Piotr Gąsienica, dyrektor zaprzyjaźnionego Domu 
Kultury w Szczawnicy. Wśród gości byli przedstawiciele gmin partnerskich: Burmistrz 
Bgacs pani Csendesné Farkas Edit oraz pan Michal Kapusta Burmistrz Spisskiego Pod-
hradia.

Święto Gminy Ogrodzieniec Sobota na Zamku
Kapela Pieczarki, Big Cyc, pokaz fajerwerków i zespół Totentanz – to program drugiego 
dnia Święta Gminy Ogrodzieniec. Wszystkie koncerty odbyły się na Zamku Ogrodzieniec-
kim w Podzamczu w sobotę, 27 sierpnia br.

Niedziela na Rynku
Niedziela 28 sierpnia br. to trzeci dzień obchodów Święta Gminy Ogrodzieniec. Tym ra-
zem na Placu Piłsudskiego wystąpiły orkiestry i zespoły śpiewacze działające przy Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Niedzielny koncert rozpoczął wspólny 
występ orkiestr: Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu, Orkiestry Dętej przy OSP 
w Ryczowie i Orkiestry Dętej przy OSP w Gieble. Następnie rozpoczęło się popołudnie 
z Czarnym Rycerzem, czyli animacje w postaci czerpania papieru, warsztatów kaligrafii 
oraz  walk Jurandów. Atrakcje były skierowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i do-
rosłych. Niedzielny program dopełniły występy: Zespołu Echo, Seniorów z Ogrodzieńca, 
Zespołu Ryczowianki z Ryczowa oraz Zespołu Tęcza z Bzowa. W przerwie występów 
wszystkich zaproszono do degustacji pysznego bigosu, przygotowanego przez gospo-
dynie z Zespołu Ryczowianki.

J.P.
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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

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
 Własna bezpłatna chłodnia i sala pożegnań
 (przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2 
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

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

DOM POGRZEBOWY 
ARKADIA

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

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

ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna

kwiaty, oprawa muzyczna
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

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

Sprzedam mieszkanie w Ogrodzieńcu - Cementowni przy ul. Kościuszki pow.44 m2 
parter. Centralne ogrzewanie, gaz, w spokojnej okolicy.

 Tel. 608 089 868;  693 920 232

Nowo otwarty sklep z odzieżą używaną 
pl. Wolności 31 (budki na alejkach)

pn – pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

W dniu 19 września br. w Gulzowie spłonął dom mieszkalny. Nieszczęście dotknęło dwo-
je ludzi, którzy w jednym momencie stracili dom i dorobek całego życia. Całe szczęście, 
że udało im się ujść z życiem, gdyż pożar wybuchł w nocy (ok. godz. 3.00), gdy gospo-
darze spali. Gdy przyjechałam na miejsce pogorzeliska, aby zrobić zdjęcia go gazety, 
ujrzałam widok rozdzierający serce – spalony doszczętnie dom i smutnych, krzątają-
cych się po obejściu gospodarzy. Dookoła piękny sad z drzewami pełnymi owoców, dwa 
przyjazne pieski i stado drobiu – kury, kaczki, króliki. Z jednej strony smutek i rozpacz, 
a z drugiej – tętniące życiem gospodarstwo. Moją uwagę przykuły jeszcze kwitnące, 
czerwone róże, które pani domu posadziła przy domu. Jedną z nich dosięgły płomienie, 
upaliły czubek z pączkiem, ale reszta nienaruszona i rośnie... Tak  jak życie, mimo klęsk 
toczy się dalej, i bądźmy dobrej myśli, że gospodarze odbudują swój dom i tu powrócą, 
na swoją ojczyznę... 
Stąd apel do ludzi dobrego serca o pomoc dla gospodarzy – pomóżmy im odbudować 
dom, by powrócili na swoje gospodarstwo i do istot, którymi się opiekują.  

Joanna Piwowarczyk

Pożar! Potrzebna pomoc!

Sołtys Sołectwa Gulzów zwraca się z apelem o udzielenie pomocy dla 2-osobowej rodziny 
państwa Julii i Włodzimierza Grzebieluch, poszkodowanych w wyniku pożaru, jaki miała 
miejsce 19 września 2016r. w miejscowości Gulzów. Pożar strawił dorobek całego życia 
rodziny. Poszkodowani dotychczasowe schronienie znaleźli u rodziny, jednak będą musieli 
wybudować nowy dom. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają 
możliwość przyjścia z pomocą  w formie rzeczowej (materiały budowlane) jak i finanso-
wej, aby nie pozostali obojętni  na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Ze względu na 
brak możliwości przechowywania mebli itp. sprzętu wsparcie w formie rzeczowej można 
udzielać po uprzednim skontaktowaniu się z poszkodowanymi pod nr tel. 882 00 97 15.
Pomoc finansowa może zostać przekazana na utworzony rachunek bankowy  
w ING Bank Śląski nr 70 1050 1591 1000 0022 1762 8953.
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Amputacja nie jest jedyną drogą do wyleczenia
Od prawie miesiąca w naszej placówce możemy oznaczyć tzw. węzeł wartowniczy. Wszystko to dzięki sondzie i 
znacznikowi, które zostały zakupione przez szpital.
- Zlokalizowanie węzła wartowniczego konieczne jest dla określenia stopnia zaawansowania nowotworu piersi- pod-
kreśla dr n. med. Józef Donocik, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
Zawierciańska lecznica jako jedna z czterech placówek medycznych na Śląsku może pochwalić się posiadaniem 
urządzenia, które przyspiesza proces diagnostyczny, a co najważniejsze minimalizuje w sposób bezpieczny procent 
pacjentek okaleczanych amputacją piersi.

Dr n. med. J. Donocik
z zakupionym sprzętem.

Specjalistyczny nóż pomoże w przeszczepach skóry
Dermatom to urządzenie służące do pobierania płatów skórnych stosowanych do  przeszczepów. To rodzaj noża chirurgicznego do rów-
nomiernego pobierania cienkiej warstwy zdrowej skóry w celu jej przeszczepienia w miejsce, gdzie wystąpiło zniszczenie  lub  utrata tkanki. 
Urządzenie jest zasilane akumulatorowo. W zestawie posiada siatkownicę, która powiększa powierzchnię przeszczepów skóry, sterylne 
ostrza oraz matryce do siatkownicy do powiększania przeszczepu. Nazwa urządzenia nie jest przypadkowa. Dermatom oznacza bowiem 
obszar skóry, który jest zaopatrywany czuciowo przez pojedynczy nerw rdzeniowy (pojedynczy segment rdzenia kręgowego). Ostrza wyko-
rzystywane są w zabiegach związanych m.in. z oparzeniami oraz infekcjami skórnymi. Mogą być używane podczas zabiegów kosmetycz-

SZPITAL POWIATOWY INFORMUJE

nych oraz rekonstrukcyjnych. Technika ta jest też wykorzystywana m.in. do zaopatrzenia przewlekłych owrzodzeń żylnych.
- W województwie śląskim około 60% pacjentów choruje na żylaki kończyn dolnych. Nieleczone  powodują  powstanie zespołu pozakrzepowego.  Wtedy najlepszym sposobem 
leczenia przewlekłych owrzodzeń skóry jest przeszczep skóry. Do jego przeprowadzenia używa się właśnie dermatomu -  tłumaczy dr Józef Donocik, kierownik Oddziału Chirurgii 
Ogólnej Szpitala powiatowego w Zawierciu. - Biorąc pod uwagę ogrom zastosowań oraz skalę zachorowań na żylaki kończyn w naszym regionie, powyższy zakup był wręcz 
konieczny do zabezpieczenia potrzeb medycznych naszych pacjentów - dodaje dr Donocik. 

Szpital Powiatowy w Zawierciu

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

VI Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 roku w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor 
polskiej gospodarki. To również główny temat Kongresu. 
O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed 
przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w 
państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki 
oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji euro-
pejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni 
Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz 
szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eks-
perci z kraju i zagranicy.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stro-
ną internetową Kongresu www.ekmsp.eu.
http://ekmsp.eu/pl/o-kongresie/cel-czas-miejsce/
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Telefony od Czytelników 
(bardzo miłe, za które ser-
decznie dziękuję) sprawiły, 
że postanowiłam pokazać 
jeszcze kilka zdjęć z kolonii, 
na których rozpoznacie sie-
bie lub swoich znajomych.
Zacznę jednak od zdjęcia 
transatlantyku „Batory”. To 
ten nasz pierwszy, zbudo-
wany w latach 1935-36, do 
wybuchu wojny pływający 
do Ameryki, po Morzu Śród-
ziemnym. W czasie wojny 
zwany „Lucky Ship”. W roku 
1940 przewoził ewakuowa-
nych żołnierzy z Europy zaj-
mowanej przez Niemców.  
5 lipca wyruszył z portu w 
Greenock w Anglii do Halifa-
xu w Kanadzie z ładunkiem 
złota – rezerwy Banków 
Anglii oraz 36 skrzyniami 
skarbów wawelskich, w tym 
arrasy i inne precjoza wa-
welskie. Po powrocie, już 5 
sierpnia 1940r. wyruszył z 
grupą 480 dzieci angielskich 
do Australii. A już 2 listopa-
da zabierał z Wellington na 
Nowej Zelandii 1600 żołnie-
rzy. W 59 wojennych podró-
żach szczęśliwie przewiózł 
120 tysięcy osób, w prze-
ważającej części żołnierzy 
alianckich. W 1947r. wpłynął 
do portu w Gdyni i od tego 
czasu przewoził pasażerów 
do USA, do krajów Europy 
Zachodniej, obsługiwał rejsy 
wycieczkowe po Bałtyku i 
Morzu Śródziemnym. Pływał 
do 1969r., potem przez rok 
cumował w Gdyni jako ho-
tel. W marcu 1971r., mimo 
licznych protestów, został 
sprzedany do zezłomowa-
nia i swój żywot zakończył w 
Hongkongu. Szkoda. Jego 
miejsce zajął MS „Stefan 
Batory”. To zdjęcie jest opi-

sane „Batory” w dniu odjaz-
du do Helsinek i Leningradu 
– lipiec 1964r.
W porównaniu z dzisiejszy-
mi wycieczkowcami wydaje 
się taki malutki, ale dla nas 
to piękny kawałek naszej hi-
storii.
Następne zdjęcie, sądzę, 
że z końcówki lat 60. lub 
początku 70., przedstawia 
nowy nabytek Cementowni 
– autobus marki „San”. W 
porównaniu z poprzednim 
zwanym potocznie „stonką” 
niemal luksusowy. Latem 
używany jako autobus wy-
cieczkowy, a w pozostałe 
miesiące dowoził młodzież 
z Ogrodzieńca do szkół 
średnich w Zawierciu i pra-
cowników do pracy. Dzieci 
pracowników Cementowni 
były uprzywilejowane, ale 
korzystali także inni po uzy-
skaniu biletu miesięcznego. 
A teraz już kilka fotografii z 
lat późniejszych.
Na kilku zdjęciach jest p. 
Bronisław Dusza, będący 
kierownikiem kolonii letnich 
przez wiele lat. We wspo-
mnieniach uczestników ko-
lonii był on bardzo ciepłym, 
dbającym o swoich pod-
opiecznych wychowawcą. 
Na wieczornych apelach, 
które odbywały się już po 
kolacji, część kolonistów 
zdążyła już zgłodnieć, za-
wsze informował, że kuch-
nia przygotowała dodatko-
we kanapki i można jeszcze 
przed snem coś przegryźć. 
Chłopcy korzystali z tego 
codziennie. 
To naprawdę miał być już 
ostatni odcinek wspomnień 
o Cementowniach, ale... 
to będzie baaardzo długie 
pożegnanie. Zadziwiającym 

Kolonie letnie

jest to, że kiedy wydaje mi 
się, że już nic ciekawego 
nie uda się znaleźć, nagle 
pojawiają się nowe, bardzo 
ciekawe materiały i frapujące 
historie. Wrócę do  nich w 
nowym roku.
W następnym numerze, li-
stopadowym, chcę napisać 
o patriotyzmie, a mottem tej 
gawędy będą słowa Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 
– „Lekceważenie pamiątek 
rodzinnych jest zarazem po-
miataniem narodową prze-
szłością”.
Kończąc, jak zwykle proszę 
o wszelkie informacje i zdję-
cia. 
Mój telefon 32 67 32 082

Pozdrawiam
Maria Lipka-Stępniewska

W czasie wakacji dzieci uczęszczające na zajęcia w filii 
bibliotecznej mieszczącej się w dworku w Gieble mogły 
cieszyć się towarzystwem swoich koleżanek i kolegów. 
Zorganizowaliśmy dla nich różnorodne zajęcia i wycieczki. 
Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne,
na których robiliśmy kolorowe kanapki zachęcające do je-
dzenia oraz nadziewaliśmy różnymi składnikami naleśniki 
upieczone wcześniej przez panią Teresę pracującą w na-
szej bibliotece. Dzieci mogły wykazać się pomysłowością 
w dekorowaniu tych potraw. Ze względów zdrowotnych 
doceniliśmy pobyt na świeżym powietrzu, dlatego często 
chodziliśmy na spacery, na plac zabaw i boisko sportowe. 
Wybraliśmy się na dłuższą wycieczkę pieszą do pobliskie-
go Gulzowa. Idąc drogą wśród pól podziwialiśmy piękno 
krajobrazu i przyrody, w Gulzowie korzystaliśmy z urzą-
dzeń terenowych znajdujących się na placu zabaw. Pod 
koniec lipca wspólnie z dziećmi z innych miejscowości 
pojechaliśmy do kina Helios do Dąbrowy Górniczej na film 

pt. „Szajbus i pingwiny”. Wycieczkę zorganizowała Miejsko 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. Natomiast 
w sierpniu zwróciliśmy uwagę na staw położony blisko 
dworku, opowiedzieliśmy sobie jakie stworzenia żyją  w 
jego otoczeniu m.in kaczki krzyżówki, kurki wodne, żaby. 
Wykonaliśmy wycinankę na temat „Nasz staw”, zrobiliśmy 
żabki techniką origami. Na zajęciach na świeżym powietrzu 
graliśmy w piłkę, badmintona, bawiliśmy się w berka i inne 
zabawy ruchowe.  3 sierpnia pojechaliśmy na wycieczkę 
do Żarek również zorganizowaną przez Miejsko - Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu. W Żarkach zwiedzi-
liśmy Stary Młyn Muzeum Dawnych Rzemiosł. Dowiedzie-
liśmy się o pracy kołodzieja, bednarza, szewca, młynarza. 
W czasie minionych wakacji przeżyliśmy mnóstwo pięk-
nych chwil. Chcielibyśmy podziękować wszystkim dzie-
ciom za wspólnie spędzony czas oraz pani Teresie, która 
nam bardzo pomagała w czasie zajęć i wycieczek.

Marzanna Biedak

Wakacje w dworku w Gieble

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

II grupa kolonistów 1978r. z wychowawczynią Ewą Gajdzińską

Krasnobród 1984r. Cała kolonia na tle stołówki

Gdańsk 1983r. turnus I wychowawczyni 
p. Hanna Dybkowska

Gdańsk 1981r. Wychowawczyni Ewa Molenda

Lata 60. lub 70.M.S. Batory - lipiec 1964 rok w dniu rozpoczęcia rejsu 
do Helsinek i Leningradu 

Gdańsk 1981r. - personel kolonijny i kierownik 
p. Bronisław Dusza
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Sebastian Szatan, mieszkaniec Kiełkowic w Gminie Ogro-
dzieniec. Od najmłodszych lat związany ze sportem, 
zdrowym stylem życia i odżywiania się. Człowiek z pasją, 
do którego śmiało można przypisać słowa Konfucjusza 
„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz 
zmęczony.” Od debiutu kulturystycznego w 2012 roku 
osiąga kolejne szczeble na drabinie kulturystyki klasycznej 
i ekstremalnej, o czym ciekawie i z zaangażowaniem opo-
wiada. Zarówno o przygotowaniach do zawodów sporto-
wych, jak i pracy z ludźmi.

Zaczęło się od sportowego gimnazjum, pływania i siatków-
ki, zainteresowania budowaniem masy ciała, później było 
liceum ogólnokształcące, a następnie ukończone studia 
na kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. Sportowiec jest dyplomowanym 

instruktorem kulturystyki, członkiem Klubu Sportowego 
„OLIMP” w Zabrzu, instruktorem dąbrowskiego Fitness 
Klub Salsa oraz trenerem personalnym wielu osób, któ-
rych zainteresowania dotyczą: sportu, kulturystyki, diety i 
zdrowia. Wiedza, systematyczność i wytrwałość to pod-
stawa w kulturystyce, zarówno tej klasycznej jak i ekstre-
malnej, amatorskiej czy zawodowej.
We wspomnieniach pana Benedykta Pęczaka, opieku-
jącego się siłownią w Cementowni-Ogrodzieńcu, który 
trenował pana Sebastiana w okresie studiów: Sebastian 
uchodzi za osobę bardzo spokojną, uprzejmą, a zwłasz-
cza zaangażowaną w to co robi, od kiedy amatorska pasja 

i zainteresowanie kulturystyką przerodziło się w kulturysty-
kę profesjonalną.
Głównym mentorem i wzorcem dla sportowca w dziedzinie 
kulturystyki jest Piotr Głuchowski, wielokrotny mistrz Polski 
w kulturystyce wielu kategorii. Kiedyś debiutant zawodów 
w kulturystyce klasycznej mężczyzn w kategorii +180 cm, 
organizowanych przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego w Ostrowi Mazowieckiej w 2012 roku, 
obecnie pan Sebastian sam kształci podopiecznych, któ-
rzy również mają na swoim koncie sukcesy sportowe. Zu-
zanna Kamecka, laureatka drugiego miejsca  IX Pokazów 
w Kulturystyce i Fitness w Sopocie 2016 oraz finalistka 

Z kulturystyczną pasją Mistrzostw Śląska 2016 i Kamil Ochman, półfinalista Mi-
strzostw Śląska 2016.
Od debiutów kulturystycznych, przez Mistrzostwa Polski 
po Puchar Polski i Mistrzostwa Europy, do których rozpo-
częły się przygotowania. Wyżywienie, trening, regeneracja 
i myślenie, czyli bardzo rygorystyczne zasady, do których 
należy się stosować w czasie kilku miesięcy, aby uzyskać 
odpowiednie odtłuszczenie i wielkość mięśni. Jednak kie-
dy wysiłek przynosi zamierzone efekty, cieszą sukcesy i 
jest odpowiednia motywacja do działania. – Potwierdza 
pan Sebastian.
W ostatnich latach dokonał m.in. następujących osiągnięć: 
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness 
w kulturystyce klasycznej mężczyzn Kat. + 180 cm w 2014 
roku w Kielcach, VI miejsce w kategorii kulturystyka męż-
czyzn 95 kg na XXXIX Mistrzostwach Polski w Kulturystyce 
i Fitness w 2015 roku, III miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Kulturystyce Kat. Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg w 
2016 roku.

Od kilku lat w Gminie Ogrodzieniec na podstawie Uchwały 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu przyznawane są wyróżnie-
nia i nagrody pieniężne za wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym. Wniosek Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, Komisja Oświaty 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu za-
opiniowała i przyznała nagrodę pieniężną w wysokości 
1 500,00 zł. Burmistrz dodaje: Pan Sebastian Szatan jest 
jedynym sportowcem z terenu gminy, który osiąga tak 
wysokie wyniki w kulturystyce i fitness na szczeblu ogól-
nokrajowym. Nagrodę z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu sportowiec otrzymał w dniu 26 sierpnia 2016 
roku podczas oficjalnego otwarcia imprezy oraz rozpoczę-
cia tegorocznego Święta Gminy Ogrodzieniec (fot. 1).
Zachęcamy do polubienia strony sportowca – Sebastian.
Szatan.trener.personalny.
https://www.facebook.com/Sebastian.Szatan.trener.per-
sonalny/ oraz obserwowanie na Instagramie: sebastian_
szatan
Trzymamy kciuki za przygotowania i jak najlepszy wynik 
wiosną 2017 roku! 

Iwona Rajca
Zdjęcie z sesji: Marcin Szatan

Po dwóch latach przerwy wróciliśmy do Zawoi. W tym 
roku w lipcu wypoczywało 40 dzieci z naszej gminy pod 
opieką trzech wychowawców, pielęgniarki i kierownika 
kolonii. Gościliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Silver”. 
Kolonie organizowane są od kilkunastu lat w ramach sze-
roko pojętych działań profilaktyczno-wychowawczych, 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki dla Gminy 
Ogrodzieniec.
Jak zawsze organizatorzy starają się, aby wypoczynek 
dzieci był aktywny, atrakcyjny i, co nieco, kształcący. Nie 
zabrakło spotkań z kulturą regionu; były warsztaty pn. 
„Rzeźba w drewnie”, spotkanie z artystą p.  Jacentym 
Ignatowiczem – multiinstrumentalistą ludowym. Szczegól-

Kolonie w Zawoi nie do gustu przypadł nam popis jego fenomenalnej gry na 
liściach. Stałym punktem programu są wycieczki autokaro-
we. Tym razem byliśmy w Zakopanem, gdzie wyjechaliśmy 
wyciągiem kanapowym na Butorowy Wierch, a zjechali-
śmy wagonikiem kolejki linowej z Gubałówki. Na Gubałów-
ce przeżyliśmy burzę  w strugach deszczu, co było do-
datkową atrakcją. Na wycieczce w Inwałdzie zwiedziliśmy 
średniowieczną warownię i osadę oraz uczestniczyliśmy w 
warsztatach rzemieślniczych (kowal, powroźnik, garncarz).
Były wyjazdy do Suchej Beskidzkiej na krytą pływalnię, do 
Parku Czarnego Daniela, do Ośrodka Edukacyjnego w Ba-
biogórskim Parku Narodowym. Nasi koloniści uczestniczyli 
również w ŚDM w Zawoi, integrując się z pielgrzymującą 
młodzieżą poprzez wspólną zabawę. Jak zwykle głównym 
celem naszych wędrówek po górach jest zdobycie szczytu 
Babiej Góry (Diablaka). I tym razem liczna grupa koloni-

stów zdobyła Diablak pod opieką przewodnika i wycho-
wawców. Młodsze i słabsze dzieci również były na Babiej 
Górze, gdyż łagodnym zboczem, tzw. płajem doszły do 
schroniska na Markowych Szczawinach. Dla wszystkich 
brawa i gratulacje, gdyż zdobycie Babiej Góry to duży 
sukces i satysfakcja. Wyjście na szczyt poprzedzone było 
spotkaniem z ratownikami górskimi, czyli GOPR-owcami. 
Przez całą kolonię trwały konkursy, rozgrywki sportowe, 
dyskoteki, zabawy integracyjne, zajęcia w grupach. Sobo-
ta 30.07.2016r. była naszym ostatnim wspólnym dniem. W 
drodze powrotnej zwiedziliśmy skansen w Wygiełzowie w 
gminie Babice zwany Nadwiślańskim Parkiem Etnograficz-
nym. Tegoroczne kolonie przebiegły spokojnie, bez chorób 
i nagannych wybryków młodzieży. 
Do zobaczenia za rok!

HZM

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach, ul. 
Jesionowa 1 informuje mieszkańców oraz podmioty działają-
ce na terenie LGD, iż w dniu 10.05.2016r podpisana została 
umowa, w oparciu o którą będzie możliwa realizacja zadań 
określonych na etapie tworzenia Strategii Rozwoju.
Celem Strategii jest zrównoważony rozwój obszarów wiej-
skich powiatu zawierciańskiego. 
Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można ubiegać 
się o dofinansowanie operacji tj. np. budowa lub doposażenie 
placów zabaw, siłowni, świetlic wiejskich, zakup lub wydanie 
materiałów promocyjno-informacyjnych, organizację wyda-

rzeń promocyjnych lub kultywujących tradycję, jak również 
zakup strojów i wyposażenia dla zespołów lub podmiotów 
działających w sferze kultury. 
Ponadto z dofinansowania będą mogły skorzystać również 
osoby, chcące rozpocząć lub rozwijające działalność gospo-
darczą w zakresie działalności usługowej lub okołoturystycz-
nej. Dla nowopowstających firm dofinansowanie wynosić 
będzie 100% (70 lub 80 tys. zł). Mikro i mali przedsiębiorcy 
rozwijający działalność mogą pozyskać do 300 tys. zł. 
Warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz 
z Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25.08.2016r.

Wniosek należy złożyć w drodze otwartego konkursu, który 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.perlajury.pl.  
Operacja musi być zgodna z Celami Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2014-2020 oraz spełniać przynajmniej minimum 
punktowe w zakresie oceny pod względem kryteriów. Do-
kumenty związane z konkursem znajdują się na ww. stronie 
internetowej LGD. Oceny projektu dokonuje organ oceniają-
cy – Rada Programowa. Strategia, kryteria oceny, procedury 
i regulaminy znajdują się na stronie internetowej LGD.
LGD zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania 
się z dokumentami oraz do odwiedzenia biura LGD, w celu 
uzyskania szczegółowych informacji ( m.in. nt.: zgodności 
planowanego projektu z celami Strategii, kryteriami wyboru, 
procedur naboru i oceny operacji przez organ oceniający, 
harmonogramu ogłaszanych konkursów), w dniach od po-
niedziałku do piątku od 7.00-15.00.
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Wakacje już co prawda dawno za nami, ale warto przypo-
mnieć o I Turnieju Pro Evolution Soccer, który został zor-
ganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Ogrodzieńcu w ramach tegorocznych wakacji. 
Pomysł na rozgrywki zrodził się bardzo spontanicznie, 
szybko został zrealizowany i okazał się strzałem w dzie-
siątkę. 
Wszystko zaczęło się na początku sierpnia. Podczas 
pierwszego spotkania z uczestnikami turnieju rozlosowa-
liśmy drużyny, a następnie grupy. Wszystkie mecze odby-
wały się zgodnie z harmonogramem: mecze grupowe, 1/8 
finału, 1/4 finału, mecz o 3. miejsce i wielki finał. Właśnie 
31 sierpnia br. odbyły się dwa ostatnie najbardziej emocjo-
nujące mecze. Mecz finałowy trzymał w napięciu prawie 
do samego końca, dogrywka wisiała w powietrzu. Pod ko-
niec drugiej połowy jedna bramka przesądziła o wygranej. 
Po prawie 4 tygodniach rozgrywek wyniki przedstawiły się 
następująco:
Tytuł Mistrza I Turnieju PES, puchar, pamiątkowy dyplom, 

tort w kształcie piłki nożnej oraz  gadżety zdobył Szymon 
Peda;
Tytuł I vice Mistrza I Turnieju PES, srebrny medal, pamiąt-
kowy dyplom oraz gadżety zdobył Grzegorz Polewczak;
Tytuł II vice Mistrza I Turneju PES, brązowy medal, pamiąt-
kowy dyplom i gadżety zdobył Mateusz Domagała. 
Statuetkę Najlepszego Strzelca zdobył Mateusz Domaga-
ła, który podczas trwania całego turnieju zdobył najwięk-
szą ilość bramek. Pozostali uczestnicy również otrzymali 
pamiątkowe dyplomy uznania oraz nagrody pocieszenia. 
Gratulujemy wytrwałości i zaangażowania w turniej, mamy 
nadzieję, że kolejna edycja turnieju ruszy już podczas ferii 
zimowych.

Marta Bejgier
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu oraz uczestnicy I Turnieju PES w ramach zajęć 
wakacyjnych „Wakacje z Kulturą” pragną złożyć podzięko-
wania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody:
- Hurtowni Artykułów Biurowych BiuroSet w Zawierciu
- SENGAM SPORT – profesjonalnego sklepu sportowego  
   w Zawierciu
p. Radosława Kwietnia
p. Janusza Grzesiaka
p. Jerzego Janoski (Park Ogrodzieniec)
p. Adriana Kały i Parku Wodnego JURA w Łazach 
p. Wioletty Górki
p. Macieja Głowani i firmy MAX – SPORT w Zawierciu
- Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
- Miejsko – Gminnego Zarządu OSP Ogrodzieniec
- Związku Gmin Jurajskich

Podziękowania również dla p. Mariusza Balińskiego za po-
moc i zaangażowanie w organizację I Turnieju PES.

I Turniej Pro Evolution Soccer Biblioteka poleca
Mamy jesień i niebawem długie wieczory, więc zaprasza-
my do zapoznania się z ofertą nowości książkowych przy-
gotowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Ogrodzieńcu.

Propozycja pierwsza to „Cztery Żywioły” 
Katarzyny Bondy.
„Pochłaniacz” T.1 - Zima 1993. Tego 
samego dnia, w niejasnych okoliczno-
ściach, ginie nastoletnie rodzeństwo. 
Oba zgony policja kwalifikuje jako tra-
giczne, niezależne od siebie wypadki.
Wielkanoc 2013. Po siedmiu latach 
pracy w Instytucie Psychologii Śledczej 

w Huddersfield na Wybrzeże powraca Sasza Załuska. Do 
profilerki zgłasza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu 
muzycznego w Sopocie. Podejrzewa, że jego wspólnik - 
były piosenkarz i autor przeboju „Dziewczyna z północy” 
- chce go zabić. 
Załuska ma mu dostarczyć na to dowody. Profilerka nie-
chętnie angażuje się w sprawę. Kiedy jednak dochodzi 
do strzelaniny, Załuska zmuszona jest podjąć wyzwanie. 
Szybko okazuje się, że zabójstwo w klubie łączy się ze 
zdarzeniami z 1993 roku, a zamordowany wiedział, kto 
jest winien śmierci rodzeństwa. Jednym z kluczy do roz-
wiązania zagadki może okazać się piosenka sprzed lat.

„Okularnik” T.2 - Sasza Załuska posta-
nawia wrócić do policji. Najpierw jed-
nak wyjeżdża na Podlasie do Hajnówki, 
by raz na zawsze uporządkować swoje 
życie osobiste.  Profilerka uczestni-
czy w tradycyjnym białoruskim weselu 
i staje się świadkiem dramatycznych 
wydarzeń. Uprowadzona panna młoda 
to kolejna kobieta, związana z lokalnym 

przedsiębiorcą, która zaginęła bez śladu. Tymczasem w 
okolicznych lasach wciąż znajdowane są ludzkie szczątki. 
W każdej z tych niewyjaśnionych spraw przewija się auto – 
mercedes okularnik. Na jaw wychodzą także mroczne se-
krety mieszkańców miasta silnie związane z przeszłością. 
W 1946 roku na terenach Podlasia oddział jednego z „żoł-
nierzy wyklętych” – Romualda Rajsa „Burego” – dokonał 
pogromu wsi prawosławnych. Na oczach Saszy sielskie 
miasteczko zmienia się w arenę krwawych porachunków, 
podczas których z pełną siłą odżywają polsko-białoruskie 
antagonizmy.

„Lampiony” T.3 - Trzecia z serii czterech 
książek o utalentowanej profilerce Saszy 
Załuskiej. Kolejne portrety psychologiczne 
zbrodniarzy krok po kroku prowadzą ją 
do odkrycia mrocznej tajemnicy z własnej 
przeszłości.
Hipnotyzująca Łódź, tajemnicze miasto, 
które nikomu, kto choć raz się w nim zna-

lazł, nie da już o sobie zapomnieć. I Sasza Załuska, która 
będzie musiała stawić czoła szalonemu podpalaczowi.

Propozycja druga to “Harry Potter I 
Przeklęte Dziecko” J.K. Rowling, John 
Tiffany, Jack Thorne - To ósma historia 
w serii i pierwszy autoryzowany spektakl 
teatralny ze świata Harry’ego Pottera. 
Światowa premiera spektaklu odbyła się 
w Londynie 30 lipca 2016. 
Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a 
tym bardziej teraz, gdy jest przepracowa-

nym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem 
trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy Harry zma-
ga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, 
jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym 
dziedzictwem, które nigdy nie było jego własnym wybo-
rem.  Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie przypominać 
przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło niewygodnej 
prawdzie: że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie nie-
spodziewanej strony.

Po wakacyjnej przerwie uczestnicy 
tegorocznego Turnieju Wiedzy o Unii 
Europejskiej pt. „Szczęśliwa 13”: Kin-
ga Machelska, Dominik Wiatr i Wiktor 
Jaros, podzielili się swoimi wrażeniami 
z czerwcowego wyjazdu do Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli. W 
maju miała miejsce już trzynasta edy-
cja turnieju, po raz dziesiąty pod pa-
tronatem prof. Jerzego Buzka, posła 
do Parlamentu Europejskiego, dzięki 
któremu kolejni finaliści wyjechali do 
stolicy Belgii.

Kinga Machelska tak wspomina i za-
chęca – „Mimo, że pierwszy raz byłam 
na wyjeździe w Belgii to byłam bardzo 
zadowolona. Wycieczka była bardzo 
dobrze zorganizowana, nie można 
było się nudzić - kościoły, muzea, ryn-
ki miast i oczywiście degustacje belgij-
skich słodyczy i gofrów, obok których 
nie dało się przejść bez cieknącej ślin-
ki. Wszystko było „dopięte na ostatni 
guzik”. (...) Poznaliśmy też nowych 
ludzi, z Polski jak i z zagranicy, pozna-
liśmy ich tradycje. Dla mnie, jako dla 
nastolatki był to bardzo interesujący 
wyjazd. (...) Zachęcam wszystkich do 
wzięcia udziału w takich konkursach. 
Nie tylko dla nagrody, ale również dla 
samej wiedzy i wyśmienitych, belgij-
skich gofrów. (...)”
W konkursie młodzież wykazała się 
wiedzą i znajomością zagadnień o in-
tegracji europejskiej, Unii Europejskiej 
oraz trzynastoletnim okresie człon-
kostwa Polski w jej strukturze. Nato-

miast bilety do Brukseli dla gimnazja-
listów stały się okazją do przyjrzenia 
się temu wszystkiemu z bliska oraz 
możliwością degustacji belgijskich 
słodkości, które bardzo przypadły do 
gustu naszym młodym mieszkańcom.
„Pobyt w Brukseli pozostanie w mojej 
pamięci na całe życie. Pomimo krót-
kiego czasu pobytu w tym mieście 
zwiedziłem bardzo dużo ciekawych 
miejsc. Każde z nich warto było zoba-
czyć, ale najbardziej podobało mi się 
Atomium, muzeum, w którym można 
było zobaczyć na żywo czołgi i oczy-
wiście Parlament Europejski. Nieco-
dzienną atrakcją było również poroz-
mawianie z prof. Jerzym Buzkiem, 
byłym Przewodniczącym PE. Myślę, 
że warto też wspomnieć o możliwo-
ści skosztowania belgijskich czekola-

dek oraz innych charakterystycznych 
dla tego kraju potraw. (...)” - dodaje 
Dominik Wiatr, a Wiktor Jaros konty-
nuuje:
„Wyjazd do Brukseli był dla mnie 
fantastyczną atrakcją. Mogłem na 
własne oczy zobaczyć jak wyglądają 
i funkcjonują najważniejsze Europej-
skie Instytucje. Poza tym poznałem 
kulturę Belgii oraz zwiedziłem najpięk-
niejsze zabytki stolicy tego fantastycz-
nego państwa. Prelekcja na temat 
UE z prof. Jerzym Buzkiem była dla 
mnie niepowtarzalnym przeżyciem, 
ale i tak najbardziej podobała mi się 
możliwość uczestnictwa w obradach 
Parlamentu Europejskiego. Wyciecz-
kę uważam za bardzo udaną!”

I.Rajca
Zdj. udostępnione przez Kingę Machelską.

Wspomnienia z Brukseli
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W kontakcie ze swoim ciałem 
- warsztaty rozwojowe dla kobiet

Zapraszamy na cykl warsztatów, dzięki którym poprzez 
ruch, taniec, relaksację będziemy poszukiwać drogi do 
głębszego poznawania siebie. Ten powrót do źródła – do 
ekspresji ruchowej, stwarza możliwość na nowe doświad-
czanie siebie, na bycie „tu i teraz”, na zmianę.
Nasze ciała, sposób poruszania się, często odzwierciedla-
ją to, co dzieje się w naszych głowach, naszej psychice.  
Poprzez techniki pracy z ciałem, stajemy się bardziej świa-
domi jego istnienia, jesteśmy bardziej wyczuleni na to jakie 
sygnały do nas wysyła, co ciało chce nam zakomuniko-
wać – ta świadomość siebie, swojej cielesności, to często 
pierwszy krok do bycia przytomnym i obecnym w świecie, 
gdzie w każdej chwili nasza uważność rozpraszana jest 
przez natłok bodźców. 
Dlaczego warto zaangażować się, włożyć wysiłek by lepiej 
poznać to co mówi nasze ciało?
- by poznać lepiej siebie i nawiązać głębszy kontakt ze 
swoim ciałem,
- by zadbać o kondycję psychofizyczną,
- by odpocząć i poświęcić sobie więcej uwagi,
- by pobyć w kobiecym gronie i wymienić się swoimi do-
świadczeniami,
- a także – by w atmosferze wzajemnego szacunku i peł-
nej akceptacji, w pięknym kobiecym gronie poruszać się, 
pośmiać, porozmawiać, zrelaksować i wymienić swoimi 
doświadczeniami.
Techniki pracy:
1. Rozgrzewka ruchowa
2. Relaksacja
3. Elementy choreoterapii
4. Improwizacja taneczna
5. Ruch autentyczny
* Nie potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie i żadna 
praktyka taneczna, a jedynie chęć i gotowość do eksplora-
cji nowych jakości ruchowych. 

Więcej FB: Natalia Chaber 
Tel. 607 468 031

Pierwsze spotkanie 19.10.2016r. godz. 19.00 
sala w MGOK w Ogrodzieńcu.

Zapraszam serdecznie
Natalia Szota

Taniec Trochę Inny
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

50zł/rok

Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu swoją działalność 
rozpocznie uroczystą inauguracją w dniu 15 października 
br. (sobota) o godz. 13.00 w sali MGOK. Wykład inaugu-
racyjny z dziedziny ornitologii pt. „Sokole Oko” wygłoszą 
Agnieszka i Bartosz Kukurudza. 
W nowym roku akademickim młodzi studenci wezmą 
udział w 10 nowych wykładach z różnych dziedzin nauki 
oraz w licznych warsztatach.
Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu, w sobotę o 
godz. 13.00 w sali MGOK zgodnie z harmonogramem za-
jęć. 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze:
MGOK w Ogrodzieńcu 
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044 
Koordynatorzy UDO Beata Stypa – Rus i Marta Bejgier,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka1c 41-300 Dąbrowa Górnicza 32 295 93 15
Koordynatorzy UDO Katarzyna Łopacińska i Anna Giertler.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu działający 
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu 
rok akademicki 2016/2017 rozpocznie 20 października br. 
(czwartek), gdzie o godz. 16.30 odbędzie się uroczysta  
inauguracja, podczas której wykład z dziedziny fizyki wy-
głosi Wiktor Nidzicki - popularyzator nauki, dziennikarz, 
prezenter radiowy i telewizyjny. Autor około 800 progra-
mów telewizyjnych m.in. „Laboratorium”. 

Wykłady w ramach UTW w Ogrodzieńcu odbywać się 
będą co drugi czwartek o godz. 16.30 w sali MGOK zgod-
nie z harmonogramem zajęć.  
Na naszych studentów czekają nowe sekcje m.in. język 
francuski, gimnastyka lecznicza, grafika, rysunek, linoryt, 
sekcja kroju i szycia oraz stałe zajęcia, które nadal cieszą 
się ogromną popularnością: sekcja historyczna, przyrod-
nicza, literacka, język angielski, język niemiecki, sport, 
turystyka, rekreacja – wyjazdy na basen, kawiarenka po-
dróżnika. 
Koordynatorem działań UTW jest Beata Stypa – Rus  
tel. 32 67 32 044 
Biuro UTW w Ogrodzieńcu czynne:
poniedziałek 8.30 – 15.00
wtorek 13.00 – 19.00
środa 8.00 – 14.30
czwartek 14.00 – 19.00
piątek 8.00 – 14.00

MGOK w Ogrodzieńcu
zaprasza

Pracownia Artystyczna – doświadczanie sztuki

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz słuchaczy UTW w Ogro-
dzieńcu do naszej pracowni, w której będziemy posługi-
wać się podstawowymi dziedzinami sztuk plastycznych 
– grafika, malarstwo, rzeźba. 
Część praktyczną wzbogacimy o wiedzę z zakresu historii 
sztuki, najnowszych działań i kierunków sztuki współcze-
snej.
Sztuka pomaga nam w życiu, ułatwia w odnalezieniu co-
dziennej prawdy i definiowaniu uczuć, których trudno wy-
razić słowami lub w inny sposób.
Proponujemy: rzeźbę w glinie, odlewy gipsowe, formy z 
tektury, papieroplastykę, podstawowe techniki w malar-
stwie – akwarela, farby olejne, akrylowe, techniki grafiki 
warsztatowej- frottage, monotypia, kalkografia, kolografia, 
dekupaż.
Jesteśmy otwarci na propozycje uczestników zajęć w do-
borze technik plastycznych.
Zajęcia prowadzi – mgr Anna Kuśpiel, absolwentka Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział rzeźby oraz Stu-
dium Pedagogicznego na Wydziale Malarstwa ASP w Kra-
kowie. Posiada też dyplom technika grafiki warsztatowej.
Zapraszamy do pracowni w MGOK w Ogrodzieńcu:
poniedziałek – godz. 15.00-16.30 dzieci
      16.30-18.00 młodzież
wtorek od 16.00 rzeźba dla UTW
czwartek od 18.00 malarstwo dla UTW

Zajęcia taneczno-baletowe ruszyły pełną parą

W naszym Domu Kultury powstała sekcja taneczno-bale-
towa dla dzieci młodszych (5-8 lat), które prowadzi pani 
Katarzyna Gałązka-Biedul, instruktor tańca i choreograf. 
Uczestnicy zajęć mają za sobą dwa pierwsze spotkania, 
na których zapoznali się z technikami ćwiczeń i podsta-
wowymi figurami baletowymi. Zajęcia dają możliwość 
wszechstronnego rozwoju. Kształtują  poczucie rytmu, 
pozwalają lepiej poczuć możliwości swojego ciała, popra-
wiają koordynację ruchową. Efektem podsumowującym 
cykl zajęć będzie występ grupy, do którego choreografię 
przygotuje pani instruktor. Trzymamy kciuki i życzymy po-
wodzenia!

JP

W dniach 22-24 września br. Zespół Echo po raz siódmy 
uczestniczył w  XIV  Spotkaniach Artystycznych Senio-
rów 2016, które corocznie odbywają się w Międzynaro-
dowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 
W tym roku do udziału w imprezie zgłosiła się rekordo-
wa liczba uczestników -ponad 500 osób z całej Polski, 
łącznie 43 zespoły oraz soliści. Święto Seniorów rozpo-
czął barwny korowód uczestników i wspólnie zatańczony 
polonez przed molo. Nasz zespół w części konkursowej 
zaprezentował „Pieśń o Ogrodzieńcu” i dwa utwory z re-
pertuaru piosenek biesiadnych oraz koncertował w róż-
nych miejscach miasta m.in. na molo, Placu Chopina i 
Alei Gwiazd. 
Część artystyczną połączyliśmy z krótkim wypoczynkiem. 
Myślę, że po całym roku naszej zespołowej pracy taki 
„oddech” się należy. W imieniu zespołu pragnę podzię-
kować Dyrektorowi MGOK w Ogrodzieńcu za dofinanso-
wanie naszego wyjazdu na  XIV  Spotkania Artystyczne 
Seniorów  w Międzyzdrojach – mówi Ewa Pilarska, kie-
rownik  Zespołu Echo.
Zespół został już zaproszony przez dyrekcję Domu Kultu-
ry w Międzyzdrojach na XV Spotkania za rok.

Joanna Piwowarczyk

Echo w Międzyzdrojach
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Nowe drogi w Ogrodzieńcu
Zakończono przebudowę ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej w 
Ogrodzieńcu na osiedlu domów jednorodzinnych. Inwestycja dofinansowana w 50% 
ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019, w ramach której wykonano nową ponad kilometrową jezdnię, nowe chod-
niki, ścieżkę rowerową. Ponadto wykonane zostały wjazdy do posesji i skrzyżowania z 
sąsiadującymi drogami gminnymi.  Droga, chodniki i ścieżka rowerowa ul. Piastowskiej i 
Południowej została oświetlona nowymi lampami, które zabudowane zostały na wymie-
nionych słupach oświetleniowych.

Ulica Piastowska

Ulica Południowa

28 września br. uczniowie Gimnazjum w Ogrodzieńcu obejrzeli spektakl pt. „Chory z uro-
jenia” w Teatrze J.Słowackiego w Krakowie. 
Mimo nie najlepszych miejsc spotkanie z Andrzejem Grabowskim, grającym w sztuce 
Moliera rolę hipochondryka, większości się podobało. Przed spektaklem  przewodnik 
oprowadził uczniów po kulisach Teatru J. Słowackiego. Grupa zobaczyła kurtynę nama-
lowaną przez Henryka Siemiradzkiego i garderobę Ludwika Solskiego, na ścianach której 
znajdują się podpisy sławnych ludzi odwiedzających ten teatr. 
Wycieczka zakończyła się spacerem po nocnym Krakowie.

Elżbieta Gajda
Gimnazjum w Ogrodzieńcu

Spotkanie z Kiepskim
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W czwartek, 6 października 
w bibliotece Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
odbyła się debata uczniow-
ska „Szkoła dobrego wy-
chowania”, w której wzięli 
udział uczniowie klas IV-VI 
oraz zaproszeni goście: 
Ewa Rudnicka, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ogrodzieńcu, 
Andrzej Kazimierczak in-
spektor ds. oświaty UMiG 
w Ogrodzieńcu oraz Joan-
na Piwowarczyk redaktor 
naczelny Gazety Ogrodzie-
nieckiej.
Debatę poprowadziły 
p.Barbara Ciszek i p.Ja-
dwiga Doniec, które przy-
gotowały zadania i pytania 
dla uczestników.  Podczas 
dyskusji uczniowie omówili 
reguły podstawowych za-
sad przywitania – pożegna-
nia, kto pierwszy się kłania, 
jak ukłon powinien wyglą-
dać, jak się zachować przy 
zawieraniu nowych znajo-
mości, podczas rozmowy 
telefonicznej, jak zachowu-
jemy się przy posiłku, w jaki 
sposób posługujemy się 
sztućcami, itp. Uczniowie 
wyszukiwali  w tekstach 
magiczne słowa typu: 
dziękuję, przepraszam, 
proszę; uzupełniali rymo-
wanki, zgłaszali propozycje 
tzw. magicznych gestów 
i zachowań.  Zapisane na 
karteczkach reguły pozy-
tywnych zachowań zawisły 
na Drzewie Kulturalnego 
Ucznia. Kolejnym zadaniem 
było zainscenizowanie za 

Uczniowska debata

pomocą rekwizytów i ge-
stów różnych sytuacji z za-
chowaniem podstawowych 
zasad dobrego wychowa-
nia. Wszystkie scenki udały 
się, a gra aktorska wprawi-
ła w rozbawienie oglądają-
cych. Spotkanie tak zainte-
resowało uczestników, że 
zaplanowany przez orga-
nizatorów czas wydał się 
za krótki, ale panie prowa-
dzące obiecały, że debaty 
częściej pojawiać się będą 
w życiu szkoły. Uczniowie 
zgłosili chęć udziału w ko-
lejnych spotkaniach oraz 
zaproponowali tematy.
Debatę podsumowano 

sporządzeniem „Szkolnej 
karty dobrego zachowania” 
– kodeksu zasad savoir vivr, 
czyli zasad dobrych manier 
i dobrego wychowania w 
szkole, w domu, na ulicy. 
Bądźmy uprzejmi i życz-
liwi wobec siebie! To coś 
znacznie ważniejszego niż 
mechaniczna kindersztuba. 
To dowód osobistej kultury 
– to motto, które powinno 
przyświecać kulturalnemu 
młodemu człowiekowi, ale 
nie tylko. Również każde-
mu z nas.

J. Piwowarczyk


