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    Jarmark
Bożonarodzeniowy

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
serdecznie zaprasza na

który odbędzie się w dniu

17 grudnia (niedziela) 2017 roku
na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 
w godzinach od 10.00 do 16.00

W programie Jarmarku m.in. 
12.00 – OZDOBY BOŻONARODZENIOWE -  

warsztaty plastyczne dla dzieci
13.00 – pokaz kulinarny w wykonaniu  

OLIWII BERNADY i MONIKI GWIAZDY  
uczestniczek kulinarnego show TOP CHEF  
z udziałem dzieci 

13.30 - występ zespołu MALWINKI ze SP w Gieble
14.00 – finał kulinarnego show z OLIWIĄ BERNADY  

 i MONIKĄ GWIAZDĄ
14.30 – „MALEŃKA MIŁOŚĆ”  

montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci  
i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Ogrodzieńcu

ok. 15.15 – wspólne kolędowanie z KAPELĄ bożonarodzeniową 

ZAMEK Spółka z o.o.
Zamek Sp. z o.o.

Organizatorzy imprezy: 

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt  

Bożego Narodzenia, przyjemnego wypoczynku w gronie najbliższych oraz 
wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w Nowym Roku 2018

życzą 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Drodzy Czytelnicy, 
W ten cichy wigilijny wieczór oraz na nadchodzące święta  

Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym Czytelnikom pokoju, 
uśmiechu i radości bliskich. A w Nowym Roku 2018 zadumy nad tym 
co minęło i zadumy na tym co nas czeka oraz nadziei, spełnienia marzeń, 

dostatku i pomyślności 
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu
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RADNI
pytają

Na sesji Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu, która odbyła się w 
dniu 7 listopada br. wpłynęły 
następujące interpelacje i za-
pytania radnych

Mieszkańcy ul. Kościuszki – 
część przy rzece proszą o ujęcie 
w planach wodociągu.
Chodniki przy ul. Kościuszki za 
kościołem – zły stan.
Drzewo uschnięte na terenie po-
sesji przy dawnej Jurajskiej zagra-
ża pieszym na chodniku.
Zbliża się zima – problem odśnie-
żania ulicy Kościuszki przy wo-
dzie – proponuje się odśnieżanie 
terenu w godzinach wieczornych, 
z uwagi na samochody parkujące 
tam w godz. 5-17.

Między blokami na ul. Słowackie-
go jest plac targowy, na którym 
co środę ma odbywać się rynek. 
Rynek, który już niedługo będzie 
tylko wspomnieniem, ponieważ 
jest więcej kupujących niż sprze-
dających, a opłaty przez Gminę 
są pobierane co tydzień. Czy to 
są aż takie duże kwoty, od któ-
rych Gmina nie może odstąpić? 
Na pewno nie, więc czy można 
byłoby z tych wpłat zrezygno-
wać?
Kolejny bardzo duży problem to 
dławiący, śmierdzący dym – roz-
począł się okres grzewczy i wie-
czorem po ulicach Ogrodzieńca 
nie da się przejść wolnym kro-
kiem, nie mówiąc już o spacerze. 
Czy mamy jakieś rozwiązanie, aby 
temu przeciwdziałać? Trujemy się 
wszyscy systematycznie i to nie 
są już żarty! Panie Burmistrzu, 
kiedy rozpoczniemy prace nad 
wprowadzeniem Funduszu Oby-
watelskiego dla Ogrodzieńca?

Mieszkańcy Giebła zgłaszają in-
formacje w następujących spra-
wach:
Przycięcia gałęzi nad drogą ul. 
Edukacyjnej i ul. Częstochowskiej 
oraz wycięcie krzewów samosie-
jek.
Montażu dodatkowych lamp 
ulicznych Giebło ul. Częstochow-
ska.
Wymiany wiat przystankowych w 
Gieble.

Odpowiedzi Burmistrza:
Nowy wodociąg przy ulicy Wod-
nej w Ogrodzieńcu wymaga 
wykonania nowego projektu i 
zabezpieczenia środków na bu-
dowę. W obecnym, uchwalo-
nym przez Radę Miejską  planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych  eksploatowa-
nych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ogrodzieńcu nie 
ma tego zadania. Nowy plan 
opracowywany będzie w przy-

szłym roku na lata 2019-2021. 
W zależności od możliwości fi-
nansowych zadanie zostanie za-
proponowane lub nie do nowego 
planu.  
Ulica Kościuszki – teren pod 
przyszły chodnik do Podzamcza 
jest wyrównany, można z niego 
korzystać. 
Uschnięte drzewo – powiado-
mimy właściciela o ciążącym 
na nim obowiązku usunięcia 
uschniętego drzewa, które za-
graża bezpieczeństwu.
Plac targowy – Na każdym tar-
gowisku są opłaty za udostęp-
nione miejsce do handlu i nie 
powinniśmy z nich rezygnować.  
Pobierane opłaty targowe prze-
znaczane są na sprzątanie po 
zakończeniu dnia targowego 
oraz na koszty utrzymania targo-
wiska. Rezygnacja z ich poboru 
wiązałaby się ze zwiększeniem 
dotacji z budżetu gminy dla ZGK 
na utrzymanie targowiska. 

Zanieczyszczenia powietrza – 
trudne do wyegzekwowania 
jest od właścicieli posesji, aby 
ogrzewali swoje domy wyłącz-
nie ekologicznym paliwem. Nie 
ma przepisów, na podstawie 
których gmina mogłaby zabro-
nić spalania węgla. To co moż-
na zrobić, i robimy, to edukacja i 
uświadamianie wszystkich o pro-
blemie smogu występującego w 
regionie. Gmina dofinansowuje 
wymianę kotłów węglowych na 
gazowe. 
Fundusz Obywatelski – jestem 
gorącym zwolennikiem  fundu-
szu obywatelskiego dla Ogro-
dzieńca. Co prawda w budżecie 
na rok przyszły nie mamy środ-
ków na ten cel, ale rozpoczniemy 
pracę nad tą ideą.
Sprawę przycięcia gałęzi przy 
drodze powiatowej w Gieble 
przekażemy do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Zawierciu.

1. od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni 
użytkowej-0,73 zł 

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² 
powierzchni użytkowej-23,05 zł 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej-10,59 zł 

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m² 
powierzchni użytkowej-4,70 zł

5. od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego za 1m² powierzchni 
użytkowej-5,89 zł 

6. od budowli-2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1785)

7. od powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² 

użytkowej-0,86 zł
2) grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego za 1 m² użytkowej-0,39 zł

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha 
powierzchni-4,54 zł

4) dla niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 poz. 1023) o rewitalizacji i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w 
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego z powierzchni-2,98 zł

Stawki podatku od nieruchomości 
uchwalone przez Radę Miejską 

w Ogrodzieńcu na rok 2018

Forum 
sołtysów
W dniu 23 listopada br. w Sali 
Sejmu Śląskiego odbyło się XV 
Forum Sołtysów Województwa 
Śląskiego, na które przybyli samo-
rządowcy, sołtysi, członkowie rad 
sołeckich oraz przedstawiciele Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, Krajowej i 
Śląskiej Izby Rolniczej, KRUS. Na-
szą gminę reprezentowali: Andrzej 
Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Beata Jakacz rad-
na Rady Miejskiej, sołtys Ryczowa 
Kolonii oraz Edward Grzebieluch 
sołtys Giebła Kolonii. 
Obrady otworzył wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Stani-
sław Dąbrowa, który powitał za-
proszonych gości i zaprosił do 
wspólnej debaty.
Patrzymy w województwie śląskim 
na rozwój jako działanie jak najbar-
dziej równomierne i równoważne. 
Tak dla obszarów miejskich, jak i 
wiejskich. Mimo że nasz region 
ciągle postrzegany jest jako cen-
trum urbanistyczne, nie możemy 
zapominać, że w położonych tutaj 
wsiach mieszka około milion ludzi. 

Dlatego jako pierwsi i jedyni w 
Polsce opracowaliśmy Strategię 
Rozwoju Obszarów Wiejskich do 
2030 roku – stwierdził, otwierając 
Forum wicemarszałek Stanisław 
Dąbrowa, 
Wsparcia obszarów wiejskich nie 
zabraknie również w następnych 
latach. Już w przyszłorocznym 
budżecie województwa śląskiego 
znalazło się ok. 5 mln zł przezna-
czone na lokalne inicjatywy na ob-
szarach wiejskich.
To jest wsparcie dla rad sołec-
kich i sołtysów. Pieniądze będzie 
można wykorzystać na różne cele. 
Począwszy od remontu chod-
nika, przez zakup instrumentów 
muzycznych, do modernizacji 

większych, dotyczących całych 
budynków – przekonywał wice-
marszałek Dąbrowa. 
Podczas spotkania dyskutowano 
o najważniejszych problemach, 
jakie napotykają obszary wiej-
skie, m.in. tych związanych z go-
spodarką wodną czy działaniami 
przeciwpowodziowymi. Przypo-
mniano, że doszło do nowelizacji 
Prawa Wodnego, zgodnie z zapi-
sami którego gospodarka wodna 
nie będzie już organizowana w 
całości przez jednostki samo-
rządowe województwa śląskie-
go. Znaczną część kompetencji 
przejmie nowy podmiot – pań-
stwowa spółka Polskie Wody.

Joanna Piwowarczyk

Aby ten cudowny i pełen radości czas Świąt Bożego 
Narodzenia przyniósł wiele pogody, spokoju i szczęścia, 
a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności 
oraz wielu sił i zdrowia do pełnienia zaszczytnej służby 

przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia wszystkim 
Strażakom i Ich Rodzinom

życzą
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 

w Ogrodzieńcu Andrzej Mikulski

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz
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Z notatnika burmistrza

Obwodnica Zawiercia 
Propozycja rozwiązań skrzyżowania ul.Poniatowskie-
go na Fugasówce z projektowaną obwodnicą Zawiercia 
była przedmiotem spotkania Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec z mieszkańcami w sali narad Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 6 listopada. Rozważane są dwa 
warianty – pierwszy to bezkolizyjne włączenie się do ob-
wodnicy za pomocą rozbudowanego układu typu „koni-
czynka”. Wariant drugi zakłada włączenie się do obwodni-
cy za pomocą rozbudowanego ronda w kształcie „elipsy”. 
Uwzględniając zdanie większości mieszkańców obecnych 
na spotkaniu Gmina Ogrodzieniec zaopiniowała pozytyw-
nie rozwiązanie drugie, które z naszego punktu widzenia 
jest korzystniejsze, gdyż mniej ingeruje w zabudowę Fu-
gasówki. W rozwiązaniu pierwszym zaistniałaby koniecz-
ność oddzielenia kilku zabudowań od zwartej zabudowy 
miejscowości.

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków komu-
nalnych w Gminie Ogrodzieniec  
Umowa z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinan-
sowanie 91. przydomowych oczyszczalni ścieków na tere-
nie sołectw w naszej gminie została podpisana w dniu 17  
listopada br. przez Wicemarszałka Stanisława Dąbrowę i 
Andrzeja Mikulskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec. Oczyszczalnie będą montowane wiosną przy-
szłego roku po rozstrzygniętym przetargu na wykonawcę.

Święto Niepodległości
Koncert okolicznościowy pt. „Jakże ciebie przywitać ra-
dosna swobodo” w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz zespołów działających przy MGOK rozpoczął w pią-
tek, 10 listopada br. uroczystości Święta Niepodległości w 
naszej gminie. W sali MGOK wystąpili uczniowie - laureaci 
Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz 
Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo i sekcja literacka 
UTW w Ogrodzieńcu. W sobotę, 11 listopada delegacje 
mieszkańców wraz z pocztami sztandarowymi złożyły 
wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Poległych na cmentarzu 
komunalnym w Ogrodzieńcu. Więcej na str. 5.

Remonty kolejnych budynków gminnych
Sześć kolejnych budynków gminnych zostało przeznaczo-
nych do remontu. 10 listopada Burmistrz Miasta i Gminy 
podpisał umowę z wykonawcami na wymianę dachów na 
budynkach: OSP Podzamcze,  OSP Ryczów, OSP Gul-
zów, administracji budynków przy ulicy Słowackiego w 
Ogrodzieńcu, „starej szkoły” w Kiełkowicach i budynku 
dawnego klubu sportowego na Osiedlu Orzeszkowej w 
Ogrodzieńcu-Cementowni. 

Nagroda za „Obgrywojki Stanisłwa”
Nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł otrzymała Gmina 
Ogrodzieniec z przeznaczeniem dla Zespołu Folklorystycz-
nego „Wrzos” z Ryczowa Kolonii za widowisko „Obgry-
wojki Stanisława” w Konkursie „Piękna Wieś Wojewódz-
twa Śląskiego 2017”. Na zebraniu mieszkańców w dniu 
13 listopada br. postanowiono przeznaczyć nagrodę na 
wydanie albumu promocyjnego o zespole.

Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeńskie
Szesnaście par małżeńskich z naszej gminy zosta-
ło odznaczonych w dniu 14 listopada br. medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe dla 
małżonków obchodzących jubileusz 50-lecia wręczył 
Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

W spotkaniu uczestniczyła również para obchodząca w 
tym roku 60-lecie pożycia małżeńskiego. Szczegóły na 
str. 9.

Dzień Pracownika Socjalnego
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu po-
wiatu zawierciańskiego obchodzili wspólnie swoje świę-
to w Podzamczu, 17 listopada br. Na spotkaniu obec-
ni byli burmistrzowie i wójtowie wraz z pracownikami 
ośrodków z gmin: Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Irządze, 
Włodowice, Szczekociny i Kroczyce.

Gmina Ogrodzieniec w czołówce wykorzystują-
cych dotacje unijne
Na koniec października br. gmina Ogrodzieniec pozyska-
ła już kwotę 11.425.552,40zł dofinansowania środków 
unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego, dostępnych w obecnym okresie 
programowania na lata 2014-2020. W przeliczeniu na 1 
mieszkańca jest to kwota 1227,63zł, co daje nam miej-
sce w czołówce najskuteczniejszych gmin w pozyskiwa-
niu dotacji w całym Subregionie Centralnym. Wartość 
średnia pozyskanego dofinansowania na 1 mieszkańca 
Subregionu to kwota 499,66zł, a więc pozyskaliśmy trzy 
razy więcej niż przeciętna gmina. 22 listopada w Mu-
zeum Śląskim w Katowicach odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Gmin Subregionu Centralnego, na którym pod-
sumowano dotychczasowe wdrażanie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.

Jesteśmy obecni na spotkaniach biznesowych
Przyszłość rozwoju branży motoryzacyjnej i e-mobility 
była przedmiotem międzynarodowego spotkania przed-
siębiorców, inwestorów, przedstawicieli samorządów i 
naukowców w dniu 28-29 listopada w Piekarach Ślą-
skich.  Organizatorami był Zarząd Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej oraz Polsko-Włoska Izba Go-
spodarcza w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył jako 
gość honorowy Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1500zł 
zdobył Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii za 
widowisko „Obgrywojki Stanisława” w konkursie Piękna 
Wieś Województwa Śląskiego. Była to XIV edycja kon-
kursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Kato-
wicach, a wyróżnienie przypadło w kategorii – Najlepsze 
przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwy-
czaje. ” Celem konkursu jest kształtowanie świadomości 
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie 
i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności 
gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów lu-
dowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i 
przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych po-
koleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzen-
nego.

Wręczenie pucharu i dyplomu nastąpiło podczas uroczy-
stej gali zorganizowanej w ramach XV Forum Sołtysów 
Województwa Śląskiego w dniu 23 listopada 2017r. W 
imieniu ZF Wrzos nagrodę, którą wręczył wicemarszałek 
Stanisław Dąbrowa odebrały Henryka Pilarczyk i Kazimie-
ra Kołton. Paniom z zespołu towarzyszył Burmistrz Miasta 
i Gminy Andrzej Mikulski oraz Beata Jakacz, radna Rady 
Miejskiej i sołtys Ryczowa Kolonii. 

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej składa serdeczne gra-
tulacje dla Zespołu Folklorystycznego Wrzos z Ryczowa 
Kolonii za zdobycie tak prestiżowego wyróżnienia.

Joanna Piwowarczyk

„Obgrywojki Stanisława” 
wyróżnione Boże Narodzenie

Tyle lat już przeminęło,
Lecz tę datę każdy zna;
Jest to dzień „Narodzin
Zbawiciela Świata”,
którego w sercu każdy ma.
Piękna grudniowa noc,
niebo usłane gwiazdami...
W stajence Betlejemskiej,
rodzi się Święte Dziecię
w żłobku ubogim, między zwierzętami.
Jest to cud niepojęty
w żłobku ubogim,
przychodzi na świat „Zbawiciel Święty”.
Przychodzi na świat,
Maleńkie Święte Dziecię,
które zwiastuje pokój
i miłość na całym świecie.
Niechaj ze żłobka Twa miłość  płynie,
by rozpromieniła świat cały;
Aby każdy człowiek,
mógł doznać szczęścia,
a serca nasze do Ciebie miłością pałały.
Aby te święta piękne, magiczne,
sprawiły radość każdemu z nas;
Ażeby każdy czuł się bezpiecznie –
Przecież miłości nadszedł czas.

Zenona Fiutak
30.11.2017r.
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GMINNE INWESTYCJE – GRUDZIEŃ 2017r.

Nadeszła prawdziwa, biała zima, która utrudnia prowadzenie robót budowlanych. Mimo to w ramach gminnych inwestycji 
prace, możliwe do wykonania są realizowane i przygotowywane nowe przedsięwzięcia: 

I. Na terenie Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej prowadzone są roboty możliwe do wykonania w obecnych 
warunkach atmosferycznych.  Zadanie dofinansowane jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.  

II. Zakończono zadanie pn. „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc 
rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. Powstał nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieble 
oraz utworzono i przebudowano siedem siłowni zewnętrznych na terenie gminy  (w Ogrodzieńcu na 
„Krępie” i przy ul. E. Orzeszkowej, w Ryczowie, w Ryczowie Kolonii, w Gieble, w Kiełkowicach i w Gulzowie. 
Projekt o wartości ponad 250 tys. zł został dofinansowany w ponad 138 tys. zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. Mamy w Ogrodzieńcu ogólnodostępną toaletę miejską. Znajduje się ona na parkingu przy skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Bzowskiej. Koszt zakupu i montażu wyniósł ok. 140 tys zł z czego ponad 84 tys. zł  to 
dotacja z PROW 2014-2020 w ramach programu Leader+.

IV. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę z wykonawcami zadania „Kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” . Wykonawcą prac w budynkach  
remizo-świetlic w Podzamczu, w  Ryczowie i w Gulzowie jest  PPU PROBUDREM Kazimierz Lipiński Sp. 
jawna z Ogrodzieńca. Natomiast dachy budynku administracji mieszkań komunalnych, dawnego klubu 
sportowego w Cementowni  i byłej szkoły w Kiełkowicach wykonywać będzie FUH NOWIX Mariusz Nowak 
z Alwerni. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

V. Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 811.920,00 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2020 dla budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zadanie obejmuje nieruchomości mieszkańców, którzy złożyli ankiety w tej sprawie w ubiegłym roku i 
przeszli pozytywnie ich weryfikację. W najbliższym czasie Gmina będzie zawierała indywidualne umowy 
z właścicielami nieruchomości, a następnie ogłosi przetarg na wybór wykonawcy. Wybrany wykonawca 
zaprojektuje i wybuduje przydomową oczyszczalnię, na każdej z działek uczestniczących  w projekcie. 

STYCZEŃ
13 stycznia Ogrodzieniec Os.E. Orzeszkowej 13   V KONCERT 

NOWOROCZNY (Burmistrz Miasta i Gminy, MGOK)
14 stycznia 26. Finał WOŚP (Sztab WOŚP Ogrodzieniec –

OSP w Ogrodzieńcu)
XII Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym (Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
LUTY
21 lutego Ryczów 74 Rocznica Pacyfikacji Ryczowa  (Szkoła 

Podstawa w Ryczowie)
IV Szkolny Konkurs Recytatorski (Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Ogrodzieńcu)
MARZEC
3 marca V Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży 

Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec (Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP, UMiG Ogro-
dzieniec)

8 marca Koncert z okazji Dnia Kobiet (MGOK )
25 marca 2018 Plac Piłsudskiego Ogrodzieniec IV JARMARK 

WIELKANOCNY (Burmistrz Miasta i Gminy, MGOK,  
Zamek Sp. z o.o.)

KWIECIEŃ
7 kwietnia Ryczów V Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych 

Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec (Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP, UMiG Ogrodzieniec)

23 kwietnia Ryczów Dzień Ziemi (Szkoła Podstawa w Ryczo-
wie)

I Gminny Konkurs Recytatorski „W księgach zapisane” (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Szkolne obchody Światowego Dnia Ziemi – Rajd dla Ziemi 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

MAJ
1 maja Podzamcze – Zamek Ogrodzieniecki Rycerska majów-

ka – program pokazów rycerskich (Zamek Sp. z o.o.)

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja – (Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, MGOK w Ogrodzieńcu, Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu)

5 maja Podzamcze - Przekazanie samochodu dla OSP Pod-
zamcze (OSP w Podzamczu, Zarząd Oddziału M-G 
ZOSP RP)

9 maja XV edycja Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej (Ref. 
Spraw Społecznych i Promocji UMiG Ogrodzieniec)

VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec (Animator Orlika 2012, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu (Animator Orli-
ka 2012, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Konkurs: „Omnibus” turniej literacki (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Ogrodzieńcu)

25 maja Koncert z okazji Dnia Matki (MGOK w Ogrodzieńcu)
26-27 maja Zamek Ogrodzieniecki MIĘDZYNARODOWY FE-

STIWAL KULTURY WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA -  
XV NAJAZD BARBARZYŃCÓW (Zamek Sp. z o.o.)

CZERWIEC
XIX Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej (Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Mały Festiwal Nauki (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogro-

dzieńcu)
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu (Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Ogrodzieńcu)
17 czerwca  Podzamcze-Góra Birów PODRÓŻ Z GANDAL-

FEM – zabawa z bohaterami „Władcy Pierścieni” na tere-
nie Grodu na Górze Birów (Zamek Sp. z o.o.)

21 czerwca Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2017/18 UTW w Ogrodzieńcu (MGOK)

23 czerwca Uroczyste zakończenie 5. edycji  Uniwersytetu 
Dziecięcego Ogrodzieniec (MGOK )

Noc Bibliotek (Miejsko-Gminna Biblioteka w Ogrodzieńcu)
LIPIEC-SIERPIEŃ
1 lipca Giebło Obchody 90-lecia OSP Giebło i przekazanie sa-

mochodu (OSP Giebło, Zarząd OMG OSP)

7-8 lipca Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu WROTA  
CZASU (Zamek Sp. z o.o)

22 lipca Jurajskie Granie i Śpiewanie (MGOK)
4-5 sierpnia Zamek Ogrodzieniecki XX  MIĘDZYNARODOWY 

TURNIEJ RYCERSKI (Zamek Sp. z o.o.)
5 sierpnia Giebło Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarni-

cze (Zarząd OMG ZOSP RP,  UMiG Ogrodzieniec)
15 sierpnia Podzamcze – Góra Birów LETNIA SZKOŁA MA-

GII” – Gród na Górze Birów (Zamek Sp. z o.o.)
15 sierpnia 16 lat Klubu Sportowego Giebło (Klub Sportowy 

Giebło)
24-25-26 sierpnia Ogrodzieniec, Podzamcze – Zamek Ogro-

dzieniecki ŚWIĘTO GMINY OGRODZIENIEC 2018 (Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, MGOK, Zamek Sp. 
z o.o.)

WRZESIEŃ
8 września Gulzów Obchody 50-lecia OSP Gulzów i przeka-

zanie samochodu (OSP w Gulzowie, Zarząd OMG ZOSP 
RP)

Dzień Sportu na Orliku (Animator Orlika 2012)
jesień 2018 Giebło Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w 

Gieble (Szkoła Podstawowa w Gieble)
PAŹDZIERNIK
Eliminacje do turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tym-

barku” (Animator Orlika 2012)
LISTOPAD
11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości - 100 Rocz-

nica (Burmistrz Miasta i Gminy, MGOK, Zarząd OMG 
ZOSP)

Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece (MGBP w Ogrodzieńcu)
GRUDZIEŃ
6 grudnia Mikołajki (MGOK)
16 grudnia Plac Piłsudskiego Ogrodzieniec V JARMARK BO-

ŻONARODZENIOWY (Burmistrz Miasta i Gminy, MGOK, 
„Zamek” Sp. z o.o.)

31 grudnia Sylwester na Placu Wolności (MGOK w Ogro-
dzieńcu)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian  
w kalendarium.

Kalendarz imprez 2018

Toaleta miejska w Ogrodzieńcu

Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

Siłownia zewnętrzna na Krępie
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W sobotę, 11 listopada br. obchodziliśmy 99. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123-letniej niewoli. Tradycyjnie w tym dniu w Kościele 
Parafialnym w Ogrodzieńcu odprawiono nabożeństwo 
w intencji Ojczyzny. Po mszy orszak prowadzony przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Ogrodzieniec przeszedł na 
cmentarz komunalny, gdzie pod Pomnikiem Poległych 
złożono wieńce i zapalono znicze. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, policji, delegacje wraz z pocztami 
sztandarowymi wszystkich gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządu Miejsko-
Gminnego OSP,  przedstawiciele organizacji 
społecznych i jednostek organizacyjnych gminy, 
uczniowie i nauczyciele gminnych szkół oraz 
mieszkańcy. 
W tym dniu pod pomnikiem druhowie OSP pełnili 
honorową wartę. Orkiestra podczas ceremonii 
zagrała Rotę oraz Hymn Polski. Po modlitwie 
za pomordowanych w czasie walk o wolność 
mieszkańców Ogrodzieńca, którą odmówił ksiądz 
Paweł Tracz delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej 
Mikulski, który podziękował wszystkim za włączenie się 
w uroczystość oraz zachęcił do pielęgnowania pamięci 
o wydarzeniach sprzed wieku i bohaterach tamtych 
czasów.

Joanna Piwowarczyk

Święto Niepodległości

10 listopada br. w MGOK w Ogrodzieńcu w odkrywaniu oj-
czystej historii z okazji Święta Niepodległości wzięli udział: 
laureaci Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycz-
nej, zespół Seniora, zespól Echo, sekcja literacka UTW. 
Nad multimedialną stroną koncertu czuwała Marta Bejgier. 
Konferansjerkę prowadziły Joanna Piwowarczyk, Marian-
na Guzik, Ewa Pilarska. 
W sali wypełnionej publicznością, wśród których byli przed-
stawiciele władz gminy i radni pierwsze uczucia patriotycz-
ni rozpoczęli laureaci –młode pokolenie Polaków. Dziew-
czynki w harcerskich mundurkach z białymi różami w ręku 
i mały żołnierz Szymon Ćwikła z karabinem na ramieniu, 
wykonujący przy akompaniamencie gitary taty piosenkę 
„Róża i bez”, jako żywo przypominali udział najmłodszych 
w działaniach Szarych Szeregów w II wojnie światowej.
Nowa iskra uczuć trysnęła, gdy na scenie pojawił się ze-
spół Seniora z piosenkami znanymi, miłemu sercu każde-
go Polaka. Publiczność podchwytywała słowa i łączyła się 
patriotyczną nutą śpiewną z występującymi. 
„Śpiewy historyczne” J.U. Niemcewicza przywołane przez 

członków sekcji literackiej w muzycznej oprawie piosenek 
i pieśni zespołu Echo przypomniały zebranym, „skąd nasz 
ród”.
Na wizyjnym ekranie pojawiły się obrazy o mocnym hi-
storycznym akcencie ojczyźnianych wzlotów i upadków 
– Grunwald, Polska Jagiellonów, Targowica, podbudowa-
ne Mickiewiczowskim koncertem Jankiela z „Pana Tade-
usza”. Dzięki repertuarowi zespołu Echo bliższa i dalsza 
przeszłość złożyły się na patriotyczną gawędę z nutą tę-
sknoty za Ojczyzną wolną i niepodległą odczuwaną przez 
żołnierzy - tułaczy. Bitewne szlaki  ziem dalekich do Polski 
Monte Cassino, Ułani malowane dzieci, Legiony Polskie, 
echa I i II wojny światowej pobudziły zebranych do pokole-
niowego, wspólnego śpiewu „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Na zakończenie niczym aklamacja: „Zostaniemy na tej zie-
mi”, ziemi skąd nasz ród. Niepodległościowa uroczystość 
była dla wszystkich wspaniałą lekcją historii, a szczególnie 
dla młodego pokolenia.

Alicja Kmita-Żak

Patriotyczna nuta niepodległości

Koncert laureatów

Klasy I-III - I miejsce- Szymon 
Ćwikła  „Róża i bez”  SP Ogro-
dzieniec, Maja Paciej – „Białe 
róże” SP Giebło. II miejsce - 
Solomiya  Berezhnova, Ewa 
Jęderka,  Nocek Agata „Je-
stem Polką i Polakiem” SP 
Ogrodzieniec, Małgorzata 
Brzezińska, Julia Imiela  „Przy-
byli ułani ” SP Ryczów, Mag-
dalena Imiołek  „Rozszumiały 
się wierzby płaczące” SP Gie-
bło 
Klasy IV-VII - I miejsce: Daisy 
Angelov  „Taki kraj ” SP Ogro-
dzieniec, Natalia Białkowska  
„Białe róże ” SP Giebło, Alek-
sandra Lipa  „Rozkwitały pąki 
białych ” SP Ryczów
II miejsce: Łucja Janiczek  „Nie-

bieskooka” SP Ryczów, Maja 
Brzezińska  „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę” SP Ryczów 
III miejsce: Dominika Miśkie-
wicz  „O mój rozmarynie” SP 
Ogrodzieniec Wyróżnienia: 
Kacper Sikora  „Dziewczyna z 
granatem ” SP Ogrodzieniec, 
Wiktoria Cesarz  „Wojenko, 
wojenko”  SP Ogrodzieniec

JP

Podczas koncertu zorganizowanego w MGOK w przeddzień 
Święta Niepodległości wystąpili laureaci. I Gminnego Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej zorganizowanego w SP w Ogrodzieńcu.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Adama Gielarowskiego
współtwórcy Związku Gmin Jurajskich,

pełniącego w latach 1990-1994, 1998-2000 funkcję Zastępcy 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

D O M   P O G R Z E B O W Y

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

W piątek, 1 grudnia w 
MGOK w Ogrodzieńcu od-
był się spektakl teatralny 
pt. „Jaś&Małgosia” w wy-
konaniu dzieci ze „Studia 
Wyobraźni”, które prowadzi 
Martyna Brożek. 

Świetna gra dzieci, stroje 
własnoręcznie wykonane 
przez rodziców,  sceno-
grafia przygotowana przez 
Annę Kuśpiel, instruktora 
plastyki MGOK – wszyst-
ko to sprawiło, że ogląda-

jący mogli poczuć magię 
przedstawienia, którego 
głównym przesłaniem była 
ochrona środowiska natu-
ralnego.

red.

Studio Wyobraźni  - przedstwia

GRUDZIEŃ 2017

Zdrowych, pogodnych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego 2018 Roku
Naszym Klientom oraz wszystkim 

Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
życzą Właściciele 

oraz Pracownicy Firmy

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie – 48m2 
do remontu w Zawierciu. Tel. 729 983 250

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

życzę wszystkim Mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego, 
by ten magiczny czas upłynął Państwu w atmosferze 

miłości i ciepła rodzinnego, 
napełniając Wasze serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy 
Wam każdego dnia,a Nowy Rok niech obdarowuje na 

każdym kroku pomyślnością i szczęściem.

Maria Milejska
Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Radna Powiatu Zawierciańskiego

O G R O - C A R
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GRUDZIEŃ 2017

Pożegnanie
Adam Gielarowski (16.08.1955 – 9.11.2017)

W dniu 13 listopada 2017r. pożegnaliśmy Adama Giela-
rowskiego, który w klatach 1990-1994 i 1998-2000 pełnił 
funkcję zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Adam Gielarowski ukończył Politechnikę Wrocławską, uzy-
skując tytuł magistra inżyniera telekomunikacji. Pracował 
między innymi w „Izolacji” w Ogrodzieńcu. Na początku 
lat 90-tych był jednym ze współzałożycieli Związku Gmin 
Jurajskich. Był autorem publikacji ”Jak wygrywać prze-
targi: wszystko o zamówieniach publicznych: praktyczne 
rady dla przedsiębiorców” wydanej w 1996 roku przez wy-
dawnictwo Municipium. Pełnił funkcję arbitra  przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych.
O wspomnienie Adama Gielarowskiego redakcja GO po-
prosiła byłych Burmistrzów Ogrodzieńca - Jarosława Ci-
szewskiego i Zygmunta Podsiadło, z którymi pracował 
jako zastępca Burmistrza. 
Po wyborach do rady gminy w 1990 roku rozpoczęliśmy 
z Adamem pracę w  samorządzie lokalnym po transfor-
macji ustrojowej. Dobrze nam się ze sobą współpracowało 
przez te 4 lata – był twórczym i lojalnym zastępcą. Potem 
nasze drogi się rozeszły, ale zdarzało mi się niejednokrotnie 
korzystać z jego doświadczenia w postępowaniach prze-
targowych. Był do końca wierny swoim politycznym prze-
konaniom i za to go szanowałem – tak swojego zastępcę 
wspomina Jarosław Ciszewski, który w latach 1990-1994 i 
1994-1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec.
Adam Gielarowski miał dużą wiedzę merytoryczną w za-
kresie prawa o zamówieniach publicznych. Był sumienny 
i zdyscyplinowany. Pracował w niepełnym wymiarze 3/5 
etatu ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą. 
Mimo Jego rezygnacji ze stanowiska zastępcy burmistrza 
kontynuowaliśmy naszą współpracę – mówi  Zygmunt 
Podsiadło, który w latach 1998-2002 pełnił funkcję Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Red. GO

Adam Gielarowski (pierwszy z lewej) podczas otwarcia Biura ZGJ 1992r.

Wesołych 
Świąt
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Duch Świąt Bożego Narodzenia
Nadchodzi czas Świąt najpiękniejszych, najbardziej strojnych, złoto-czerwonych i 
błyszczących lampkami. 
W wielu domach już od początku grudnia trwają przygotowania – bo, zgodnie z tra-
dycją, w domach powinien być porządek, wysprzątane wszystkie kąty, stare, niepo-
trzebne rzeczy wyrzucone, okna pomyte, firany wybielone, pościel wykrochmalona i 
pachnąca. To ważne, ale ... najważniejsze, żebyśmy ten czas poświęcili również na 
odbudowe ducha wspólnoty naszej rodziny, starali się wygładzić konflikty, które naro-
sły w ciągu roku.
W naszej polskiej tradycji Boże Narodzenie zaczynamy świętować już 24 grudnia. 
Wspólnie z całą rodziną siadamy do wieczerzy, najważniejszej w roku, zwanej Wigilią.
A wiecie, co oznacza słowo Wigilia? To po łacinie: wigilia – czuwanie, straż nocna, 
warta. Czuwanie przed dniem narodzin Bożego Syna, aby po pasterce radować się z 
Jego przyjścia na świat. Niezwykły czas święta obwarowany był regułami i zasadami, 
których złamanie groziło nawet końcem świata. Kościół uroczyście obchodzi pamiąt-
kę narodzin Chrystusa w dniu 25 grudnia od IV wieku. Obrzędowość świąt wchłonęła 
wiele przedchrześcijańskich obyczajów, wierzeń, a nawet zabiegów magicznych.
Młode pokolenie coraz częściej odchodzi od tradycji, od rytuałów, od symboliki. Ale 
to bardzo ważne, starajmy się przestrzegać tych zasad, bo to nasz kościec, nasza 
opoka. Wszystko, co znajduje się na wigilijnym stole ma znaczenie. Opłatek – jest 
symbolem pojednania i przebaczenia. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wi-
gilijnej, wyraża chęć bycia razem. Mak i orzechy – mogą nam zapewnić bogactwo. 
Grzyby – niezależnie od tego w jakiej formie je przygotujemy, w magiczny sposób 
pomagają pomnożyć majątek. Kapusta – daje nam zdrowie, siłę i witalność. Buraki – 
gwarantują urodę i długie życie. Suszone jabłka – są symbolem zgody i miłości. Ryba 
– była pierwszym symbolem chrześcijaństwa, sprawi, że cały kolejny rok upłynie nam 
w spokoju i harmonii.
Po wieczerzy nastąpi czas prezentów. Pod piękną choinką stoją ślicznie zapakowane. 
Dla mnie nigdy nie było to najważniejsze. Staraliśmy się obdarować dzieci, natomiast 
dorośli otrzymywali jakieś drobiazgi. 
Przy choince staramy się odśpiewać kilka kolęd, ale z każdym rokiem idzie nam to 
coraz gorzej (talenty wokalne!), dobrze, że są płyty z pięknymi nagraniami i możemy 
ich posłuchać. 
Dzisiejszą gawędę chcę zilustrować uroczymi starymi pocztówkami. Zachęcam Was 
do wysyłania kartek świątecznych, te parę słów skreślonych na kartce sprawi radość 
osobie do której ją wysłaliśmy, a przeglądane po latach przywołają ciepłe uczucia. 
Kartka pierwsza wysłana 23 grudnia 1910r. we Lwowie do Jadwini  Wowkonowi-
czówny, zamieszkałej u swojej Mamy we Lwowie ulica Wronowska 10.
Ponieważ nie wiem, czy tekst życzeń będzie czytelny po wydrukowaniu, cytuję go tu 
w całości:
„Ukochanej malutkiej Wisi niech Boże Dziecię przyniesie cukierki, jabłuszka, orzechy, 
a z Wisi niech będzie wiele pociechy; dla Bozi, Mamy i Tatusia, niech Wisia będzie 
grzeczna i Mamusię słucha!”
Aniołek
Po 17 latach do Jadwigi Wowkonowicz 21 grudnia 1927r. życzenia przesyłają Jadzia 
i Franek K.... z miejscowości Koszyłowce. Kartka piękna  - organista z opłatkiem i 
młodzieniec z choinką.
A teraz kilka kartek wysłanych z Krakowa. Kartka ze szlachcianką przy choince adre-
sowana jest do Panny Susanny Standt w Semmerling. Pamiętajmy, że jest to jeszcze 
czas Monarchii Austro-Węgierskiej, a zarówno Kraków jak i Lwów leżały na tym te-
renie.
Kartki 4 i 5 malowane przez Stanisława Tondosa, krakowskiego malarza, żyjącego w 
latach 1854-1917, wielkiego miłośnika architektury Krakowa. Na pocztówce nr 4 wi-
dzimy Kościół Mariacki i Sukiennice, na nr 5 Wawel, a na pierwszym planie najprostszy 
stół wigilijny.
Pocztówka nr 6 (7,8)? to moja ukochana Bronisława Rychter-Janowska, pięknie ma-
lująca dworskie wnętrza i zwyczaje.
Pocztówki od nr 4 to lata międzywojenne. A pocztówka z Mikołajem wysłana z Łodzi 
do Żyrardowa to już rok 1948.
Ostatnia kartka z życzeniami na 1911 rok wysłana 30 grudnia 1910 roku z Jarosławia 
do Lwowa do „Wielmożni Państwo Tadeuszowie Szymanowiczowie we Lwowie ul. 
Nabielaka l.16 (parter)”. Cała kartka zapisana drobnym pismem, a jeszcze na stronie 
głównej dopisek od Roberta K. „Ucałowania rączek Pani i ukłony P. Tadeuszowi”. Ileż 
elegancji i dbałości o język, życzliwości i ciepła. W Internecie przeczytałam „Nadcho-
dzi czas fałszywej miłości, obłudnych życzeń” ... i coś tam jeszcze w tym tonie. A pod 
tym kilka setek „lajków”, pomyślałam – biedni ludzie, ich dusze są czarne, a przecież 
to każdy z nas tworzy atmosferę tych świąt, na to żeby było pięknie i uroczyście, pra-
cuje się latami. Bywa, że wszystkie nasze starania, dobra wola, próby łagodzenia kon-
fliktów, dążenie do zgody napotykają na ścianę niechęci, wrogości, nieuczciwości i co 
wtedy? Nie ma na to jednej prostej recepty, ale może warto wtedy powiedzieć „dość”, 
wyjść z zaklętego kręgu toksycznych relacji, fałszywych przyjaciół, udawanej miłości.
Życzę Wam najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, ciepłych spojrzeń w blasku 
świec od życzliwych i kochających Was bliskich, radosnych poranków i pogodnych 
wieczorów, ciekawych rozmów przy stole, wspomnień o tych, którzy odeszli, ale na 
pewno w te magiczne święta są gdzieś w pobliżu. Życzę, aby dobre życzenia wypo-
wiedziane podczas łamania się opłatkiem spełniły się chociaż w części i oby takich 
Świąt było jeszcze wiele, w dobrym zdrowiu i radości.

Maria Lipka-Stępniewska
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Z tej okazji Jubilaci zostali 
odznaczeni medalem „Za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie” przyznawanym 
przez Prezydenta RP, któ-
re wręczył Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
Andrzej Mikulski wraz z 
Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Zygmuntem 
Podsiadło. Ceremonię 
uświetnił występ zespołu 
Seniorzy z Ogrodzieńca, 
który zadedykował Jubi-
latom wiązankę piosenek 
wraz z życzeniami wszyst-
kiego najlepszego.
Jestem pełen uznania dla 
waszego pokolenia, któ-
re 50 lat temu zakładało 
rodziny i pracowało, two-

rząc bazę na rzecz rozwoju 
gminy. To dzięki wam dziś 
możemy współtworzyć na-
szą lokalną społeczność i 
pracować dla dobra gminy 
– tymi słowami zwrócił się 
do jubilatów A. Mikulski, 
Burmistrz Ogrodzieńca, 
który życzył wszystkim ko-
lejnych jubileuszy w zdro-
wiu i radości.
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Z. Podsiadło po-
gratulował tak pięknego 
jubileuszu i życzył wszyst-
kim dużo zdrowia, wszyst-
kiego najlepszego oraz 
spotkania na kolejnych 
jubileuszach. Do życzeń 
dołączyła także Maria Ra-
czek, kierownik USC w 

Ogrodzieńcu, która zade-
dykowała Jubilatom wiersz 
K.I.Gałczyńskiego pt. 
„Rozmowa liryczna”. Ju-
bilaci chętnie podzieli się 
wspomnieniami o swoim 
życiu, pracy i podziękowali 
za miłe spotkanie. 
Chciałam w imieniu 
wszystkich jubilatów zło-
żyć podziękowania za 
przygotowanie tak pięknej 
uroczystości i za to, że 
możemy być dzisiaj razem 
– tymi słowami zwróciła się 
do organizatorów spotka-
nia pani Maria Rybińska.
Jubileusz 50-lecia pożycia 
obchodziły następujące 
pary małżeńskie: Teresa i 
Stefan Cichórowie z Gie-

Małżeńskie jubileusze
W dniu 14 listopada br. w sali narad  Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu odbyła  się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia 
i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Piętnaście par świętowało Złote 
Gody, jedna para obchodziła Diamentowe Gody.

bła, Barbara i Kazimierz 
Sulejowie z Ogrodzieńca, 
Lucyna  i Antoni Kurkowie 
z Ogrodzieńca, Zofia  i Ed-
mund Kazirodowie z Ogro-
dzieńca, Jadwiga i Henryk 
Góreccy z Ogrodzieńca, 
Halina i Mieczysław Stasz-
kowie z Ogrodzieńca, 
Wanda i Leszek Marczyko-

wie z Podzamcza, Elżbieta 
i Jan Barańscy z Ogro-
dzieńca, Anna i Paweł Gro-
belakowie z Ogrodzieńca, 
Anna i Stefan Kazirodowie 
z Kiełkowic, Jadwiga i Ma-
rek Wróblowie ze Śrubarni, 
Henryka i Jerzy Lipkowie z 
Ogrodzieńca, Leonarda i 
Wiesław Chudkowie z Kieł-

kowic, Halina i Kazimierz 
Lipkowie z Ogrodzieńca, 
Maria i Jerzy Rybińscy z 
Ogrodzieńca. Jubileusz 
60-lecia pożycia małżeń-
skiego świętowali Pań-
stwo Wanda i Stanisław 
Lesiakowie z Ogrodzieńca.

Joanna Piwowarczyk

12 sierpnia  na terenie centrum Rekreacji przy Miejsko –
Gminnym  Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach od-
była się impreza  pod hasłem „Nasze Koziegłowy i okolice”. 
W programie znalazł się m.in. III Festiwal Pierogów, pre-
zentacje artystyczne oraz konkurs dla włodarzy z Gminy 
Koziegłowy i Gminy Ogrodzieniec. Podczas imprezy roz-
losowano bilety do Brukseli ufundowane przez Posłankę 
do Parlamentu Europejskiego Jadwigę  Wiśniewską. Trafiły 

one między innymi do rąk jednej z naszych  uczestniczek 
pani Alicji Jeziak, która śpiewa w SENIORACH – zespole 
działającym przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ogrodzieńcu.
Beata Stypa –Rus: Jak Pani wspomina wyjazd do Brukseli?
Alicja Jeziak: Bardzo dobrze. Wyjazd rozpoczął się 22 
września i trwał 5 dni. Na początku miałam obawy, ale z 
chwilą kiedy  wsiadłam do autokaru  w Katowicach obawy 
minęły. Do Brukseli jechałam w doborowym towarzystwie. 
Na miejscu przywitała się z nami europosłanka Jadwiga 
Wiśniewska. Zwiedziłam wiele ciekawych, godnych uwagi 
miejsc m.in. piękny Pałac Królewski, malownicze okolice, 
wzgórze Mont des Arts z widokiem na miasto. Zobaczyłam 
również Stare Miasto Grand Palace z posągiem siusiają-
cego chłopca i dziewczynki. Katedrą Świętego Boiwono z 
ołtarzem Mitycznego Baranka. 
B.S-R.: Co najbardziej przyciągnęło Pani uwagę.
A.J.: Chyba  Brugia zwana flamandzką Wenecją. Miasto 
gdzie w niezliczonych kanałach płynie  woda,  a po niej 
bajkowe gondole i  wokół dużo przepięknej zieleni. Zwie-
dziliśmy także Kościół Notre Dame z marmurową rzeźbą 
Madonny – dzieło Michała Anioła.
B.S-R.: Bruksela to przede wszystkim Parlament Europejski  

na pewno zwiedziła Pani również i to miejsce.
A.J.: Jak najbardziej. Parlament Europejski,  duży gmach, 
olbrzymia sala obrad. Moją uwagę  przykuły pięknie zwisa-
jące flagi państw członkowskich.
B.S-R.:Pani Alu, opowiada to Pani z takimi  emocjami  w 
głosie, że śmiem  przyznać, iż wyjazd  ten będzie Pani pa-
miętać do końca życia?
A.J.: Tak. Bardzo się cieszę, że mogłam to zobaczyć  na 
własne oczy, nie tylko w telewizji.  Wyjazd pozostawił we 
mnie miłe wspomnienia. Jeśli miałabym okazję pojechać 
tam jeszcze raz, zrobiłabym to bez wahania.  
B.S-R.: I tak dzięki pierogom (oczywiście smacznym, bo 
znalazły uznanie jury) pojechała Pani do Brukseli. Jeszcze 
raz bardzo serdecznie gratuluję i dziękuje za ciekawą roz-
mowę.

Z Alicją Jeziak rozmawiała Beata Stypa –Rus.
Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości p. Alicji Jeziak

Przez pierogi do Brukseli Stypendystka 
z Giebła-Kolonii

Wśród tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 2017/2018 znalazła się mieszkan-
ka naszej gminy – Karolina Mańko, jedna z kilkunastu 
laureatów z terenu powiatu zawierciańskiego. Karolina to 
uczennica IV klasy Technikum nr 5 w Zespole Szkół im. 
gen. Józefa Bema w Zawierciu, mieszkanka Giebła-Kolo-
nii. Zaangażowana w społeczną działalność Orkiestry Dętej 
w Gieble oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu.
Uroczyste wręczenie dyplomów dla stypendystów miało 
miejsce 8 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika w Będzinie. Stypendium przyznawane 
jest jednemu uczniowi danej szkoły na dany rok szkolny. 
Jednym z kryteriów jest najwyższa średnia ocen w szkole i 
w przypadku Karoliny wynosi 5,21.
22 listopada br., na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, Karolina odwiedziła 
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Z okazji otrzymania 
stypendium Burmistrz przekazał stypendystce dyplom z 
gratulacjami oraz wyrazy uznania z osiągniętych wyników i 
życzenia kolejnych sukcesów. Podarował również upomi-
nek w postaci publikacji na temat branży motoryzacyjnej, 
którą pasjonuje się Karolina.
Laureatce życzymy satysfakcji z realizacji zamierzonych 
celów.

Iwona Rajca
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Na niebie srebrzą się gwiazdy,
Spotkanie jednoczy nas
I zadumany jest każdy
Bo dawnych wspomnień to czas.

Kasia i Pietrek tam w niebie 
Słyszycie tę naszą pieśń?
My tu wzruszeni i wdzięczni
Dziś oddajemy Wam cześć!

21 października 2017 roku spotkała się Rodzina Kajda-
nów, których przodkami byli Piotr (ur. 1887 zm. 1960)  
i Katarzyna (ur. 1893 zm. 1960) z domu Sprężak.

Przybyli również potomkowie sióstr  Katarzyny Kajdan ze 
Sprężaków: Antoniny, żony Władysława Wnuka  z Moru-
sów (między innymi córka – Krystyna Stanek) oraz Józefy, 
żony Józefa Ziai z Kiełkowic (między innymi córka – Maria 
Halina Kaziród).  
Dziadkowie i pradziadkowie urodzili się i do końca swojego 
żywota mieszkali w Ryczowie.
Piotr Kajdan był wiejskim stolarzem i to On wykonywał dla 
okolicznych mieszkańców drzwi, okna, a nawet trumny. 
Jego żona zaś Katarzyna zajmowała się gospodarstwem 
domowym i pracą w polu. Wychowali pięcioro dzieci: Wła-
dysławę (ur. 1917 zm. 2017), Eugeniusza (ur.1920 zm. 
2009), Edwarda (ur.1922 zm.1946), Stefana (jedyny żyjący 
ur. 1928) i Waleriana (ur. 1938 zm 2006).
Najstarszym uczestnikiem spotkania był 89-letni syn Piotra 
i Katarzyny – Stefan Kajdan, naoczny świadek pacyfikacji 
Ryczowa z 21 lutego 1944 roku, cudem uniknął śmierci w 
czasie rozstrzelania. Za to jako 16-letni młodzieniec został 
wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego. 

Spotkanie rodziny Kajdan z Ryczowa
Stefan to senior rodziny,
Życie nielekkie On miał
Dzisiaj życzymy mu zdrowia 
I wiele, i wiele lat?
Rodzina naszych przodków w większości mieszka w Ry-
czowie i pobliskich wsiach Jury. Wielu zaś młodych za pra-
cą wyemigrowało do miast Śląska i Zagłębia.
Wśród nas są także ci młodzi.
Inaczej patrzą na świat.
Oni zmieniają nam życie,
Choć mają może mniej lat.
Po uroczystej mszy odprawionej w kościele parafialnym 
w Ryczowie 78-osobowa Rodzina spotkała się na wspól-

nym rodzinnym obiedzie. Po obiedzie razem odśpiewano 
42-zwrotkową balladę opiewającą życie i obyczaje tej ro-
dziny. Najważniejszym punktem programu była wideopre-
zentacja archiwalnych zdjęć naszych przodków.
W czasie projekcji starsze pokolenie przekazywało wiedzę 
o losach swoich przodków, którzy tworzyli historię rodziny. 
Z wielkim zainteresowaniem tak młodzi, jak i starsi słuchali 
w zadumie wspomnień seniora rodziny Stefana Kajdana, 
który posiada bardzo dużą wiedzę o rodzinie i potrafił ją 
wspaniale przekazać. On też po tej wzruszającej części 
przypomniał wiele regionalnych pieśni, które na wesoło 
były wspólnie przez uczestników spotkania śpiewane i tym 
rozluźnił atmosferę.
Nie obyło się też bez skocznej poleczki i tańców przy 
akompaniamencie regionalnego grajka.
A teraz nasi najmłodsi:
Bawcie się, radujcie też.
Niech pamięć o tej zabawie
Na zawsze zostanie w Was.

Andrzejkowy 
wieczór

Andrzejki w MGOK upłynęły w radosnej i  tanecznej atmos-
ferze. Były wróżby i zabawy, w których chętnie uczestni-
czyły dzieci. Nie mogło zabraknąć także wspólnej zabawy 
rodziców i ich pociech. Jedną z nich był turniej tańca, gdzie 
w rolę jurorów wcielili się rodzice. W przerwie na uczestni-
ków zabawy czekała słodka niespodzianka. W drugiej czę-
ści andrzejkowego wieczoru bawiące się dzieci odwiedziła 
regionalna telewizja, która sfilmowała to wydarzenie.

JP

3 listopada br. wychowankowie Świetlic Środowiskowych 
działających w Gminie Ogrodzieniec uczestniczyli w XV 
Przeglądzie Kulturalnym Świetlic Środowiskowych „DI-
SCO POLO NIE ZNA WIEKU”, który miał miejsce w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. 
Organizatorami byli: Prezydent Miasta Zawiercie, Fundacja 
„Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej w Zawierciu, Ośro-
dek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zawierciu.
Tegoroczna edycja miała na celu integrację dzieci i mło-
dzieży ze świetlic środowiskowych z terenu powiatu za-
wierciańskiego z seniorami i osobami niepełnosprawnymi 
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Zawierciu.
Nasi wychowankowie już od wczesnych godzin przed-
południowych razem z wychowawcami ćwiczyli na dużej 
scenie przygotowany wcześniej program artystyczny tj. 

Świetlice w rytmie disco polo piosenki i układy taneczne. Wychowankowie Świetlicy 
Środowiskowej z siedzibą w Gimnazjum zaśpiewali wybra-
ną przez siebie piosenkę „Ruda tańczy jak szalona” oraz 
zatańczyli układ do piosenki „Miód malina”. Natomiast 
wychowankowie Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu wykonali 
piosenki „Ona lubi pomarańcze” i „Wymarzona”. Udział w 
przeglądzie poprzedzony był kilkutygodniowymi przygoto-
waniami, nad którymi czuwały panie Anna Jurczak i Moni-
ka Kozioł.
Zwieńczeniem występów w rytmie disco polo, był kon-
cert finałowy wszystkich uczestników, którzy po próbach 
wspólnie zaprezentowali się w piosence finałowej zespołu 
Akcent „Przez Twe oczy zielone”. Było mnóstwo wrażeń i 
doskonałej zabawy, dając zadowolenie młodszym i star-
szym wykonawcom, a widowni popołudnie w tanecznym 
klimacie disco polo.
Występy młodszego pokolenia oceniane były przez senio-
rów i osoby niepełnosprawne, którzy z wielkim zaangażo-
waniem spełniali się w tej roli. Wszystkie świetlice otrzy-

mały nagrody w postaci gier planszowych wręczone przez 
Prezydenta Zawiercia Witold Grima i Dyrektora MOPS-u  w 
Zawierciu Annę Kołodziejczyk. Poza możliwością prezen-
tacji swoich artystycznych dokonań, uczestnikom zapew-
niono poczęstunek.

Iwona Rajca

Sołtys Roku
W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 
wręczono wyróżnienia w plebiscycie czy-
telników i internautów Dziennika Zachodniego „Sołtys i 
Sołectwo Roku 2017”, prowadzonym pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. W plebi-
scycie wzięło udział prawie 1000 sołtysów oraz 1100 so-
łectw, na których oddano dziesiątki tysięcy głosów. Nagro-
dzono laureatów 16 powiatów województwa, a także tych, 
którzy zwyciężyli na etapie wojewódzkim.
Medale i statuetki wręczyli wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz prezes „Dziennika Za-
chodniego” Zenon Nowak. Statuetkę Sołtysa Roku zdobył 
Sławomir Szlachta, sołtys Mokrusa.
Ten medal dedykuję dla wszystkich tych, którzy oddali na 
mnie głos i dla wszystkich mieszkańców Mokrusa, którym 
bardzo dziękuję – mówi Sławomir Slachta, który zdobył 
najwięcej głosów w powiecie zawierciańskim

red.
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Tak bardzo chcielibyśmy pomóc...

„Trzeba żyć tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim”, przeczytaliśmy w wywiadzie z 
panią Jolantą Grabowską – Markowską , szefową Hospicjum Cordis. 
Żeby zrozumieć te słowa, zainteresowaliśmy się działalnością Pani Doktor. Dowiedzieli-
śmy się, że  stworzyła i od 25 lat prowadzi jedno z największych stacjonarnych hospicjów 
w Europie. Otacza opieką dzieci i dorosłych cierpiących na choroby nowotworowe i inne 
przewlekłe schorzenia. Jej dziełem jest także Hospicyjny Dziecięcy Dom Opatrzności Bo-
żej Aniołków Stróżów. Pani Doktor i jej współpracownicy podjęli się zadania niewyobra-
żalnie trudnego i niezwykle potrzebnego. Ich pracy, zaangażowania, poświęcenia i miłości 
do podopiecznych nie sposób przecenić.    
Zadzwoniliśmy do Hospicjum Cordis i spytaliśmy, czy i my moglibyśmy wesprzeć to nie-
zwykłe przedsięwzięcie. Pani Małgorzata Janicka, koordynatorka wolontariatu, zapro-
ponowała nam udział w wolontariacie akcyjnym. Naszym zadaniem było przygotowanie 
kartek świątecznych. 
Dzień, w którym wysłaliśmy je do Hospicjum Cordis, był dla nas prawdziwym świętem. 
Tak bardzo chcielibyśmy pomóc!

wychowawca i uczniowie klasy VII b 
SP nr 1 w Ogrodzieńcu

Ważna wizyta 

Biblioteka poleca

1 grudnia 2017 r. dyrekcja 
i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
przyjmowali niezwykłego 
gościa. Z uczniami klasy 
VII b spotkał się pan Arka-
diusz Grabowski, Sekretarz 
Senatu IX kadencji, Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej 
reprezentujący Klub Parla-
mentarny Prawo i Sprawie-
dliwość.
Wizyta Pana Senatora 
związana była z podsumo-
waniem wyników IV edycji 
konkursy „List do Taty”, 
ogłoszonego w ubiegłym 
roku szkolnym przez Se-
nacką Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Spo-
łecznej. 
Koordynatorką projektu 
była pani Małgorzata Mi-
chalska, która zapropono-
wała swoim wychowankom 

udział w konkursie.
Niestety, uczniowie SP nr 1 
nie znaleźli się wśród laure-
atów Konkursu, ale ich za-
angażowanie i kreatywność 
spotkała się z uznaniem 
Senatora, który postanowił 
wyróżnić wybrane prace. 
Nagrodzeni zostali: Maja 
Latacz, Rozalia Uliniarz, Ty-
moteusz Czelakowski i Ma-
teusz Surowiec.
W imieniu uczniów klasy VII 
b Panu Senatorowi podzię-
kowała Roksana Molenda, 
która stwierdziła, że Kon-
kurs „List do Taty” był jed-
nym z najciekawszych, ale 
i najtrudniejszych wyzwań. 
Okazało się bowiem, że na-
pisanie takiego listu wcale 
nie jest prostym zadaniem, 
tak jak nie jest proste: ko-
chać, chronić, wskazywać 
cel w życiu, czyli po prostu 

i zwyczajnie – BYĆ TATĄ”.  
Uczniowie przygotowali dla 
Pana Senatora upominek. 
To niewielka książeczka, 
którą zatytułowali: „Curricu-
lum Vitae, VII b”. „Przedsta-
wiamy w nim naszą krótką 
historię. Opowiadamy o 
swoich doświadczeniach 
edukacyjnych, prezentuje-
my osiągnięcia, chwalimy 
się  sukcesami, piszemy o 
swoich zainteresowaniach i 
pasjach, oczywiście z przy-
mrużeniem oka” - przed-
stawił uczniowski projekt 
Hubert Solarek. 
Ponieważ data spotkania 
usprawiedliwiała „przed-
świąteczny nastrój”, ucz-
-niowie VII b obdarowali 
Senatora A.Grabowskiego  
i towarzyszącego mu pra-
cownika biura własnoręcz-
nie wykonanymi stroikami 
świątecznymi.

Materiał
SP nr 1 w Ogrodzieńcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogro-
dzieńcu na długie grudniowe wieczory ma do 
zaoferowania swoim czytelnikom niniejsze propo-
zycje książkowe. 

Pierwsza z nich to „Nieznane więzi natury” Petera 
Wohllebena. To już trzecia książka autora bestsellerów – 
„Sekretne życie drzew” i „Duchowe życie zwierząt”. 
Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty niszczą-
ce zdrowy las, a wilki to tylko niebezpieczne drapieżniki, 
które wymagają odstrzału, to sprawdź, jakie są fakty. W 
swojej kolejnej książce Peter Wohlleben ujawnia niewi-
doczne dla zwykłych obserwatorów więzi między wszyst-
kimi stworzeniami – od niepozornych bakterii po dumne 
dęby i buki. Pokazuje nam, jak ich wzajemne relacje trzy-
mają w ryzach cały bogaty ekosystem przyrody, dzięki 
czemu pozostaje on w równowadze. Uświadamia, że o 
środowisko musi dbać nie tylko „leśna policja”. Przyszłość 
niebieskiej planety zależy również od tego, jaką rolę w tym 
procesie odegrają ludzie.
Kolejną książką jest powieść „Pudełko z marzeniami” 
Magdaleny Witkiewicz i Alka Rogozińskiego. 
Zdradzony przez narzeczoną i oszukany przez wspólnika 
trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby zacząć nowe ży-
cie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny światowej 
jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski 
skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że w 
miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona 
przez rówieśniczkę Michała, Malwinę. Dziewczyna ma pro-
blem ze swoim ukochanym, który „odszedł w siną dal”, i 
babcią, która po wielu latach wróciła z Francji i koniecz-
nie chciałaby teraz w restauracji wnuczki serwować żabie 
udka i ślimaki.
„Pudełko z marzeniami” to przewrotna i zaskakująca ko-
media romantyczna o tym, że czasem należy zrezygnować 
z marzeń po to, aby… wreszcie zaczęły się one spełniać!

Wernisaż wystawy w MGOK-u po-
łączony był z obchodami Święta 
Niepodległości. Organizatorem był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Stowarzyszenie Ceramika bez granic, 
które wzięło udział w projekcie, mają-
cym na celu oddać różnymi technika-
mi i w dowolnych materiałach kaplicz-
ki przydrożne. Dzieła na wystawie to 
efekt poszukiwań i inspiracji w terenie. 
Są one wynikiem ubocznym projektu. 

Autorka Agata Kardas zafascynowa-
na krakowskimi kapliczkami, jak mówi 
ojciec E. Grzywacz – drogowskazami 
do nieba, oddała w swoich dziełach 
urok, wymowę i osobliwą architekturę 
krakowskich kapliczek, które z foto-
grafii wtopionych w ceramiczne obra-
zy przemawiają niecodziennym świa-
tłem wiary, fundatorów i intencjonalną 
nadzieją na wysłuchanie zanoszonych 
próśb. Podróżującym po polskich 

ścieżkach wiernym pochylających 
głowy przed krzyżem, czy wizerun-
kiem świątka niewątpliwie umożliwiały 
modlitewną zadumę.
Podziwiamy kapliczki szafkowe za-
wieszane na ścianach domu, dom-
kowe na planie kwadratu lub zbliżo-
ne, przydrożne, np. krzyż ozdobiony 
czerwonymi gerberami, świętego Flo-
riana, patrona strażaków, kapliczki 
słupkowe.
Dzięki wernisażowi, idąc ulicami 
miasta możemy lepiej przyjrzeć się 
naszym kapliczkom. Dwa krzyże na 
cokołach przy ulicy Bzowskiej i na 
posesji Ściążków przy ulicy Kościusz-
ki oraz kapliczkę słupkową przy ulicy 
Narutowicza w stronę Ryczowa ufun-
dowała Elżbieta Kudela, z linii Kude-
lów-Adamczyków, babcia pani Anny 
Wnuk, która tej informacji mi udzieliła.
W moim księgozbiorze mam pięknie 
wydany album dla Polonii „Przydrożni 
świadkowie historii” Józefa Liszki z te-
renu olkuskiego z osobistą dedykacją 
autora.

Alicja Kmita-Żak

Kapliczki – polskie ślady kulturowe

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Ogrodzieńcu,  
informuje że dyżuruje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu,  

Plac Wolności  24, 42-440 Ogrodzieniec
w każdy wtorek od godz. 10.00 do 12.00 

Organizujemy wczasy krajowe i zagraniczne, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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Sportowe niedziele 
naszych pomarańczowych

Zawodnicy Klubu Sporto-
wego Giebło niedzielne po-
południa spędzają na bo-
isku w swojej miejscowości 
albo na wyjeździe.
5 listopada br. na boisku 
sportowym w Gieble odby-
ło się kolejne spotkanie w 
ramach rozgrywek piłkar-
skich sosnowieckiej B klasy 
pomiędzy Klubem Sporto-
wym Giebło i Klubem Spor-
towym Wysoka. KS Giebło 
po raz kolejny uzyskało ko-
rzystny wynik dzięki golom: 
Mateusza Mikody (1) i Artu-
ra Olesika (2). Na rozgryw-

ki stawiła się bardzo duża 
liczba zawodników trenują-
cych w miejscowym Klubie.
W tym dniu z udziałem 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzeja 
Mikulskiego oraz przedsta-
wicieli Referatu Inwestycji i 
Rozwoju Gospodarczego 
(Kierownika Piotra Mikul-
skiego, Inspektora Bożeny 
Kołodziej-Pawłowska) oraz 
Referatu Spraw Społecz-
nych i Promocji (Kierownika 
Iwony Rajcy, Pełnomoc-
nika Justyny Żak) doko-
nano oficjalnego otwarcia 

trybuny sportowej. Obiekt 
zrealizowany przez Gminę 
Ogrodzieniec w otoczeniu 
boiska sportowego będzie 
służył zawodnikom, kibi-
com i mieszkańcom Giebła, 
którzy chętnie przychodzą 
oglądać sportowe rozgryw-
ki.
Natomiast 19 listopada 
br. odbył się ostatni mecz 
sezonu. KS Giebło wygrał 
walkowerem z KS Orzeł II 
Dąbie 3:0. Zatem zakoń-
czenie rundy jesiennej uwa-
żamy za udaną.
Statystyki zawodników KS 
Giebło po rundzie jesiennej 
sezonu 2017/2018 oraz ta-
bela zbiorcza rundy jesien-
nej na FB klubu. Natomiast 
klasyfikacja strzelców bra-
mek dla KS Giebło przed-
stawia się następująco: 1. 
Adam Głąb – 16, 2. Ma-
teusz Mikoda – 6, 3. Artur 
Olesik – 4, 4. Daniel Matu-
siak – 3, 5. Damian Koziński 
– 3, 6. Dawid Szymusik – 3, 
7. Mateusz Miśta – 2, 8. 
Dawid Barczyk – 2, 9. Ad-
rian Latacz – 1, 10. Kacper 
Bartos – 1.

Iwona Rajca
Adam Głąb

Mikołajkowy wieczór
6 grudnia - jak dobrze wiecie, 
Święty Mikołaj chodzi po świecie,
Dźwiga swój worek niezmordowanie, 
i każde dziecko prezent dostanie...
Ten uroczy Staruszek nie zapomniał także 
o Ogrodzieńcu. Z workiem pełnym pre-
zentów odwiedził 6 grudnia Dom Kultury. 
Zamiast renifera był koń, zamiast sani, ko-
lorowo ustrojona bryczka. 
Wszystkie dzieci obecne na spotkaniu z 

Mikołajem zostały przez Niego obdarowa-
ne wymarzonymi prezentami. Ale na tym 
nie koniec atrakcji. W ten szczególny dzień 
dzieci wraz ze swoimi rodzicami mogły 
przejechać się z Mikołajem w jego magicz-
nej bryczce. Na koniec oczywiście pamiąt-
kowe zdjęcia i rozpakowywanie podarun-
ków. Radości było co niemiara. Dziękujemy 
za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!

M.Bejgier

To chyba była jedna z naj-
bardziej wzruszających 
wycieczek. W typowe zi-
mowe, mroźne przedpołu-
dnie razem z dzieciakami 
ze Studia Wyobraźni poje-
chaliśmy do Schroniska w 
Zawierciu. Wycieczka była 
zwieńczeniem akcji „Pacz-
ka dla Psiaka”, podczas 
której zbieraliśmy potrzeb-
ny asortyment dla pod-

opiecznych schroniska.
Na miejscu zastaliśmy 70 
psów i blisko 20 kotów, 
które czekają na ciepły kąt, 
a przede wszystkim na mi-
łość człowieka. Z różnych 
względów się tam znala-
zły, a mimo to nadal w ich 
oczach widać wiarę w czło-
wieka!
Wszystkim darczyńcom 
dziękujemy za karmę, cie-

Paczka dla psiaczka
płe koce, zabawki, którymi 
obdarowaliśmy czworono-
gów. 
Dziś każde z nas było dla 
nich Mikołajem. 
Ale nie zapominajmy o nich 
na co dzień. Schronisko 
nadal potrzebuje wspar-
cia, a szczególnie w ten, 
ciężki okres dla zwierząt ja-
kim jest zima. Każdy z nas 
może wesprzeć działalność 
schroniska.

M. Bejgier

Zdrowych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku
Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec

składają Sołtysi


