
Koncert Noworoczny za nami!
 

W sobotę, 16 stycznia br. w hali sportowej przy ogrodzie-
nieckim Gimnazjum odbył się III Noworoczny Koncert pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, zor-
ganizowany przez MGOK i Gimnazjum w Ogrodzieńcu. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowa-
li się najmłodsi mieszkańcy naszej gminy – dzieci i mło-
dzież – uczestnicy zajęć dla możeretek i nauki gry na in-
strumentach muzycznych. Prawie dwugodzinny program 
wypełniony był muzyką, śpiewem i tańcem. Dziewczęta 
z Zespołu Mażoretek „Fantazja” oczarowały wszystkich 
swym wdziękiem, gracją i niezwykłymi układami tanecz-
nymi. Przypomnijmy, że nasze mażoretki to utytułowany 
zespół, który  w roku ubiegłym zdobył siedem medali pod-
czas Mażoretkowych Mistrzostw Polski w Kędzierzynie 

Koźlu, zdobywając m.in. tytuł I wicemistrza Polski w ka-
tegorii duo-trio. Koncert w wykonaniu Dziecięco-Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej był prawdziwą ucztą muzyczną. Miłą 
niespodziankę wieczoru sprawił występ wokalny jednej z 
członkiń orkiestry - Marty Skowron, która zaśpiewała pio-
senkę z filmu pt. „Noce i dnie”, za co została nagrodzona 
gorącym aplauzem. Koncert zakończył się wspólnym wy-
stępem orkiestry i mażoretek, co wywołało lawinę braw i 
bisów. Oczywiście nasze zespoły w odpowiedzi na tak miły 
odbiór zrewanżowały się dodatkowymi występami. Kolejny 
koncert noworoczny już za rok – w trzecią sobotę stycznia. 
Zapraszamy!

Joanna Piwowarczyk

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec Marta Skowron

Zespół Mażoretek „Fantazja”

A. Malinowska, A. Barteczko i S. Łebek – instruktorzy  
prowadzący zespoły

Poseł na Sejm RP A. Nemś, wicemarszałek Woj. Śląskiego 
S. Dąbrowa i Burmistrz Ogrodzieńca A. Mikulski

Zespół Mażoretek „Fantazja” Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec
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Podczas sesji Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu w 
dniu 29 grudnia 2015r. 
wpłynęły następujące za-
pytania i interpelacje rad-
nych:
W Gieble na ulicy Edukacyj-
nej nieznani sprawcy uszko-
dzili dach przystanku. Może 
należałby wysłać do policji 
notatkę o ustalenie spraw-
ców.
Budowane jest oświetlenie 
do ronda. Dlaczego kable 
kładzione są w chodniku, 
czyli pod przyszłym asfal-
tem?
Jest okres grzewczy. Czy 
nie znalazłyby się jakieś fun-
dusze, aby dofinansować 
zakup pieca na ekologiczne 
spalanie.
Co obecnie dzieje się z Krę-
pą? Czy jest zasypywany 
zbiornik?
Odpowiedzi Burmistrza:
W Gieble są podjęte przez 
Policję czynności wyjaśniają-
ce akt wandalizmu, który się 
zdarzył na przystanku na uli-
cy Edukacyjnej.
W chwili obecnej są układane 
przewody niskiego napięcia 
pod przebudowę sieci oświe-
tleniowej i zasilania budyn-
ków zgodnie z dokumentacją 
wykonaną przez TAURON 
S.A. Jeżeli będzie potrzeba 
korekty lokalizacji kabli pod-
czas robót drogowych, to 
dokona tego przyszły wyko-
nawca przebudowy ronda na 
etapie jego realizacji. 
Z budżetu gminy dofinanso-
wujemy wymianę kotłów wę-
glowych na kotły gazowe w  
kwocie 1 tysiąca złotych. Je-
żeli chodzi o inne dotacje, to 
w najbliższym czasie zostaną 
zebrane dane na ten temat i 
przekażemy je zainteresowa-
nym osobom. 
Z uwagi na to, że od dawnego 
czasu pojawiały się propozy-
cje, żeby na Krępie powstało 
boisko do gry w piłkę plażową 
w miejscu starego basenu, to 
kontynuujemy zasypywanie 
niecki basenowej ziemią z 
remontowanych dróg i chod-
ników. W przyszłości wykona-
my tam boisko.

Na sesji  Rady Miejskiej w 
dniu 19 stycznia br. wpły-
nęły następujące zapyta-
nia i interpelacje radnych:
Studzienki kanalizacyjne przy 
ul. Olkuskiej – asfalt wokół 
nich kruszy się i powstają 
dziury, niektóre kratki popę-
kały. Jest to niebezpieczne 
dla użytkowników drogi, stąd 
prośba o interwencję.
Mieszkańcy bloków przy ulicy 
Słowackiego w Ogrodzieńcu 
zwracają się z prośbą o roz-
wiązanie problemu dotyczą-
cego ulicy między blokami 
nr 8 i 9 – ulica ta nie może 
być posypywana w czasie 
gołoledzi, ani odśnieżana  
ponieważ uniemożliwiają 
to parkowane samochody, 
problemem jest dojazd Po-
gotowia Ratunkowego i brak 
miejsc parkingowych.
Mieszkańcy ulicy Bursztyno-
wej w Podzamczu zwrócili się 
z prośbą o wykonanie oświe-
tlenia ulicznego.
Odpowiedzi Burmistrza: 
Ulica Olkuska jest już po 
okresie gwarancyjnym. 
Zniszczone miejsca zostaną 
naprawione przez zarządcę 
drogi. Sprawę studzienek ka-
nalizacyjnych przekażemy do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. 
Przejazd pomiędzy blokami 
nr 8 i 9 to problem od daw-
na. Samochodów przybywa 
i zdarza się, że zaparkowane 
pojazdy utrudniają odśnieża-
nie, a nawet, pewnego dnia, 
przejazd karetki Pogotowia 
Ratunkowego. Drogi są wła-
snością gminy, ale działki 
należą do wspólnot. Jeżeli 
uda nam się porozumieć ze 
wspólnotami, to poszerzymy 
jezdnię, ale warunkiem jest 
przekazanie na rzecz gminy 
gruntu.
Pismo mieszkańców uli-
cy Bursztynowej z prośbą 
o wykonanie oświetlenia 
ulicznego przyjmujemy 
jako potrzebę do realiza-
cji w przyszłości. W chwili 
obecnej, z powodu braku 
środków nie ma możliwo-
ści wykonania tego zada-
nia.

Fundacja „Stara Szkoła” zaprasza do udziału w V edycji konkursu plastycznego 

„Mój Przyjaciel Kot” 
Termin składania prac konkursowych upływa 21 marca 2016r. Tegoroczny temat konkursu:

1) „Kot to bardzo dziwne zwierzę…”
2) „Jak pies z kotem…”

Więcej informacji na facebooku oraz pod nr tel. 507 292 792

Mieszkańcy ulicy Sosnowej oraz sołtys Mokrusa 
składają podziękowania  Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu 
oraz panu inspektorowi Adamowi Głąbowi za 
wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy  
Sosnowej w Mokrusie.

W niedzielę, 24 stycznia 2016 roku w remizie OSP Mokrus 
odbyła się impreza okolicznościowa z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Młodzi artyści z miejscowości Mokrus przywitali 
swoje babcie i dziadków występami artystycznymi. Wnu-
kowie zagrali Im kolędy i sto lat a także recytowali wiersze. 
Po występie, wnukowie wręczyli upominki. Po części ofi-
cjalnej wszyscy zasiedli do stołu na skromny poczęstunek. 
Nie zabrakło też muzyki, przy której wszystkie pokolenia 
wspólnie świetnie się bawiły. Inicjatorem imprezy był Sołtys 
wraz z Radą Sołecką, przy współpracy rodziców. Sołtys 
dziękuje za liczne przybycie mieszkańców miejscowości 
Mokrus oraz za pomoc przy organizacji.

Sołectwo Mokrus - Dla Babci i Dziadka

PIT za 2015

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
informuje, że druki zeznań podatkowych 

PIT za 2015 rok będą wydawane przez 
pracowników Urzędu Skarbowego w dniu 
19 lutego 2016 r. w godzinach od 9.00 do 
13.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec, Plac Wolności 25  
(pokój nr 32, II piętro).
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, że w dniu 2 lutego 2016 r. 
został ogłoszony “Konkurs na organizację działań sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec w 2016 roku”.
Na realizację zadania gmina przeznacza kwotę 30.000 zł.
Informacje szczegółowe dotyczące konkursu i realizacji zadania są dostępne na 
stronie www.ogrodzieniec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, na urzędowej tablicy ogłoszeń.
Termin składania ofert upływa 24 lutego 2016 r. o godz. 15.30.

Radni PYTAJĄ

Tylko w tym roku, w całej Polsce czad pozbawił życia 
ponad 20 osób. 
W całym kraju od września ubiegłego roku tlenkiem wę-
gla śmiertelnie zatruło się ponad 36 osób, a ponad1500 
wymagało hospitalizacji. 
Jak wyjaśniają eksperci w dziedzinie pożarnictwa pod-
stawową przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest niepełne 
spalanie, do którego może dojść w sytuacji, gdy zbyt 
szczelnie zamknięte są okna i zabraknie właściwej wen-
tylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego 
odpływ. Dlatego też przede wszystkim należy zapew-
nić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do 

paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni 
węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Trujący czad jest bezwonny i bezbarwny, zabija w 
dzień i w nocy np. podczas snu. Co zrobić, aby być 
bezpiecznym w swoim domu?  Bardzo skutecznym 
urządzeniem, które uratowało niejedno życie jest czuj-
ka tlenku węgla. Wystarczy kupić i zainstalować w tej 
części mieszkania, w której sypia twoja rodzina. Jest to 
niewielki wydatek. Na rynku dostępna jest cała gama 
urządzeń np. czujników czadu, gazu, dymu. Wystarczy 
dobrać odpowiedni dla swojego mieszkania i czuć się 
bezpiecznie.

Czad – cichy zabójca

OGRODZIENIEC, DNIA 27 STYCZNIA 2016R.

OGŁOSZENIE
LIKWIDATORZY JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA TURYSTYKI WIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W 
OGRODZIEŃCU INFORMUJĄ, ŻE W DNIU 27 STYCZNIA 2016 ROKU WALNE ZEBRANIE CZŁON-
KÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU STOWARZYSZENIA.
WSZELKIE UWAGI, ROSZCZENIA, WIERZYTELNOŚCI ZGŁASZAĆ NALEŻY NA ADRES SIEDZIBY 
STOWARZYSZENIA: PLAC WOLNOŚCI 42, OGRODZIENIEC 42-440 W TERMINIE DO 25 MARCA 
2016 ROKU.

PODPIS LIKWIDATORA
STANISŁAW KOZUBEK
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10 stycznia po raz 24. 
zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Pod-
czas wielkiego Finału w na-
szej gminie zebrano sumę 
24.333,38zł, która zosta-
nie przeznaczona na za-
kup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej 
seniorów. Podobnie jak 
w latach wcześniejszych 

Sztab WOŚP działał przy 
OSP Ogrodzieniec, a jego 
szefem w tym roku był  
dh Marcin Stanek. Do akcji 
aktywnie włączyli się wo-
lontariusze z naszych szkół, 
którzy wraz z opiekunami 
kwestowali na rzecz Or-
kiestry Jurka Owsiaka. Or-
ganizatorzy zadbali o wiele 
atrakcji: oprócz tradycyjnej 
licytacji przedmiotów, mo-
gliśmy podziwiać liczne wy-

stępy artystyczne, a także 
wziąć udział w biegu pro-
mującym zdrowy tryb życia 
propagującym akcję „Policz 
się z cukrzycą”. 
13 stycznia w Pałacu Bi-
skupim w Sosnowcu odby-
ło się spotkanie noworocz-
ne Biskupa Ordynariusza 
Diecezji Sosnowieckiej ks. 
Grzegorza Kaszaka z wój-
tami, burmistrzami  gmin 
i starostami powiatów z 
Diecezji Sosnowieckiej. 
W czasie spotkania oma-
wiane były między innymi 
sprawy związane ze Świa-
towymi Dniami Młodzieży 
w Krakowie w lipcu br. Z 
uwagi na międzynarodowy 
charakter przedsięwzięcia 
oraz przewidywaną liczbę 
uczestników wymagać to 
będzie ścisłej współpracy 
wszystkich służb państwo-
wych, samorządów i władz 
kościelnych. 

14 stycznia odbyło się 
spotkanie mieszkańców 
Gulzowa – właścicieli nieru-
chomości położonych przy 
ulicy Młodzieży od nume-
ru 1 do 10 z burmistrzami 
gmin Pilica i Ogrodzieniec. 
Spotkanie poświecone było 
uregulowaniu spraw mel-
dunkowych i własnościo-
wych gruntów, na których 
zamieszkują osoby geode-
zyjnie przyporządkowane 
do sołectwa Biskupice w 
gminie Pilica, a faktycznie 
będące członkami spo-
łeczności Gulzowa.  Miesz-
kańcy na zebraniu jedno-
myślnie wypowiedzieli się o 
przyłączeniu ich działek do 
gminy Ogrodzieniec i zwró-
cili się do burmistrzów obu 
gmin oraz rad miejskich o 
przeprowadzenie formalnej 
procedury administracyjnej. 
Na sesji w dniu 19 stycznia 
br. Rada Miejska w Ogro-

dzieńcu podjęła uchwałę 
upoważniającą Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec do rozpoczęcia roz-
mów z samorządem gminy 
Pilica w celu załatwienia tej 
sprawy.
16 stycznia odbył się III 
Koncert Noworoczny, w 
którym udział wzięły ma-
żoretki z Zespołu Fantazja 
i Dziecięco-Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta w Ogro-
dzieńcu. Więcej na str. 1.
19 stycznia na sesji Rady 
Miejskiej podjęto uchwałę 
o wprowadzeniu do pla-
nu zadań inwestycyjnych 
przebudowy ulicy Połu-
dniowej i Piastowskiej w 
Ogrodzieńcu w roku 2016 
oraz wykonania dokumen-
tacji na remont „trójbudyn-
ku”, „starego przedszkola”, 
budynku po Klubie Spor-
towym „Budowlani”, starej 
szkoły w Kiełkowicach oraz 

remiz OSP w Podzamczu, 
Gulzowie i Ryczowie. Opra-
cowana w roku bieżącym 
dokumentacja zezwoli gmi-
nie na ubieganie się o dofi-
nansowanie remontów tych 
obiektów w roku przyszłym.
23 stycznia odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze OSP Mokrus, 
na którym wybrano nowy 
zarząd i komisję rewizyj-
ną jednostki na następną 
kadencję. Prezesem OSP 
Mokrus ponownie wybrany 
został dh Edward Zieliński a 
naczelnikiem dh Krzysztof 
Błoch.
30 stycznia odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze OSP Gulzów, 
na którym wybrano nowy 
zarząd i komisję rewizyj-
ną jednostki na następną 
kadencję. Prezesem OSP 
Gulzów wybrany został dh 
Marcin Jędruszek  a na-
czelnikiem dh Zbigniew 
Latacz.
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Z notatnika burmistrza

GMINNE INWESTYCJE 
styczeń/luty 2016r.

Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod 
pracowników energetyki. Stróże prawa apelują o dokładne 
sprawdzanie legitymacji osób, które wprowadzamy do na-
szych mieszkań. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
taką wizytę potwierdzić w siedzibie danej firmy.
W ostatnim tygodniu policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzień-
cu otrzymali, od mieszkańców gminy, kilka zgłoszeń o oszustach, 
którzy odwiedzili ich mieszkania. Wizyta pracowników zakładu ener-
getycznego spisujących stan licznika nie wzbudziła u nich żadnych 
podejrzeń. Tym bardziej, że na początku pokazywali „jakieś” legity-
macje. Po sprawdzeniu licznika poprosili o ostatnie rachunki, twier-
dząc, że ujawnili nieprawidłowość. Spisując pełne dane osobowe 
właściciela mieszkania obiecali, że wyjaśnią rozbieżności.
Po kilku dniach trzech mieszkańców Ogrodzieńca otrzymało nowe 
umowy z innym dostawcą energii elektrycznej i informacją, że umo-
wa z poprzednim została rozwiązana.  Po dokładnym sprawdzeniu 
okazało się, że podpisy na tych umowach zostały sfałszowane.

Przypominamy i ostrzegamy
• Przed wpuszczeniem do swojego mieszkania nieznanej osoby  

 
poproś o pokazanie dokumentu, legitymacji lub upoważnienia 
firmy, którą reprezentuje. Zapamiętaj lub zapisz jej dane osobo-
we. W przypadku wątpliwości przed pozwoleniem wejścia do 
mieszkania zweryfikuj dane w siedzibie firmy.

• Nie przekazuj  podejrzanym akwizytorom swoich danych oso-
bowych: nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, imion rodziców 
– dane te mogą zostać wykorzystane do popełnienia przestęp-
stwa.

• Przed podpisaniem umowy ustal dokładne warunki jakie oferuje 
Ci sprzedawca. Dopytaj o wszystkie szczegóły. Nie podpisuj  
żadnej umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. W ra-
zie wątpliwości odłóż podjęcie decyzji na późniejszy termin, po 
spokojnym rozważeniu umowy.

W przypadku gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy odwiedzają-
cy nas ludzie są faktycznie przedstawicielami firmy energetycznej, 
a nie zwykłymi oszustami, należy powyższe wątpliwości zgłaszać, 
dzwoniąc pod numery alarmowe 997 lub 112, tak by skierowany 
przez dyżurnego patrol policji mógł dokonać sprawdzenia i weryfika-
cji danych takich osób, ich dokumentów, a w konsekwencji ochronić 
przed sprowadzeniem na nas problemów z prawem.

KP w Ogrodzieńcu

Początek nowego roku nie jest w gminie czasem  zi-
mowego odpoczynku, ale intensywnej pracy w za-
kresie przygotowania nowych inwestycji i przedsię-
wzięć gminnych:

I. Trwają procedury związane z badaniem ofert, które 
wpłynęły w odpowiedzi na przetarg nieograniczony 
dotyczący opracowania dokumentacji projektowej 
dla zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Gminę 
Ogrodzieniec do dofinansowania ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w 
ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakres pro-
jektowy dotyczy  usunięcia i utylizacji  azbestu    wraz 
z odtworzeniem materiałem nieazbestowym budyn-
ków publicznych Gminy Ogrodzieniec oraz  likwidacji 
niskiej emisji poprzez kompleksową termomoderni-
zację (budynki: dawny Klub Sportowy Budowlani w 
Cementowni, administracja mieszkań komunalnych, 

remizo-świetlice w Ryczowie, Gulzowie i Podzamczu, 
dawna szkoła w Kiełkowicach, Trójbudynek). Ponadto 
w zakresie projektowym uwzględniona została aran-
żacja wnętrza dawnego budynku Klubu Sportowego  
KS Budowlani wraz z wyposażeniem na cele funkcjo-
nowania Centrum Usług Społecznych.

II. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjne-
go pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w 
Ogrodzieńcu” zgłoszonego przez Gminę Ogrodzie-
niec do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO 
WSL na lata 2014-2020 w zakresie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

III. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa i zmiana nawierzchni drogi łączącej 
miejscowości Mokrus i Gulzów w Gminie Ogrodzie-
niec” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosko-
wana kwota dofinansowania to ponad 520 tys. zł.

IV. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WSL 2014-2020 zadania pn. „Uzbro-
jenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to blisko 
11 mln zł. 

V. Starania gminy o dofinansowanie przebudowy dróg za-
kończyły się sukcesem. Otrzymamy dofinansowanie 
do zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: 
ul. Piastowska i ul. Południowa (6360145S) w Ogro-
dzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego 
i poprawy warunków bezpieczeństwa”. Kwota dota-
cji to  1.503.868,00 zł. W najbliższym czasie gmina 
podpiszemy umowę o dofinansowanie i ogłoszony 
zostanie przetarg na wykonawcę. Termin realizacji: II i 
III kwartał bieżącego roku.

UWAGA - OSZUŚCI

PPHU HAL INÓWKA

OFERUJEMY:

- chrzciny
- komunie
- 18-stki
- wesela
- stypy i inne imprezy

Catering HALINÓWKA

Paulina Jagła

NA MIEJSCU
I Z DOWOZEM
DO KLIENTA

Żelazko, ul. Turystyczna 5
42-440 Ogrodzieniec

tel. 515 539 405
511 338 468
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W dniu 10 stycznia br. odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „MIERZYMY WYSOKO” 
Pediatria; Godna Opieka Ludzi w Podeszłym Wieku. W ogólnopolskiej akcji nie mogło zabraknąć sztabu 
wraz z wolontariuszami z Ogrodzieńca. „Dzień wielkich serc” rozpoczął się w Podzamczu. O godz. 10.15 
spod Hotelu 511 ruszył bieg charytatywny „Policz się z cukrzycą”.  Od godz. 10.00 w remizie OSP Ogro-
dzieniec uruchomiono punkt honorowego oddawania krwi. Jednak najważniejsze wydarzenia rozpoczęły 
się o godz. 15.00 w siedzibie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Imprezę otworzył gorący pokaz ZUM-
BY zespołu PASION, następnie występ zespołu CODEX, pokaz Samodzielnej Grupy Operacyjno - Rozpo-
znawczej DUCHY, występ Barbary Rymarowicz, występ KKOgrodzieniec, występ teatralny w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Na godz. 18.00 zaplanowano licytacje, którą 
poprowadził Czarny Rycerz. Na uczestników licytacji czekały m.in. książka Karola Okrasy z autografem, 
książka Jurka Owsiaka z autografem, zaproszenia na kolacje, karnety na basen, zaproszenie do Energylan-
dii, wejściówki do Parku Św. Mikołaja w Zatorze i wiele, wiele innych cennych przedmiotów. Nie zabrakło 
ludzi o otwartych sercach i ... portfelach, podczas samej licytacji zebrano ponad 7 000,00 zł. Zakończeniem 
ogrodzienieckiego finału był występ Jacoba Zaborskiego - zwycięzcy 5 edycji polsatowskiego talent show 
oraz światełko do nieba. Na uczestników czekały dodatkowe atrakcje: animacje dla dzieci, kącik gastro-
nomiczny, loteria fantowa, malowanie twarzy, wata cukrowa, nauka pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu 
Grupy Wysokościowej Ogrodzieniec, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, obliczanie wskaźnika BMI, pokaz 
masażu klasycznego i leczniczego, pokazy wizażu i kosmetyki twarzy. 
Podczas 24. Finału w Ogrodzieńcu udało się zebrać ponad 24 tysiące złotych.
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom za wielkie wsparcie działań organizacyjnych na-
szego sztabu podczas 24 Finału WOŚP, oraz wszystkim osobom które oddały swoją złotówkę do finało-
wych puszek. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy zagrać z prawdziwą pompą co przełożyło się na 
znakomity efekt naszych działań i raz jeszcze mogliśmy wesprzeć fundację WOŚP rekordową kwotą ponad 
24 tysięcy złotych. 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ogrodzieńcu

Zagraliśmy po raz 24.

W dniu 6 stycznia br. (Święto Trzech Króli) zespół Marzenie działają-
cy przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu wraz z 
instruktorem muzyki MGOK - Markiem Woźniakiem oraz dziećmi ze 
szkół podstawowych w Ogrodzieńcu i Ryczowie wystąpił 
z recitalem w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w 
Ogrodzieńcu. Występujący zaprezentowali znane i lubiane kolędy, pa-
storałki i piosenki związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Wy-
stęp naszych artystów bardzo podobał się publiczności, która żywo 
reagowała po każdym występie. Nie zabrakło również wspólnego ko-
lędowania.

Marta Bejgier

Kolędowanie
z zespołem MARZENIE

Grudniowy wieczór (22.12.2015r.) rozbłysnął światłami kolo-
rowych ulicznych neonów. Sala MGOK-u zaprasza przybywa-
jących gości świąteczną Mikołajkową dekoracją, migotliwymi 
choinkowymi lampionami na kolędową nutkę. Są już dzieci i 
młodzież – uczestnicy zajęć muzycznych MGOK-u, Zespół Ma-
rzenie, Zespół Echo, i Zespół Seniorzy. Nad całością muzyczną 
imprezy czuwać będzie instruktor muzyczny Marek Woźniak. 
Konferansjerkę poprowadzi Aleksandra Krakowiak przy współ-
udziale Sebastiana Nawary. Wszyscy przejęci, a najbardziej dzi-
siejsi debiutanci. Każdy chce zaprezentować się jak najlepiej. 
Dumni ze swych pociech rodzice przygotowują aparaty, smart-
fony, żeby nagrać ich występy. Rosną emocje po jednej i po 
drugiej stronie. Atmosfera udziela się publiczności. 
Ciepły głos najmłodszych solistek roztacza czar ciepła, pogody 
i wesela. Wtórują im grający na gitarach, fortepianie ogrodzie-
nieccy artyści. Każdy zespół prezentujący swój program hojnie 

Koncert 
Bożonarodzeniowy

obdarowuje zgromadzonych na sali magiczną siłą kolędy, która 
jednoczy, ubogaca uczuciami, bliskością człowieka do człowie-
ka. „Kolęda dla nieobecnych” zapowiada wigilijny czas łamania 
się opłatkiem i dzielenie się wspominkami o tych, których nie 
ma.
Za oknami lśnią na niebie gwiazdy, a w sali trwa pokoleniowy 
wieczór kolędowy. Wszyscy włączają się w jego świąteczny na-
strój śpiewem, rytmicznymi ruchami ciała. Rozlegają się grom-
kie brawa. To podziękowanie za wspaniałą aurę najpiękniejsze-
go wieczoru mijającego roku.
I choć przebrzmiały już śpiewy, szła kolęda z uczestnikami kon-
certu do ich domów. Magią przeżycia trwała w pamięci, a w 
święta na pewno będzie promieniować swoją mocą przy wigilij-
nym stole z najbliższymi.
Do Siego Roku

Alicja Kmita-Żak

Zespół Marzenie - K. Dreliszek, B. Rymarowicz, M. Woźniak
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W dniu 6 stycznia br. przez sołectwo Kieł-
kowice przemaszerował Orszak Trzech 
Króli. Barwny korowód, w którym udział 
wzięli mieszkańcy – rodziny z dziećmi 
oraz zaproszeni goście - Burmistrz Mia-
sta i Gminy, Przewodniczący i Radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu. W prowadzonym 
przez Orkiestrę Dętą z Giebła orszaku nie 
zabrakło Trzech Króli; Kacpra, Melchiora i 
Baltazara oraz innych koronowanych głów, 
a także aniołków, pasterzy, żołnierzy ...  
Uczestnicy orszaku wyruszyli ze skrzyżo-
wania ulic Karlińskiej i Turystycznej, a na-
stępnie pomaszerowali do kaplicy Miłosier-
dzia Bożego, w której proboszcz Krzysztof 
Knap odprawił uroczyste nabożeństwo. 
W trakcie uroczystości Trzej Królowie zło-
żyli dary i oddali pokłon Dzieciątku, a na 
zakończenie wszyscy obdarowani zostali 
słodyczami. Oprawę muzyczną w tym dniu 
uświetnił wykonaniem pieśni bożonarodze-
niowych Zespół Echo oraz Orkiestra Dęta 
pod kierunkiem Zbigniewa Barana, któ-
ra po mszy wystąpiła z koncertem kolęd. 
Trasę przemarszu zabezpieczyli strażacy z 
miejscowej jednostki OSP.  

Cieszę się, że w tym roku udało nam się  
zorganizować orszak Trzech Króli. Cho-
ciaż jesteśmy małą społecznością, to spo-
tkaliśmy się z żywym zainteresowaniem i 
zaangażowaniem mieszkańców i gości. 
Chciałabym podziękować Spółce Zamek 
za wypożyczenie strojów i panu Wojcie-
chowi Jagielskiemu za udostępnienie ko-
ron dla królów. Dziękuję wszystkim sponso-
rom, którzy się przyczynili do uświetnienia 
tej uroczystości, księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi Knapowi za przyjęcie orszaku 
i odprawienie mszy świętej, Orkiestrze Dę-
tej z Giebła i Zespołowi Echo z Ogrodzień-
ca za oprawę muzyczną, która uświetniła 
to wydarzenie – mówi główna organizator-
ka orszaku Elżbieta Stanek, radna Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Orszak Trzech Króli to nawiązanie do daw-
nych tradycji polskich i okazja do wspól-
nego kolędowania. Organizatorzy (radna 
Elżbieta Stanek, Rada Sołecka i Sołtys 
oraz OSP w Kiełkowicach) już zapraszają 
na następny – za rok.

Joanna Piwowarczyk

Orszak Trzech Króli

W niedzielę 20 grudnia 
2015 roku na Placu Pił-
sudskiego w Ogrodzieńcu 
już po raz drugi odbył się 
w naszym mieście Jarmark 
Bożonarodzeniowy, zorga-
nizowany przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu i Spółkę 
Zamek pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec. Organi-
zatorzy postarali się, aby 
nie zabrakło wystawców z 
atrakcyjnym rękodziełem, 
upominkami, biżuterią, 
miodami, ciastami, ozdo-
bami i dekoracjami świą-
tecznymi i dobrej zabawy w 
ten przedświąteczny czas. 
Każdy, i duży, i mały znalazł 
coś dla siebie. Wielką frajdą 

dla najmłodszych była żywa 
szopka, czyli mały zwierzy-
niec przywieziony z Rancza 
Natii z Rokitna Szlachec-
kiego. Gminne jednostki 
– Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Biblioteka 
Publiczna, MGOK, Spółka 
Zamek prezentowały wła-
snoręcznie wykonane cho-
inkowe ozdoby i stroiki oraz 
częstowały słodkościami. 
Do degustacji ZGK przygo-
tował barszczyk z uszkami, 
a spółka Zamek serwowa-
ła gorący krupniok i bigos. 
Konkursy dla uczestników 
jarmarku przygotowali 
pszczelarze z ogrodzie-
nieckiego koła i przedsta-
wiciele Nadleśnictwa Sie-

wierz. Wśród kupujących 
pojawiali się mikołaje, mę-
drcy ze Wschodu, renifer, 
anioł i kolędnicy z gwiazdą. 
Ze sceny płynęły dźwięki 
znanych kolędy i pastora-
łek. Przed publicznością 
wystąpiły uczennice: Alek-
sandra Lipa ze Szkoły Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu i 
Maja Brzezińska ze Szkoły 
Podstawowej w Ryczowie 
pod kierunkiem Barbary 
Rymarowicz, nauczyciel-
ki muzyki. Działający przy 
MGOK w Ogrodzieńcu Ze-
spół Marzenie w składzie: 
Basia Rymarowicz, Marek 
Woźniak, Krzysztof Dreli-
szek i Sebastian Nawara, 
wystąpił z koncertem pięk-
nych polskich kolęd. Po 

Jarmark Bożonarodzeniowy występach muzycznych na 
scenie zaprezentował się 
znany i lubiany Kabareto-
wy Klub Ogrodzieniec, czyli 
Łukasz Piątkowski i Damian 
Lipka, którzy zaprezento-
wali najnowszy repertuar 
w stylu kabaretu „stand 

up”. Łukasz i Damian tak-
że dzielnie pomagali przy 
konferansjerce – przez cały 
czas trwania jarmarku za-
chęcali do korzystania ze 
stoisk i do brania udziału 
w atrakcjach przygotowa-
nych przez organizatorów.

Podsumowaniem i arty-
stycznym dopełnieniem jar-
marku był porywający wy-
stęp góralskiego zespołu 
Białopotocanie ze Szczaw-
nicy.

Joanna Piwowarczyk
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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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Szwedzkie karmy
dla psów i kotów
z dostawą do domu
Zamów bezpłatną próbkę: 506 031 961

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na KONCERT WALENTYNKOWY  
p.t.”Gwiazda miłości…”, który odbędzie się 14 lutego (niedziela) o godz. 17.00 w sali MGOK. W programie: 

występ zespołu „Marzenie”, występ pań z sekcji literackiej UTW w Ogrodzieńcu, występ  
zespołu „Seniorzy” z Ogrodzieńca. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

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

STYCZEŃ-LUTY 2016
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Zgodnie z obietnicami, rozpoczęliśmy realizację naszego „gminnego programu” 
remontu i przebudowy dróg. W roku 2015 na jego cel wydatkowaliśmy ponad 
850.000, zł. Wśród zadań znalazły się zarówno duże jak i małe, ale wszystkie 
były od długiego czasu oczekiwane przez mieszkańców i gości przebywających 
w naszej gminie. W bieżącym numerze Gazety Ogrodzienieckiej przedstawiamy 
najważniejsze ubiegłoroczne zadania drogowe.

1. Remont ul.Zamkowej w Podzamczu. Wartość: 151.146 zł. Wykonaliśmy nową na-
wierzchnię z kostki brukowej oraz krawężników na głównej drodze prowadzącej z Placu 
Jurajskiego do zamku. 
 

2. Remont ul.Kościelnej w Ryczowie. Wartość: 115852,62 zł. W ramach prac wykonano 
nową nakładkę asfaltową na długości   651  mb. 
 

3. Budowa ul.Łąki w Kiełkowicach. Wartość: 179.038 zł.  Wykonano wzmocnienie pod-
budowy drogi i nakładkę asfaltową na odcinku 889 mb pomiędzy ulicami: Karlińską i 
Starowiejską.

4. Remont ul.Sosnowej w Mokrusie. Wartość: 54.429 zł.  Wykonano wyrównanie podbu-
dowy drogi i nakładkę asfaltową na długości 228 mb od skrzyżowania z ul.Leśną 
 

5. Wykonanie nakładki asfaltowej  na ulicy Narutowicza w Ogrodzieńcu -(Inwestycja zre-
alizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu)

6. Przebudowa  chodników przy ulicy Południowej  i  Placu Wolności  w  Ogrodzień-
cu. Wartość: 96.975 zł.  Wykonano   chodniki wzdłuż ul.Południowej od skrzyżowania  
z ul.1 Maja do ul.Konopnickiej, przy Placu Wolności - od „Biedronki” do skrzyżowania  
z ul. Kopernika i od skrzyżowania z ul.Południową do ul.Krótkiej oraz przy „Trójbudynku”.

7. Budowa nowego chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 790 o długości ok.400 mb. Zadanie wspólne Województwa Śląskiego 
i Gminy Ogrodzieniec, finansowane w 30% przez gminę. Wartość: 376.135 zł , udział 
gminy 180.728 zł, w którym była również aktualizacja dokumentacji. Wykonano 410 mb 
chodnika wraz wjazdami na posesje oraz kanalizację deszczową odwadniającą ulicę na 
całym odcinku.

Inwestycje i remonty drogowe zrealizowane w 2015 roku.

DODATEK SPECJALNY URZĘDU MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
STYCZEŃ-LUTY  2016
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8. Przebudowa chodnika przy ul.Turystycznej w Kiełkowicach. Zadanie wspólne Gminy 
Ogrodzieniec i Powiatu Zawierciańskiego - gmina zakupiła kostkę, obrzeża i krawężniki 
o łącznej wartości 8.498 zł, a wykonanie pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Za-
wierciu.

9. Przebudowa chodnika przy ul.Bzowskiej na Fugasówce. Zadanie wspólne Gminy 
Ogrodzieniec i Powiatu Zawierciańskiego. Wartość  udziału gminy: 40.000 zł Wykonano 
w ramach zadania 315 mb nowego chodnika.

10. Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w Ryczowie Kolonii. Zadanie wspólne Gminy 
Ogrodzieniec i Powiatu Zawierciańskiego. Wartość udziału  gminy: 30.000 zł. Wykonano 
w ramach zadania 526 mb nowego chodnika.

11. Remont chodnika przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu na odcinku od „nowych 
bloków” do budynku  przy ul.Słowackiego nr 3. Wartość: 18.802zł Wykonano częściowo 
remont i częściowo budowę nowego chodnika na odcinku 110 m2.
 

12. Montaż barier drogowych typu olsztyńskiego w ilości 34 mb na ulicy Południowej w 
Ogrodzieńcu przy „Biedronce”. 

13. Przebudowa  wjazdu do garażu budynku straży pożarnej w Gieble.

14. Remont odcinka ulicy Basztowej w Ryczowie. 

15. Wykonanie odwodnienia ul.Ogrodowej, w pobliżu skrzyżowania z ul.Konopnickiej w 
Ogrodzieńcu.

16. Naprawa nawierzchni ul.Kolorowej w Ogrodzieńcu. Wykonano doraźną naprawę na-
wierzchni drogi w związku z jej złym stanem technicznym

17. Naprawa odcinka drogi Mokrus Gulzów.

Obecny stan sieci drogowej nie jest zadawalający, w najbliższych latach czeka nas dużo 
pracy. Ale już w roku bieżącym rozpoczniemy dwie największe, jak do tej pory, inwesty-
cje drogowe: przebudowę skrzyżowania ul.Kościuszki i ul.1 Maja w Ogrodzieńcu oraz 
przebudowę ulic Południowej i Piastowskiej w Ogrodzieńcu. Pierwsza z nich prowadzona 
będzie przez województwo śląskie, a druga przez gminę.  Na „naszą” inwestycję mamy 
juz pozyskane dzięki naszym staraniom dofinansowanie z rządowego „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% war-
tości zadania tj. ponad 1,5 mln.zł . Resztę stanowić będą środki własne gminy i obligacje 
gminne. To są wielkie kroki ku poprawie stanu naszych dróg. Mam nadzieję, że uda się je 
zrealizować bez problemów. 

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

DODATEK SPECJALNY URZĘDU MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
STYCZEŃ-LUTY 2016
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Wyszukaj przeznaczenie wybranej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Sprawdź, jakimi działkami na sprzedaż dysponuje gmina

Dowiedz się więcej o terenach inwestycyjnych

Sprawdź, które obiekty są wpisane do Rejestru Zabytków  Sprawdź, gdzie znajdują się place zabaw i boiska sportowe

SYSTEM INFORMACJI 
PRZESTRZENNEJ

GMINY OGRODZIENIEC
 
W funkcjonowaniu społeczeństwa coraz większą rolę 
odgrywa „informacja” , a zaawansowana technolo-
gia i aplikacje umożliwiają do niej dostęp w sposób 
szybki i nieograniczony. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom w połowie grudnia 2015 r. wdrożyliśmy 
dla Państwa System Informacji Przestrzennej Gminy 
Ogrodzieniec. Jest to platforma mapowa zintegrowa-
na z główną stroną internetową gminy, która umoż-
liwia wyświetlanie wybranych informacji dotyczących 
terenu gminy między innymi z zakresu „zagospoda-
rowanie przestrzenne”. 
Platforma mapowa  zawiera szereg warstw z  wy-
szczególnieniem infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej, znaleźć można tu wiele ważnych instytucji, 
zlokalizować przedsiębiorstwa działające na terenie 
gminy oraz obiekty takie  jak szkoły, przedszkola, 
kościoły, apteki, stacje benzynowe, bankomaty itp. 
Naniesiono również tereny objęte obowiązujący-
mi miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Za pomocą zakładki „wyszukiwanie” w 
prosty sposób mogą Państwo sprawdzić przezna-
czenie swoich działek, uzyskać informację o ich po-
wierzchni oraz wykonać wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  Dodatkowo na 
platformie umieszczono materiały promujące tereny 
inwestycyjne Gminy Ogrodzieniec oraz nieruchomo-
ści na sprzedaż. Pamiętamy również o naszych naj-
młodszych mieszkańcach, tworząc zakładkę „Gmina 
Dzieciom”. Warstwa ta prezentuje wszystkie place 
zabaw znajdujące się na terenie gminy. 
Ogromną rolę na terenie gminy odgrywają również 
obszary ochronne takie jak parki krajobrazowe, ob-
szary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 
rezerwaty i pomniki przyrody. Zasięg wyżej wymie-
nionych obszarów można sprawdzić w zakładce 
„obszary ochronne”. Natomiast w zakładce „obiek-
ty zabytkowe i atrakcje turystyczne” zamieszczono 
obiekty wpisane do rejestru zabytków, projekt Gmin-
nej Ewidencji Zabytków, punkty widokowe, ostańce 
skalne, jaskinie i szlaki turystyczne. 
Na planszach obok tekstu umieszczono przykłady 
korzystania z funkcji systemu.
Zapraszamy do korzystania z Systemu In-
formacji Przestrzennej Gminy Ogrodzieniec:  
http://ogrodzieniec.geoportalgminy.pl/    

DODATEK SPECJALNY URZĘDU MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
STYCZEŃ-LUTY  2016
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Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna Funda-
cja Osób Niewidomych – Nr KRS 0000018926
Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI 
MATCZUK

Dla Majki Ryłko z Ogrodzieńca - Fundacja Wcześniak 
Rodzice – Rodzicom – Nr KRS 0000191989
Cel szczegółowy 1%  - Maja Ryłko 

Dla Oli Biedak z Ogrodzieńca - STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI 
„BRUNO” – Nr KRS 0000390348
Cel szczegółowy 1%  - Dla Aleksandry Biedak

Dla Emilki Krzykawskiej - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja

Dla Gabrysi Szczepary pochodzącej z Gulzowa – Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 21781 Szczepara Gabriela

Dla Igora Gieszczyka z Ogrodzieńca – Fundacja Iskier-
ka – Nr KRS 0000248546
Cel szczegółowy 1% – Igor Gieszczyk

Dla Mateusza Śliwy z Ryczowa - STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
ORAZ ICH RODZINOM „Z DOBREGO SERCA” Nr KRS 
0000331807
Cel szczegółowy 1% – Mateusz Śliwa

Dla Mariana Wojciechowskiego z Ogrodzieńca – Fun-
dacja Zielony Liść – Nr KRS 0000052038
Cel szczegółowy 1% – Marian Wojciechowski

Dla Szkoły Podstawowej w Gieble – Fundacja Stu-
dencka „Młodzi-Młodym” – Nr KRS 0000270261
Cel szczegółowy 1% – SP Giebło 1435

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec 
– Nr KRS 0000116212

Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, 
Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gieble

Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciań-
ski, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gulzowie

Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawier-
ciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kiełkowicach

Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciań-
ski, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mokrusie

Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawier-
ciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ogrodzieńcu

Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawier-
ciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Podzamczu

Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciań-
ski, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ryczowie

Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Za-
wierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ryczowie Kolonii

Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370

Dla Fundacji Stara Szkoła w Ryczowie 
Nr KRS – 0000332814
Cel szczegółowy 1%  -Stara Szkoła

1% dla organizacji działających
na terenie gminy

Dla Gabrysi

Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy Ogrodzieniec.

W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu podatkowym 
za 2015 rok numer KRS i cel szczegółowy.

Drodzy Znajomi, zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Nie 
zawiedliście nas Państwo rok temu, dwa i trzy lata temu, za 
co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, ponieważ ta ciężka nie-
równa walka z choroba naszej córeczki Gabrysi bez Waszej 
pomocy nie byłaby możliwa ze względu na koszty jakie po-
nosimy w celu zapewnienia naszej Gabrysi jak najlepszych 
warunków życia. To właśnie dzięki 1%, który Państwo prze-
kazują na rzecz naszej córeczki jesteśmy w stanie zapewnić 
jej rehabilitację, która jest jedynym sposobem na powstrzy-
manie strasznie szybko postępującej choroby jak i również 
opiekę pielęgniarską oraz zakup niezbędnego sprzętu me-
dycznego. Liczymy na Was i w tym roku. Pomóżcie nam 
razem przetrwać tą jakże ciężką walkę i doczekać się tego 
dnia, kiedy pojawi się lek na rdzeniowy zanik mięśni, który 
wyleczy naszą Gabrysię i inne chore dzieciaczki. Bez Was 
nie damy rady. Z pozdrowieniami dla wszystkich pomaga-
jących naszej córeczce od Gabrysi, siostry Abril i rodziców 
Indiry i Łukasza.
Gabrysia Szczepara Jest Podopieczną Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”.
Fundacja udostępniła rachunek bankowy dla celu zbiórki 
pieniędzy przeznaczonych na leczenie i rehabilitację dziec-
ka. Wszystkim, którzy są w stanie, mogą i chcą dokonać 
choćby najdrobniejszej wpłaty będziemy wdzięczni. Poniżej 
szczegóły:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa nr:
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Z dopiskiem : 21781 Szczepara Gabriela- darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia

www.facebook.com/gabriela.szczepara.SMA

Wigilijna wieczerza
Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki Ośro-
dek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób star-
szych, samotnych oraz podopiecznych, wśród których są m.in. osoby 
chore i niepełnosprawne. W tym dniu wszyscy zasiadają do wspólnego 
stołu i łamią się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Potem 
następuje wieczerza, której towarzyszy śpiewanie kolęd i wspominanie 
przeżytych chwil.
W przedświątecznym spotkaniu, 17 grudnia 2015r. uczestniczyli mię-
dzy innymi  Burmistrz Miasta i Gminy - Andrzej Mikulski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu - Zygmunt Podsiadło oraz ks. 
dziekan Jacek Furtak, proboszcz Parafii Ogrodzieniec, który odmówił 
modlitwę za zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa.

Wszyscy uczestnicy wigilii połamali się opłatkiem, składając sobie wza-
jemne życzenia. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. 
Była smaczna zupa grzybowa, dania rybne, sałatki, ciasto. Wieczór 
uświetnił występ Zespołu Echo, który razem z uczestnikami wigilii ko-
lędował w miłej i serdecznej atmosferze. Pracownicy wraz z kierowni-
kiem OPS Dorotą Słodek zadbali o to, aby ten wieczór wszyscy ser-
decznie wspominali. 
Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam starszym i samotnym 

osobom. Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest 
też bardzo ważne. Organizatorzy zadbali, aby było 
świątecznie i nastrojowo. Jest opłatek, smaczne tra-
dycyjne potrawy, śpiewanie  kolęd.  Są tu osoby, któ-
re znamy i  gdyby nie to spotkanie, to nie mielibyśmy 
możliwości się zobaczyć i porozmawiać. Cieszymy 

się, że mogliśmy się tu  spotkać i powspominać daw-
ne czasy – tak wypowiadali się uczestnicy wieczoru, 
którzy życzyli sobie spotkania w tak miłym gronie za 
rok.

Joanna Piwowarczyk

STYCZEŃ-LUTY 2016
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Nowy Rok
Tak nam szybko czas upływa
biegną dni, miesiące, lata.
Dopiero jesień,
już zima przybywa
i znowu zmienia się data.
Stary Rok,
odszedł do lamusa-
dobiegł do swej mety.
Nowy objął panowanie-
lecz czy będzie lepszy...
nie można przewidzieć niestety.
Niechaj spełnia się marzenia
każdego Polaka;
by znikły kłótnie, spory,
by powstała tolerancja taka.
Byśmy czuli się bezpiecznie
więcej pracy było;
by marzenia się spełniały,
 lepiej nam się żyło.
Cóż odgadnąć nikt nie zdoła
co jeszcze przed nami...
Nikt przewidzieć nie potrafi
o czym wiemy sami.

Zenona Fiutak
22.12.2015

Na skwerze przy Placu Wolności tradycyjnie powitaliśmy 
Nowy Rok. Było mroźnie, ale gorące rytmy zumby i ta-
neczne wyczyny artystki Yanelys, która przyjechała prosto 
z Kuby, rozgrzały publiczność i umiliły czas do wybicia pół-
nocy. Przed godziną 24 Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Andrzej Mikulski złożył wszystkim noworoczne 
życzenia i zaprosił do wspólnej zabawy. Wraz z wybiciem 
północy w niebo poszybowały kolorowe fajerwerki, które 
odpalone zostały przez strażaków z naszej gminy. Po po-
kazie pirotechnicznym zespół Singers zaprosił wszystkich 
do wspólnej zabawy. Choć zima na Sylwestra w tym roku 
nie dopisała, to dopisały nastroje i goście, którzy tłumnie 
przybyli na skwer, by razem przywitać Nowy Rok.

JP

Powitanie Nowego Roku

PODZIĘKOWANIA
Wychowankowie oraz Wychowawcy 
Świetlic Środowiskowych działają-
cych w Gminie Ogrodzieniec skła-
dają serdeczne podziękowania Panu 
Patrykowi Szczygłowi oraz jego 

małżonce Pani Anne–Sophie Basta–
Szczygieł za doposażenie Placówek 
w materiały plastyczne oraz sprzęt 
grający.
Przekazane materiały posłużą Nam 
do zorganizowania wielu ciekawych 

zajęć plastyczno – technicznych oraz 
wokalno – tanecznych.

Wychowawcy
Świetlic Środowiskowych

Justyna Żak, Anna Jurczak

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Dyrektor Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Dorota Cygan 

oraz prezes „ZAMEK” Sp. z o.o Iwona Pakuła-Błoch 
składają serdeczne podziękowania sponsorom za pomoc  

w organizacji II Jarmarku Bożonarodzeniowego 2015
- Izolda i Wojciech Pietrzykowscy
- Studio Kwiatowe AKANT w Ogrodzieńcu
- Piekarnia Cukiernia KRZYŚ Ogrodzieniec
- Kwiaciarnia CALLA Halina Gemza Ogrodzieniec
- HDI Rathdowney Polska Sp. z o.o. Kraków
- Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe Sp. z o.o. Pilica
- Eurokesz Sp. j. PPHU Plutka Szczepan, Plutka Dawid, Mieszczanek Krzysztof 

Ogrodzieniec
- B – D Sp.j. i Skład Opałowy Zawiercie
- AMON Sklep Papierniczy w Zawierciu 
- Ciasta i Torty Wioletta Górka Ogrodzieniec
- Wojciech Jagielski Ogrodzieniec

serdeczne podziękowania składamy również instytucjom, które aktywnie zaangażowały 
się w organizację II Jarmarku Bożonarodzeniowego 2015

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
- Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu

oraz wszystkim wystawcom m.in. Karolinie Adamus „Stryszek Babci Krysi”, Kołu Pszcze-
larzy z Ogrodzieńca, Nadleśnictwu Siewierz, Małgorzacie Jurczak, Halinie Głąb, Alicji Ja-
ros, Cukierni Skała, Fundacji „Stara Szkoła”, a także naszym konferansjerom Damianowi 
Lipce i Łukaszowi Piątkowskiemu.

Pragniemy podziękować 
wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do zorga-
nizowania stoiska ZGK na 
Jarmarku Bożonarodze-
niowym, który odbył się 
na Placu Piłsudskiego  w 
grudniu 2015r.
Realizacja tego przedsię-
wzięcia nie byłaby możli-
wa bez Państwa wsparcia 
i pomocy.

Serdecznie dziękujemy:

• Markowi Welonowi z fir-
my „URBIT” 

• Dorocie i Januszowi 
Grzesiakom

• Włodzimierzowi Dziu-

bałtowskiemu z firmy 
„OGRO-CAR”

• Andrzejowi Skrzypicielo-
wi oraz Sylwii Skrzypiciel 
z firmy „SPA-MET”

• Rafałowi i Dariuszowi 
Ciołczyńskiemu z firmy 
„DARMAX”

• Adamowi Miśkiewiczowi 
z firmy „DYMEK”

• Szczepanowi Plutce
• Jerzemu i Anecie Piesz-

czykom z firmy „ANPIK”
• Komendantowi OSP w 

Ogrodzieńcu -  Łuka-
szowi Marczykowi

Pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 

w Ogrodzieńcu

W niedzielę 31 stycznia 
br. w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Łazach odbyło się 
II Jurajskie Kolędowanie 
Seniorów. Na scenie za-
prezentowały się zespoły: 
„Seniorzy” z Ogrodzieńca, 
„Złota Jesień” z Poręby, 
„Nowowsianki” z Myszko-
wa, „Kromołowianie” z Za-
wiercia i „Semafor” z Łaz. 
Koncert nie miał charakteru 
konkursowego. Artyści za-
prezentowali przed licznie 
zgromadzoną publiczno-
ścią znane i lubiane kolędy i 
pastorałki. Na zakończenie 
zespoły otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i statuetki. 
Koncert poprowadził Karol 
Hadrych. 

Zdjęcie dzięki uprzejmości 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Łazach.

II Jurajskie 
Kolędowanie Seniorów
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O tym, że 1 grudnia 1912r. 
ukazem carskim zatwier-
dzone zostało Towarzystwo 
Akcyjne Przemysłu Cemen-
towego ”Wiek”, a jego za-
łożycielami byli Jan i Paweł 
Hertzowie - kupcy łódz-
cy i łódzki przemysłowiec 
Poznański, pisał Cezary 
Tokarski w 134 (I-II/2005)  
numerze Gazety Ogrodzie-
nieckiej. Postaram się nie-
co uzupełnić podane tam 
informacje.
Generalnym wykonawcą 
cementowni było przed-
siębiorstwo budowlane 
Bogusławskiego z Czę-
stochowy. Projektanta nie-
stety nie znamy. Wszyst-
kie maszyny do produkcji 
cementu sprowadzono z 
firmy „Polysius” z Dessau 
w Niemczech. Równolegle 
z Cementownią budowa-
no własną elektrownię z 3 
kotłami parowymi i 2 turbi-
nami zakupionymi w firmie 
„Brown- Bowery”.
Energia elektryczna wytwo-
rzona we własnej elektrow-
ni posiadała dostateczną 
moc do napędu wszystkich 
silników zainstalowanych 
w cementowni oraz do 
oświetlenia hal fabrycznych 
i budynków mieszkalnych 
cementowni. Napięcie wy-
nosiło 110 volt. Budowa 
przebiegała bardzo spraw-
nie, gdyż wszystkie ma-
teriały były na miejscu. 
Cementu dostarczała dzia-
łająca sąsiednia cemen-
townia ”Ogrodzieniec”, 
cegłę zakupiono w Cegiel-
niach „Braci Pilarskich”, a 
wapno w ich wapiennikach.
W październiku 1913 roku 
ruszyła jedna nitka produk-

cyjna w nowej cementowni. 
Jakość tego cementu prze-
wyższała znacznie jakość 
cementu produkowanego 
przez cementownię, „Ogro-
dzieniec”, a jeden piec w 
nowej cementowni dawał 
150 ton klinkieru na dobę, 
tyle co sześć pieców w sta-
rej.
W latach 1913-1920 zakład 
zatrudniał 350 ludzi, a po 
1920 aż 410.
Od 1918 roku na terenie 
zakładu istniała zawodo-
wa straż pożarna. W trak-
cie budowy cementowni 
„Wiek” w latach 1913-1920 
wzniesiono przy zakładzie 
5 bloków mieszkalnych dla 
pracowników oraz 3 bu-
dynki willowe dla kierow-
nictwa i dozoru fabryczne-
go. Powyższe informacje 
uzyskałam z opracowania 
(w maszynopisie) Wita 
Molendy- „Ogrodzieniec”, 
który dzięki uprzejmości p. 
Janusza Kopcia znalazł się 
w moim posiadaniu.
Zastanawiałam się, któ-
re to budynki mieszkalne 
powstały w omawianym 
okresie, ale nie mogę się 
wszystkich doliczyć.
Jan Żak w swoich wspo-
mnieniach, tak opisuje czas 
I wojny światowej. 
„Okres I wojny światowej 
przebywałem w domu, 
mając 16 lat zacząłem 
pracować z ojcem przy 
murarce. Przebywaliśmy 
pod okupacją austryjacką. 
Panowała nędza, głód był 
częstym gościem tak u nas 
w domu jak i u sąsiadów. 
Od 1917 roku bracia pra-
cowali w Niemczech, w Gli-
wicach, a że byli oszczędni 

kupili tam trochę ubrania 
i bielizny. Ja z ojcem pra-
cowaliśmy w Galicji, skąd 
przysyłaliśmy pieniądze 
pocztą. Latem 1918 roku 
matka chcąc wywietrzyć 
te ubrania, wywiesiła je na 
podwórku, widzieli to sąsie-
dzi, wiedzieli też,  że prze-
syłamy do domu pieniądze. 
Nocą, gdy w domu była 
tylko sama matka, wyrwali 
okno, weszli do mieszkania 
zrabowali wszystko, a gdy 
matka się przebudziła i za-
częła krzyczeć, postrzelili ją 
śmiertelnie, że w parę dni 
zmarła”.
Nie był to niestety odosob-
niony przypadek, pół roku 
później 7 stycznia 1919r. 
podczas napadu rabunko-
wego zginął, zastrzelony 
przez rabusiów, Teofil Stęp-
niewski właściciel masarni i 
sklepu spożywczego. Miał 
zaledwie 31 lat, a jego syn 
Edmund był trzymiesięcz-
nym dzieckiem.
Jak widzicie były też i ciem-
ne strony naszej historii. 
Sprawców obu tych zbrod-
ni nie wykryto, a najsmut-
niejsze w tym, jest to, że nie 
zrobili tego obcy, ale swoi. 
Ot, życie….
W okresie międzywojen-
nym, w zakładzie wpro-
wadzono szereg no-
woczesnych urządzeń 
(pakowaczkę cementu 
do worków papierowych, 
kompresor powietrza i 
pneumatyczne wiertarki do 
wiercenia otworów strzelni-
czych, rozpylacze szlamu).
Cementownia pracowała 
od wiosny do jesieni, zimą 
dokonywano remontów.
Właściciele dbali o pracow-

Była sobie Cementownia ników, przy kotłowni działa-
ła ogólnie dostępna łaźnia, 
w 1938r. wybudowano w 
Ogrodzieńcu przychodnię 
przeciwgruźliczą (daw-
ne przedszkole). Trafiła w 
moje ręce- bardzo dziękuję 
Pani Annie Cholewa-Grze-
gorzek, księga rachunko-
wa Dziennik Główny Tom 
III sp.akc. ”Wiek” za rok 
1939. Obejmuje ona okres 
od 6 czerwca do 3 sierp-
nia 1939 roku. Co można 
z takiej księgi wyczytać? 
Cement wysyłano na te-
ren całej Polski (Poznań, 
Warszawa, Bydgoszcz, 
Rzeszów, Łuck, Gdańsk, 
Lwów, Kowel). Firma mia-
ła płynność finansową i 
w sierpniu (miesiąc przed 
wojną) pracowała pełną 
parą, zapotrzebowanie na 

cement było duże, więc 
widoczne było, że w wielu 
miejscach w Polsce dużo 
się budowało.
Głównym  akcjonariuszem 
spółki od drugiej połowy lat 
30 został Leon Hertz. Wiel-
ki patriota, w 1937 roku 
założył Związek Strzelec-
ki, którego był prezesem. 
Jego żona była założycielką 
i opiekunką oddziału Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
W ostatnich dniach sierpnia 
został zmobilizowany jako 
porucznik wojsk zmotory-
zowanych. Nie znam jego 
szlaku bojowego podczas 
kampanii wrześniowej, ba, 
nawet nie mam jego zdję-
cia. Po klęsce wrześniowej 
przedostał się do Wielkiej 
Brytanii, wstąpił do tworzo-
nej I Dywizji Pancernej gen. 

Stanisława Maczka.
9 sierpnia 1944 roku ka-
pitan Leon Hertz poległ w 
walce o wzgórze nr 111 
pod Falaise. Piękna postać, 
przez lata przemilczana.
A na zakończenie trochę 
zdjęć, takich nigdy nie pu-
blikowanych.
Pierwszy telefon w 
Ogrodzieńcu zadzwonił 
w 1902r. w Cementowni 
Ogrodzieniec.
Dziękuję p. Annie Panek, 
p. Małgorzacie Borowik,  
p. Cezaremu Tokarskiemu, 
p. Annie Cholewa-Grzego-
rzek, p. Zdzisławowi  Woj-
dasowi.

Prosząc o informacje i zdję-
cia, pozdrawiam serdecz-
nie.

Maria Lipka- Stępniewska

Obchody Święta Morza. Strażacy przy ozdobionym samochodzie, zdjęcie zrobione na tere-
nie zakładu 1938 lub 1939r. Pierwszy siedzący z lewej Leon Hertz (chyba). Samochód Zakładowej Straży Ogniowej na Placu Piłsudskiego. Lata 30 samochód austriacki MAU-

ZER z 1919r. autopompa o wydajności 32

Żołnierze WP odbierający zakupione przez pracowników i zarząd Cementowni ciężkie karabiny ma-
szynowe – kwiecień 1939r.

Lata 30. Na zdjęciu pracownicy Cementowni „Wiek”. W białym płaszczu Marcin Piątkowski, w środ-
ku w kapeluszu chyba p. Kupczyński. 
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I TYDZIEŃ
Niedziela 14.02.2016r.
17.00 – Koncert Walentynkowy „Gwiazda miłości…”
sala MGOK
Poniedziałek 15.02.2016r.
8.30-19.30 – Zapisy na zajęcia oferowane przez MGOK 
podczas ferii zimowych 2015
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
12.30 – Warsztaty plastyczne „Ale kosmos”
14.30 – Zostań młodym dziennikarzem. Dziennikarskie ABC

Wtorek 16.02.2016r.
10.30 – 12.00 – Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży
w Dworku w Gieble
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
11.00 – 13.30 – Zajęcia taneczne dla dzieci
(sala gimnastyczna SP1 w Ogrodzieńcu) 
15.00-16.30 – Zajęcia manualne „Ubranka dla bałwanka”
17.00 – Warsztaty plastyczne dla młodzieży – malarstwo
17.00 – 18.30 – „Ferie z Mama i Tatą” – zajęcia ruchowo - taneczne

Środa 17.02.2016r.
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
11.00 – 13.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
w Dworku w Gieble
14.30 – 16.00 - Warsztaty gitarowe dla początkujących 
„Gwiezdny gryf”
16.00 – 16.45 – Rytmika dla dzieci i zabawy muzyczne
17.00 – 18.30 – „Ferie z Mama i Tatą” – zajęcia ruchowo – taneczne

Czwartek 18.02.2016r.
9.00 – Wycieczka do Dąbrowy Górniczej (szczegóły na plakatach)
W przypadku odwołania wyjazdu, odbędą się zajęcia stacjonarne 
w MGOK.
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
14.30 – Otwarte warsztaty perkusyjne 
„Nie z tej ziemi… atak bębnów”

Piątek 19.02.2016r.
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
13.00 – 14.30 – Redagujemy gazetkę feryjną

14.30 – Otwarte warsztaty perkusyjne 
Nie z tej ziemi… atak bębnów”
19.00 - Gwiezdny seans filmowy dla młodzieży

Sobota 20.02.2016r. 
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
11.30 – 13.30 – Warsztaty malarskie dla młodzieży
ok. 12.30 – „Być jak… gwiazda strażackiej jednostki” – 
spotkanie ze strażakami OSP Ogrodzieniec
19.00 – Gwiezdny seans filmowy dla młodzieży

Niedziela 21.02.2016r.
19.00 – „Gwiezdne hity i … nie tylko”, czyli karaoke 
w Domu Kultury dla wszystkich

II TYDZIEŃ
Poniedziałek 22.02.2016r.
9.00 – wycieczka do Sosnowca 
(Sala Zabaw – AfterHours w Baby Planet Sosnowiec, 
koszt wycieczki 50zł, ilość uczestników ograniczona do 19 osób)
W przypadku odwołania wyjazd, odbędą się zajęcia stacjonarne 
w MGOK (12.30 – 13.30 – Zajęcia interaktywne 
„Badamy wszechświat” )
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
14.30 – 15.30 – Dziennikarskie ABC – zagadki dziennikarskie

Wtorek 23.02.2016r.
10.30 – 12.00 – Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży
w Dworku w Gieble
11.00 – Astropokaz  Wojciecha Figiela
(sala gimnastyczna SP1 w Ogrodzieńcu)
15.00 – Zajęcia manualne „Ubierz Misia na zimę” 
– warsztaty kreatywne

Środa 24.02.2016r.
10.00 – „Być jak… gwiazda siatkówki” – spotkanie i trening 
z siatkarzami KS Aluron Virtu Warta Zawiercie
(hala sportowa przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu)
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
13.30 – 14.30 – Redagujemy gazetkę feryjną
14.30 – Warsztaty wokalne dla lubiących śpiewać

„Zostań gwiazdą estrady…”
15.00 – 15.45 - Rytmika dla dzieci i zabawy muzyczne
16.00 – 18.00 - „Roboty i robótki”  - zajęcia plastyczne 
dla dzieci i młodzieży

Czwartek 25.02.2016r.
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
11.00 – Warsztaty malarskie dla młodzieży
11.00 – 13.30 – Zajęcia taneczne dla dzieci
(sala gimnastyczna SP1 w Ogrodzieńcu)
12.30 – „Ufoludki i latające talerze” - warsztaty kreatywne
14.30 – Zajęcia z gitary elektrycznej dla średniozaawansowanych 
„Magia rock’a”

Piątek 26.02.2016r.
11.00 – 12.30 – KOSMICZNY poranek filmowy dla dzieci
11.00 – Warsztaty malarskie dla młodzieży
12.30 – Redagujemy gazetkę feryjną
16.00 – II edycja gminnego talent show 
„OgroFactor – łowimy gwiazdki … nie z tej ziemi” 
Zgłoszenia do 12.02.2016r. dostępne na stronie internetowej www.
mgok.ogrodzieniec.pl lub w biurze MGOK
19.00 – Gwiezdny seans filmowy dla młodzieży

Sobota 27.02.2016r.
17.00 – „Być jak… gwiazda estrady” mini recital 
i spotkanie z Jacobem Zaborskim zwycięzcą 5 edycji show 
Must be the music, koncert laureatów II edycji gminnego talent show 
OgroFactor – łowimy gwiazdki… nie z tej ziemi” 
19.00 – Gwiezdny seans filmowy dla młodzieży

Niedziela 28.02.2016r.
19.00 – Gwiezdny seans filmowy dla młodzieży

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, dokonywania 
zmian w harmonogramie bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje,  harmonogram i zapisy w biurze MGOK od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 – do 19.30 lub pod nu-
merem telefonu 326732044
e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
Prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia w biurze MGOK 

UWAGA!
W czasie ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram zajęć w 
MGOK w Ogrodzieńcu.

W sobotni wieczór, 19 grudnia 
2015r. ogrodzieniecka publicz-
ność miała przyjemność obejrzeć 
„Góralskie wesele”, czyli pełen 
muzyki, tańca i śpiewu spektakl w 
wykonaniu amatorskiego teatru, 
działającego przy MOK Szczaw-
nica i kapeli góralskiej „Biało-
potocanie”. Wspaniała dawka 
góralskiego folkloru - oryginalne 
stroje, gwara i żywiołowe wykona-
nie, okraszone humorem prosto 
z przepięknych Pienin - zagościły 
w naszym Domu Kultury podczas 
niezwykłego spotkania. Goście ze 

Szczawnicy w niedzielę 20 grud-
nia wystąpili podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego zorganizo-

wanego na placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu. 

JP

Wesele góralskie

„Ferie nie z tej Ziemi… Sięgamy gwiazd”
Ferie 2016 z MGOK Ogrodzieniec

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
ma przyjemność zaprosić na

koncert z okazji Dnia Kobiet
pt. „Jak dym z papierosa” 

w wykonaniu Urszuli Makosz i towarzyszących 
jej muzyków z Krakowa

który odbędzie się 13 marca 2016r. 
o godz. 18.00 sala MGOK
Wstęp wolny. Zapraszamy

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
zaprasza wszystkich mieszkańców 

na II Jarmark Wielkanocny „z JAJEM”
który odbędzie się 
20 marca 2016r. 

w godz. 10.00 – 17.00
na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.

Na stoiskach m.in. rękodzieło artystyczne, 
ozdoby świąteczne, ceramika, biżuteria, świąteczne słodkości

Szczegóły wkrótce na plakatach.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza 
młodzież – uczniów Gimnazjum do udziału w projekcie „Rów-
nać szansę”, w ramach którego odbywać się będą m.in. zajęcia 
z kroju i szycia, zajęcia z fotografii i zajęcia dziennikarskie. Pro-
jekt jest współfinansowany przez Polsko – Amerykańską Fun-
dację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Kontakt i zapisy (do końca lutego!) (32) 67 32 044; 507 292 792

Spotkanie organizacyjne w dniu 12.02.2016r. o godz. 17.00 w MGOK.

Wyniki konkursu na „Bombkę z pomysłem” 
zorganizowanego podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego 

I miejsce Patryk Gądek lat 6
II miejsce Agata Jureczko – Kolanko

III Kamil Królikowski lat 11

Wyróżnienia (nagrody książkowe)
Nikodem Białaś, Helena Purgał – Woods, Gabrysia Porada, Oskar Porada, Angelika Motyl, Piotr Gryga, 
Kamil Królikowski, Marta Porada, Beata Milejska, Wioletta Królikowska, Dobrochna Janerka, Danuta Gajda

W konkursie wzięły udział instytucje, które otrzymały pamiątkowe dyplomy:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
- Miejsko – Gminna Biblioteka  Publiczna w Ogrodzieńcu 
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Ogrodzieńcu
- Solveere Sp. z o.o. Ogrodzieniec
- „ZAMEK” Sp. z o.o.

Szansa dla młodzieży
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GO: Proszę przybliżyć 
Czytelnikom Gazety 
Ogrodzienieckiej jak 
obecnie kształtuje się 
bezrobocie na terenie 
powiatu zawierciańskie-
go. Jak to wygląda w 
gminie Ogrodzieniec? 
Jaka jest stopa bezro-
bocia? Jest to spadek 
czy wzrost w porówna-
niu z ubiegłymi latam na 
naszym terenie?
Według stanu na dzień 
31.12.2015 roku w Po-
wiatowym Urzędzie Pra-
cy w Zawierciu zareje-
strowanych było ogółem 
5555 osób bezrobot-
nych, z czego 51%, (tj. 
2838 osób) stanowiły 
kobiety. Spośród zareje-
strowanych 688 osób (tj. 
12%) posiadało prawo 
do pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych (w tym 355 
kobiet). Dla porównania 
na koniec grudnia 2014 
roku w PUP Zawiercie 
zarejestrowanych było 
ogółem  6118 osób, tj. o 
563 osoby więcej, niż w 
grudniu 2015 roku.
Na koniec grudnia 2015r. 
w PUP Zawiercie zare-
jestrowane były ogółem 
432 osoby bezrobotne z 
Gminy Ogrodzieniec, w 
tym 219 kobiet. Wśród 
zarejestrowanych 83 
osoby posiadało prawo 
do zasiłku dla bezrobot-
nych,  w tym 40 kobiet. 
Na koniec grudnia 2014 
roku w PUP Zawiercie za-
rejestrowanych było ogó-
łem 470 osób z Gminy 
Ogrodzieniec, (w tym 242 
kobiety).
Stopa bezrobocia na 
koniec listopada 2015r. 
wynosiła: - powiat zawier-
ciański – 13,6%, woj. ślą-
skie –  8,1%, kraj – 9,6 %. 
(Za grudzień 2015 roku 
brak danych dotyczących 
wysokości stopy bezro-
bocia.)
W porównaniu z ubiegły-
mi latami przedstawia się 
to następująco: w roku 
2014 stopa bezrobocia 
w powiecie zawierciań-
skim wynosiła 14,8%, w 
roku 2013 – 17,8%, w 
roku 2012 – 18%, w roku 
2011 – 16,8%.

GO: Wśród zarejestro-
wanych 87% ogółu bez-
robotnych znajdowało 
się w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy. Co 

oznacza określenie „w 
szczególnej sytuacji” i 
jakie to są osoby lub 
grupy osób? 
Na koniec IV kwartału 
2015 r. w PUP Zawiercie 
zarejestrowanych było 
ogółem 4768 osób bę-
dących w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy, (w 
tym 364 osoby z Gminy 
Ogrodzieniec).Zgodnie 
z art. 49 ustawy promo-
cji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2015r., poz. 149 z późn. 
zm.), osoby będące w 
szczególnej sytuacji na 
rynku pracy to osoby: 
długotrwale bezrobotne 
ogółem zarej. w PUP – 
3090 osób, (w tym 226 z 
Gminy Ogrodzieniec); po-
wyżej 50 roku życia  ogó-
łem zarej. w PUP – 1531 
osób, (w tym 125 z Gmi-
ny Ogrodzieniec); do 30 
roku życia ogółem zarej. 
w PUP – 1495 osób, (w 
tym 111 z Gminy Ogro-
dzieniec);(w tym do 25 
roku życia ogółem zarej. 
w PUP  – 728 osób), (w 
tym 48 z Gminy Ogro-
dzieniec);posiadające co 
najmniej jedno dziecko 
- ogółem zarej. w PUP: 
796 osób, do 6 roku ży-
cia, (w tym 59 z Gminy 
Ogrodzieniec); niepełno-
sprawni ogółem zarej. w 
PUP  – 367 osób, (w tym 
25 z Gminy Ogrodzie-
niec); posiadające co naj-
mniej jedno dziecko nie-
pełnosprawne do 18 roku 
życia – 5 osób    (w tym 
0 z Gminy Ogrodzieniec).

GO: Kto najczęściej zo-
staje bezrobotny? Jakie 
obecnie zawody są na 
to najbardziej narażone? 
A jakich pracowników 
najbardziej poszukują 
pracodawcy?
Najczęściej bezrobotnymi 
zostają osoby bez prak-
tycznych umiejętności 
zawodowych lub kwali-
fikacji adekwatnych do 
wymagań pracodawców. 
Często zdarza się tak, że 
osoby bezrobotne mimo 
tego, że urząd dysponu-
je odpowiednimi ofertami 
pracy, z różnych wzglę-
dów nie są zaintereso-
wane podjęciem zatrud-
nienia.
Najliczniejszą grupę za-
wodową wśród ogółu 
zarejestrowanych stano-

wią sprzedawcy, ślusa-
rze, technicy ekonomiści, 
technicy mechanicy, pra-
cownicy administracyjni, 
pedagodzy. 
Pracodawcy najczęściej 
zgłaszają oferty pracy w 
zawodach: pracownik 
ogólnobudowlany, mon-
ter ociepleń budynków, 
kierowca samochodu 
ciężarowego, kucharz, 
pracownik fizyczny oraz 
sprzedawca. Stanowisko 
sprzedawcy pojawiające 
się zarówno pośród naj-
liczniejszej grupy osób 
zarejestrowanych jak i 
wśród najczęściej zgła-
szanych przez pracodaw-
ców ofert pracy wynika z 
fluktuacji kadr, która spo-
wodowana jest między 
innymi brakiem odpo-
wiednich predyspozycji 
do wykonywania pracy w 
tym zawodzie.
Ponadto często zgła-
szane są również oferty, 
które nie wymagają od 
kandydatów wysokich 
kwalifikacji. Najbardziej 
istotnymi cechami wśród 
poszukiwanych pracow-
ników są uczciwość, 
odpowiedzialność, rze-
telność, ale przede 
wszystkim chęć do pracy 
i umiejętności praktycz-
ne. Wśród dodatkowych 
wymagań można zaliczyć 
prawo jazdy kat. B, ob-
sługę wózka widłowego 
oraz obsługę komputera. 

GO: Jak Powiatowy 
Urząd Pracy wspomaga 
osoby bezrobotne, aby 
te mogły znaleźć pracę? 
Skąd pozyskuje oferty 
pracy i ile ich jest?
Formy wsparcia  ofero-
wane przez urząd pracy 
to m.in.: staże, prace in-
terwencyjne, prace spo-
łecznie użyteczne (PSU), 
szkolenia, bon szkole-
niowy, roboty publiczne, 
refundacja kosztów wy-
posażenia / doposaże-
nia, stanowisk pracy dla 
skierowanych bezrobot-
nych, jednorazowo przy-
znawane środki na uru-
chomienie działalności 
gospodarczej, bon sta-
żowy, bon na zasiedlenie, 
Program aktywizacja i 
integracja (PAI), dofinan-
sowanie wynagrodzenia 
za zatrudnienie skierowa-
nego bezrobotnego 
powyżej 50 roku życia.

Jedną z podstawowych 
form pomocy jest po-
średnictwo pracy po-
legające na  uzyskaniu 
odpowiedniego zatrud-
nienia zarówno dla osób 
bezrobotnych jak i poszu-
kujących pracy poprzez  
pozyskiwanie ofert od 
pracodawców, działają-
cych na terenie powiatu 
zawierciańskiego i okolic. 
Wpływające do tutejsze-
go urzędu oferty pracy są 
upowszechniane na stro-
nie internetowej i na tabli-
cach ogłoszeń tutejszego 
urzędu oraz w interneto-
wej bazie ofert pracy (tzw. 
CBOP). Dostęp do ofert 
pracy mają wszystkie 
osoby zainteresowane. 
Tutejszy urząd stara się 
zachęcać pracodawców 
do składania krajowych 
ofert pracy, eliminując 
jednocześnie działania, 
które byłyby postrzegane 
jako niepotrzebne i gene-
rujące dodatkowe koszty 
ze strony pracodawców. 
W końcu miesiąca spra-
wozdawczego, czyli na 
dzień 31.12.2015r. w 
dyspozycji urzędu po-
zostawało 507 wolnych 
miejsc pracy i miejsc ak-
tywizacji zawodowej.

GO: Jakie programy ak-
tywizujące osoby bezro-
botne są realizowane w 
PUP Zawiercie? 
Aktualnie PUP w Zawier-
ciu dysponuje następu-
jącymi środkami finanso-
wymi,  przeznaczonymi 
na aktywizację osób bez-
robotnych:
- Algorytm – 7 625 565,70 zł
- „Aktywizacja osób mło-

dych pozostających 
bez pracy w powiecie                
zawierciańskim” PO 
WER - Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, projekt współ-
finansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
– 3 393 508,9 zł

- „Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych w 
wieku 30+ zarejestro-
wanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Za-
wierciu ” RPO, projekt 
współfinansowany ze 
środków Unii Europej-
skiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego, Regional-
ny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 
– 2 434 625,40 zł;

- na realizację zadania, 
o którym mowa w art. 
150f ustawy…, (refun-
dację części kosztów 
wynagrodzeń, nagród 
oraz  składek na  ubez-
pieczenia społeczne za 
skierowanych bezrobot-
nych do 30 roku życia – 
2 593 300 zł.

- Krajowy Fundusz Szko-
leniowy – 520 000 zł. 
Zaopiniowane prioryte-
ty wydatkowania przez 
powiatowe urzędy pra-
cy środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowe-
go w 2016 roku przed-
stawiają się następują-
co:

Priorytet I: wsparcie za-
wodowego kształcenia 
ustawicznego, tj. pozo-
stającego w bezpośred-
nim związku z branżą lub 
zawodem, mającego na 
celu uzyskanie lub uak-
tualnienie kompetencji 
do celów zawodowych.

Priorytet II: wsparcie 
kształcenia ustawiczne-
go pracowników, którzy 
mogą udokumentować 
wykonanie przez co 
najmniej 15 lat prac w 
szczególnych warun-
kach lub o szczególnym 
charakterze, a którym 
nie przysługuje prawo 
do emerytury pomosto-

wej.
Priorytet III:   wsparcie mło-

dych, nowozatrudnio-
nych pracowników na 
podstawie umów, o któ-
rych mowa w art. 150f 
ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2015r. poz. 149, z 
późn. zm.).

GO: Co z bezrobotnymi, 
którzy myślą o rozpoczę-
ciu własnej działalności. 
Na jaką pomoc z Państwa 
strony mogą liczyć?
Osoby bezrobotne, zareje-
strowane w PUP Zawiercie 
mogą ubiegać się o uzy-
skanie jednorazowo przy-
znawanych środków finan-
sowych na uruchomienie 
działalności gospodarczej, 
w wysokości do 22 tys. zł. 
zgodnie z art. 46 ust. 1 
pkt 2, 1a ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy z dnia 
20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 
z 2015, , poz. 149 z późn. 
zm.). Od dnia 25.01.2016 
roku osoby zainteresowa-
ne uzyskaniem w/w środ-
ków mogą  złożyć wniosek. 
Wnioski oraz zasady przy-
znawania środków na roz-
poczęcie działalności go-
spodarczej  dostępne są 
w siedzibie PUP Zawiercie, 
pokój 4.12 lub na stronie 
www.pup-zawiercie.pl. 

Dziękuję Pani Dyrektor 
za rozmowę. Pani od-
powiedzi na pytania na 
pewno przybliżą miesz-
kańcom, a szczególnie 
osobom bezrobotnym 
cele i zadania urzędu 
pracy oraz jego możli-
wości w pomocy udzie-
lanej osobom poszuku-
jącym zatrudnienia.

Rozmawiała 
Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do ... 
mgr Anny Rdest, dyrektora Powiatowego Urzędu  
Pracy w Zawierciu
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Większość dorosłego życia Wiesława Ja-
noska związała z Podzamczem. Było dla  
niej nie tylko miejscem zamieszkania, lecz 
przede wszystkim terenem realizowania 
społecznikowskiej pasji  wyrosłej z chęci 
służenia ludziom i okolicy. Lokalne środowi-
sko obdarzało ją zaufaniem, dostrzegając w 
jej postawie szczerość, bezinteresowność, 
zaangażowanie. 
Na początku swego burmistrzowania, An-
drzej Mikulski przekonał się, że władza 
to nie tylko splendor, przecinanie wstęg i 
przyjmowanie wiązanek. Zderzenie z brutal-
ną rzeczywistością nastąpiło, kiedy na sesję 
Rady Gminy wtargnęli małoletni z Podzam-
cza. W tej dramatycznej formie protestowali 
przeciwko zamiarowi likwidacji tamtejszej 
podstawówki.
Burmistrz pomyślał o Hakacie, Kultrukamp-
fie, strajku dzieci z Wrześni i pod wpływem 
tych historycznych skojarzeń od likwida-
cji odstąpił. Wszyscy są pewni, że pikietę 
smarkaczy nakręcała Wieśka, bo ona stoi 
za wszystkim, co dotyczy Podzamcza.
Sołtys Wiesława Janoska skrzętnie ukrywa 
swój wiek, choć wiadomo, że gdy hitlerow-
skie hordy runęły na II Rzeczpospolitą, była 
nie tylko dzieckiem poczętym, ale i naro-
dzonym. Na świat przyszła pod Garwoli-
nem, miłość rzuciła ją pod Zawiercie.
Na początku lat 60. odwiedziła siostrę w 
Wałbrzychu, na weselu koleżanki poznała 
swego wybranka. Odpracowawszy jakiś 
czas w kopalni, mąż postanowił wracać 
z Wieśką na gospodarkę. Tak zaczęła się 
kariera najpopularniejszej w Podzamczu 
persony.
W genach odziedziczyła zamiłowanie do 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działał w 
nich dziadek, ojciec i  jej  ślubny, który jed-
nak do takich jak Wieśka zaszczytów nie 
doszedł. To ona, wdowa po ochotniku, sze-
fuje dzisiaj jednostce w Podzamczu. W nurt 
strażackiego życia wciągnęła syna i wnucz-
kę. Przez pewien czas w remizie funkcjono-

wało regionalne muzeum. Zdaniem Wieśki, 
to był zupełnie nietrafiony pomysł. - Pozo-
stały po nim puste gabloty. Ta graciarnia nie 
pozwala spotykać się w normalnych wa-
runkach i organizować zabaw. Największą 
naszą bolączką jest brak pieniędzy.
Większa forsa przydałaby się także Kołu 
Gospodyń Wiejskich, którym, ma się rozu-
mieć, kieruje Wieśka.
Wykruszyła się stara gwardia z zespołu 
ludowego, na szczęście lukę po zniedo-
łężniałych gospodyniach wypełniły młódki. 
Dziesięć dziewcząt plus Wieśka tworzą 
trzon ansamblu, występującego również w 
ramach Stowarzyszenia Kobiet Parków Ju-
rajskich: - Repertuar mamy zróżnicowany. 
Byłyśmy z nim na Węgrzech i Słowacji. Na 
dożynki zawsze przygotowujemy wieniec. 
Gmina dała na buty, szkoda tylko, że kraw-
cowa z Fugasówki ociąga się z szyciem 
nowych kostiumów. Stowarzyszenie do-
rabia sobie barem piwnym, przyczajonym 
za bardziej szykowną „Karczma Jurajską”. 
Za ladą dyżuruje Wieśka. Klienci lubią ją za 
życzliwość, choć niesfornych konsumen-
tów potrafi zbesztać furmańskimi słowy. 
- Czego byśta chcieli w Podzamczu chło-
paki? - pyta niekiedy, sondując społeczne 
potrzeby. - Rury z fikającą panienką – żar-
tobliwie odpowiadają chłopaki.

Oko na okolicę
To już piętnaście lat sołtysowania. Na po-
czątku w dziesięciu wioskach Ogrodzieńca 
rządziły tylko dwie kobitki. Teraz Wieśka 
ma aż sześć koleżanek sołtysek, lecz to 
ona uchodzi za najbardziej przebojową. 
W ostatnich wyborach samorządowych 
kampanii nie robiła. Jako niezależna wpi-
sała się na listę i w cuglach wygrała. Jej 
najmocniejszy konkurent zdobył o połowę 
mniej głosów. Wieśka jest najstarszą radną 
w Ogrodzieńcu, prowadziła inauguracyjną 
sesję. Zapisała się do komisji gospodarczej 
i kultury. 

Bar położony przy wiodącej do zamku ulicz-
ce sąsiaduje z odnowionym Placem Juraj-
skim. To doskonały punkt obserwacyjny na 
okolicę. Niech no tylko jakieś auto zatrzyma 
się tam gdzie nie wolno, jak z podziemi wy-
rasta przy nim Wieśka. Obsobaczenie kie-
rowcy zwykle wystarcza. Niedługo po reno-
wacji Placu głośno było o zdemaskowaniu 
przez Wieśkę obywatela, który dokonał zu-
chwałego zaboru trzech tui. - Poszłam do 
niego i tujki oddał bez gadania. Nazwiska 
nie ujawnię. Każdy ma prawo do błędu, 
pod warunkiem,  że umie go naprawić  - 
konstatuje.  Ostatnio zakręcała fontannę, 
bo oczko wodne zaczęło wylewać.
Jej najświeższym zmartwieniem jest dziu-
ra na dróżce do zamku. Właściciel kiosku 
z pamiątkami, u którego gmina od czasu 
do czasu zamawia materiały promocyjne, 
nie życzy sobie ekipy remontowej. W roz-
poczynającym się sezonie wakacyjnym je-
den dzień przestoju, stanowi dla niego zbyt 
dużą stratę finansową. - Jak braknie prądu, 
to pierwszy do mnie leci po prośbie. Jak 
trzeba zrobić coś dla ogółu, staje okoniem 
– mówi wzburzona Wieśka. - Niektóre lu-
dzie są naprawdę wredne. Cóż komu prze-
szkadza, że jacyś niezamożni emeryci chcą 
sobie dorobić, wpuszczając auta na swoje 
podwórka. Miejsc do parkowania przecież 
brakuje i zamiast cieszyć się, że do nas 
przyjeżdżają, kablują na sąsiadów - dodaje.

Podzamcze ma największą ściągalność 
podatków. - O haraczu Wieśka przypomi-
na mieszkańcom w dniu wypłaty. Jest w 
tym skuteczniejsza od wołomińskiej mafii – 
twierdzi Marta z gminnej księgowości.
W zeszłym roku Podzamcze cieszyło się 
wygraną w zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski konkursie na najpiękniejszą 
wieś województwa. Za pieniądze z nagrody 
powstało ogrodzenie zabytkowej kapliczki. 
Wieśka na dokonania spogląda krytycznym 
okiem: - Najchętniej rzuciłabym to w cho-
lerę, ale nie mogę. Przydałby się większy 
policyjny dozór, chociażby atrapa kamery.  
Trzeba naprawić drogi, no i koniecznie po-
myśleć o parkingach.
Ludzie nie mogą się nadziwić, że chce się 
jej tak o wszytko zabiegać, że z równą pa-
sją traktuje rzeczy dla Podzamcza najważ-
niejsze i drobiazgi. - To cała Wieśka – ko-
mentują kolejne wyczyny swojej sołtyski. 

***
Wieśka nie lubi pozować. Po dłu-
gich namowach, na zapleczu baru 
układa fryzurę, przeciąga szminką 
usta i staje do zdjęcia obok wodne-
go oczka. Parę metrów dalej sadzi-
ła klon, który kiedyś będzie pomni-
kiem Wieśki. 

Maciej Pawłowski
5.11.2010 r.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

śp. Bogusława Sprężaka
Radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  kadencji 1998-2002

składają 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

śp. Wiesławy Janoski
Radnej Rady Miejskiej  

w Ogrodzieńcu kadencji 2006-2010  
i wieloletniej Sołtys Podzamcza,

Rodzinie i Bliskim Zmarłej wyrazy 
współczucia i żalu

składają 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Z żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 26 stycznia 2016 roku 

na zawsze odeszła 

śp. Wiesława Janoska
wieloletnia przewodnicząca 

KGW Podzamcze  
i Sołtys Podzamcza, Radna 

Rady Miejskiej  w Ogrodzieńcu 
w latach 2006-2010

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy współczucia

składają
Dyrektor i Pracownicy MGOK 

w Ogrodzieńcu

Pani Alicji Ziaji 
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Syna

śp. Grzegorza Ziaji
Wójta Gminy Koszęcin

składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Po prostu Wieśka
Ponad 5 lat temu (w listopadzie 2010 roku) portal witry-
nawiejska.pl opublikował artykuł autorstwa Macieja Paw-
łowskiego o Wiesławie Janosce, który poniżej przytaczamy. 
Wiesława Janoska emanowała wtedy energią i twórczym 
zapałem. Taką ją zapamiętamy.

STYCZEŃ-LUTY  2016
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Wigilijne spotkanie słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu

W czwartkowe popołudnie 17 grudnia br. słuchacze UTW w Ogrodzieńcu zasiedli się 
przy wigilijnym stole w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Spotkanie 
przy opłatku rozpoczęły tradycyjnie już panie z sekcji literackiej pod kierunkiem Marianny 
Guzik. Po krótkim wprowadzeniu wszyscy złożyli sobie życzenia. Była to chwila niezwy-
kle wzruszająca. Po poczęstunku z dalszym programem artystycznym wystąpiła sekcja 
literacka, a następnie wszyscy wspólnie kolędowali przy akompaniamencie instruktora 
muzyki MGOK. Na spotkaniu wigilijnym oprócz naszych słuchaczy nie zabrakło zapro-
szonych gości m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Andrzej Mikulski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu – Zygmunt Podsiadło, Dyrektor MGOK w 
Ogrodzieńcu Dorota Cygan, Maria Lipka - Stępniewska – sekcja historyczna i Starosta 
Rady Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu, Jolanta Ciołczyńska – sekcja Zdrowie i profilak-
tyka zdrowotna, Jarosław Wesołowski- sekcja Nordic Walking, Marek Trzepla – sekcja 
przyrodnicza. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i urokliwej atmosferze, wprowadzając w 
przedświąteczny czas.

Marta Bejgier

Lekcja czarowania 
Przed szkolnymi jasełkami jest zawsze ogrom pracy. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i 
rodzice, bardzo angażują się w przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru, który stał 
się dla nas świętem całej społeczności szkolnej.
Główną atrakcją jasełkowego spotkania jest wspólne kolędowanie i bożonarodzeniowe 
przedstawienia, ale nie  mniej ważny jest świąteczny kiermasz, na którym królują ciasta 
upieczone przez nasze mamy i wykonane przez nas własnoręcznie ozdoby. Wszyscy 
uwielbiamy te świąteczne robótki: wycinanki, „sklejanki”, malowanki, ale zrobić jedną, 
no, góra dwie, najpiękniejsze bombki na świecie, to nie to samo, co zrobić tych bombek 
trzydzieści!  
Z pomocą przyszła nam pani dyrektor Ewa Rudnicka, która zaprosiła nas na spotkanie 
z … prawdziwą czarodziejką. Przez dwa grudniowe czwartki pani Dorota Supkowska 
odkrywała przed nami niezwykłe tajemnice. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki styropianowe kule zamieniały się w okazałe świąteczne bombki, drewniane deseczki 
stawały się oryginalnymi ozdobami. Trochę kleju, kilka papierowych serwetek, szczypta 
brokatu, kilka cekinów i … można czarować! 
Pod okiem pani Doroty nasze wychowawczynie (Małgorzata Michalska i Iwona Znami-
rowska) „wyczarowały” całkiem pokaźne stadko reniferów, a pani Sylwia Latacz (mama 
Mai) i pani dyrektor prześcigały się w robieniu bombek. Zabawa tak się wszystkim spodo-
bała, że w następnym tygodniu dołączyły do nas inne nauczycielki i kilka mam. Udało 
się! Nasze ozdoby podobały się gościom i znalazły nabywców na szkolnym kiermaszu. 
Bardzo dziękujemy pani Dorocie Supkowskiej za tę niezwykłą lekcję czarowania i świetną 
zabawę! 
Epilog. Impreza 17 grudnia bardzo się udała! Dopisali zaproszeni goście, ciasta były prze-
pyszne, przedstawienia przygotowane w tym roku przez uczniów klas IV – VI bardzo 
się podobały, a nasze ozdoby świąteczne zrobiły takie wrażenie, że nawet usiłowano je 
wykraść! Prawdziwy sukces!

Brygada świętego Mikołaja: 
Roksana, Maja, Patrycja i Rozalia z  kl. V b

Marta, Nina, Paulina z kl. V a

Szkolny półmetek!
Do ferii zimowych jeszcze kilka dni, ale I półrocze roku szkolnego 2015/2016 już za nami. 
Dokładnie 11 stycznia 2016 roku na konferencji rady pedagogicznej nauczyciele dokonali 
naszej klasyfikacji (brzmi strasznie!), a już po południu jej wyniki znali nasi rodzice ( i też 
było strasznie!)
Zgodnie z tradycją SP nr 1 w Ogrodzieńcu ci uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wy-
niki w nauce w I semestrze zostają nagrodzeni specjalnymi dyplomami – certyfikatami 
osiągnięć szkolnych, które są takimi naszymi wewnątrzszkolnymi świadectwami z wy-
różnieniem. 2 lutego na apelu szkolnym pani dyrektor Ewa Rudnicka wyróżniła spośród 
122 uczniów klas IV – VI aż 37 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i 
przynajmniej bardzo dobre zachowanie.  
Pani dyrektor wręczyła także Puchary dla Najlepszej Klasy.
W tym semestrze wyniki są następujące: 
I miejsce: klasa V b (wychowawca: Małgorzata Michalska) 

(stan klasy 21 uczniów, przyznano 10 certyfikatów, średnia ocen: 4,41)
II miejsce: klasa IVa (wychowawca: Justyna Zielińska) 

(stan klasy 21 uczniów, przyznano 7 certyfikatów, średnia ocen: 4,35)
III miejsce: klasa IVb (wychowawca: Eliza Wacowska) 

(stan klasy 17 uczniów, przyznano 5 certyfikatów, średnia ocen: 4,33)
Ogólnie nie jest źle! Wyliczyliśmy, że średnia ocen dla każdego ucznia klasy IV – VI wynio-
sła  w I semestrze: 4,23! BRAWO MY! 

Ze szkolnej ławki

Dokarmiajmy ptaki zimą...

Rubrykę redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej
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