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Rozpoczynamy cykl po-
święcony początkom  
i dalszym losom orkiestry 
dętej w Ogrodzieńcu 
autorstwa M. Lipki-Stęp-
niewskiej. W artykule 
wiele ciekawostek o mu-
zykach i wydarzeniach  
z początku XX stulecia.

Inwestycje
Gminne
Rubryka UMiG poświę-
cona najważniejszym 
inwestycjom w całej 
gminie, ich kosztom, 
realizacji i planom oraz 
różnym przedsięwzięciom  
popularyzującym gminę 
Ogrodzieniec.

Wigilijna wieczerza

Tradycyjnie w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia OPS 
w Ogrodzieńcu organizuje 
spotkanie wigilijne dla osób 
starszych, samotnych oraz 
podopiecznych, wśród któ-
rych są m.in. osoby chore  
i niepełnosprawne.

Portal z etykietą

Od kilku miesięcy w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Ogro-
dzieńcu trwają prace nad 
odświeżeniem, a właściwie 
nad zmianą wizerunku 
oficjalnej strony internetowej 
Gminy Ogrodzieniec: 
ogrodzieniec.pl.
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JOANNA PIWOWARCZYK

Spotkanie 
na szczycie
Przedstawiciele Szkolnej 
Agencji Prasowej „Aktywni” 
oraz reprezentanci Samo-
rządu Uczniowskiego SP nr 
1 w Ogrodzieńcu spotkali 
się z burmistrzem A. Mikul-
skim, posłem W. Saługą  
i senatorem Z. Meresem.

Takie spotkania są dla nas szczególnie 
ważne z kilku powodów. Cieszymy się, że 
mamy kochające się małżeństwa, które 
trwają w związku tak długo. Dziś chcemy 
podziękować wam za to, że możemy teraz 
kontynuować i rozbudowywać to, co wy 
rozpoczęliście przed laty. Dołożyliście się 
swoją pracą do tego dobra, które dziś ist-
nieje – tymi słowami zwrócił się do jubilatów 
Burmistrz A. Mikulski.
Do gratulacji i życzeń dołączyła się również 
obecna na uroczystości przewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Lipka-Stępniewska 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Maria Raczek i Ewa Żak z UMiG.
Zjednoczona i solidna wewnętrznie rodzi-

na ma siłę na zewnątrz i łatwiej jej poko-
nywać wszelkie trudności. Państwo jeste-
ście oparciem dla swych dzieci, wnuków, 
prawnuków – zwróciła się do par M. Lip-
ka-Stępniewska, życząc wszystkim dużo 
zdrowia i pomyślności.
Jubilaci, oprócz odznaczeń, otrzymali 
kwiaty i upominki. A uroczystość uświetnił 
koncert Zespołu Echo, który zadedykował 
jubilatom piękne, wzruszające piosenki o 
rodzinie i życiu wśród bliskich. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze wspomnień i 
opowiadań osób, które miały okazję spo-
tkać się po wielu latach.
Zmieniło się właściwie wszystko. Inaczej 
wyglądały drogi, których właściwie nie było, 
domy, kościół. Drogi były z kamienia, nie 
było komunikacji. Chodziło się na nogach. 

Złote Gody
Osiem par małżeńskich z całej gminy obchodziło jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego czyli „złote gody”. 
Jubilaci, w dowód uznania zostali odznaczeni medalami 
Prezydenta RP, które wręczył Andrzej Mikulski, burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Uroczystość odbyła się  
w ogrodzienieckiej sali narad w dniu 18 stycznia  br.

Dopiero jak Cementownia uruchomiła prze-
wozy robotnicze, to można było wydostać 
się np. z Ryczowa tzw. stonką. Jeździły 
traktory z dołączoną przyczepą i woziły lu-
dzi. Ale choć były to czasy trudne, to wspo-
minamy je z nostalgią. Ludzie ze sobą roz-
mawiali, odwiedzali się, spotykali na darciu 
pierza. Jak we wsi były dwa telewizory, to 
schodziło się pół wsi do każdego z tych do-
mów. Przedtem było więcej uciechy, ludzie 
się szanowali – zgodnie stwierdzają jubilaci, 
wspominając czasy swej młodości.
Wśród odznaczonych par małżeńskich 

byli: Janina i Henryk Antoniak z Ogrodzień-
ca,  Teresa i Marian Graboś z Kiełkowic, 
Janina i Jerzy Kaziród z Fugasówki, Iza-
bella i Aleksander Piaseccy z Ogrodzień-
ca, Janina i Aleksander Radosz z Kieł-
kowic, Wanda i Piotr Uliniarz z Ryczowa, 
Łucja i Stanisław Urbańczyk z Ogrodzień-
ca, Wanda i Adam Szeląg z Ryczowa. 
 

Gratulujemy tak pięknego jubileuszu i 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i pomyślności.

W połowie grudnia 2011 roku zakończyły 
się prace nad strategią marketingową oraz 
nową wizualizacją Szlaku Orlich Gniazd.
Szlak Orlich Gniazd to najważniejszy pro-
dukt markowy Jury Krakowsko – Często-
chowskiej, który przez ponad 20 lat nie 
posiadał własnego loga oraz strategii roz-
woju.
Nową strategię Szlaku Orlich Gniazd przy-
gotował Związek Gmin Jurajskich, oprócz 
środków własnych zostały również pozy-
skane środki z województwa śląskiego i 
małopolskiego Strategia została napisana 
na lata 2012-2017. Bardzo ważnym ele-
mentem opracowania jest wizualizacja 
Szlaku Orlich Gniazd, która zdecydowanie 
powinna wzmocnić rozpoznawalność mar-
ki i kojarzenie loga z konkretnym produk-
tem turystycznym.

Związek Gmin Jurajskich rozpoczął już re-
alizację wytycznych strategii: w 2012 roku 
stoisko Jury Krakowsko – Częstochow-
skiej na wszystkich targach turystycz-
nych zostanie wzbogacone o obszerną 
wizualizację Szlaku Orlich Gniazd, został 
złożony wniosek o dofinansowanie do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki na dofinan-
sowanie wymiany drogowskazów oraz 
otablicowanie obiektów na szlaku zgodnie 
z nową wizualizacją, jest przygotowywa-
na również kampania promocyjna szlaku 
w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, któ-
ra potrwa od wiosny do lata 2012 roku. 
Cały tekst strategii dostępny jest na stronie  
www.orlegniazda.pl

Robert Nieroda
Związek Gmin Jurajskich

fot. Tomasz Gębuś

Nowa jakość Szlaku Orlich Gniazd

Koncert MGOK

Uczestnicy zajęć muzycz-
nych MGOK w wieczór 20 
grudnia 2011r. zaprezento-
wali z ogromnym wyczu-
ciem rytmu i melodii piękne 
bożonarodzeniowe pieśni  
i kolędy. 
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Radni pytają

Sesja Rady Miejskiej

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011r. wpłynęło zapytanie: 

Maria Lipka-Stępniewska – W naszym mieście jest wiele osób, które pracują i działają 
na rzecz rozwoju gminy lub innych osób. Byłoby dobrze te osoby uhonorować. Kto (jaki 
organ) jest właściwy do składania wniosku o odznaczenie państwowe lub innej rangi np. 
wojewódzkiej?
Burmistrz odpowiedział: Istnieje możliwość wystąpienia o nadanie odznaczenia państwo-
wego. Jeżeli macie państwo w swoich środowiskach osoby aktywne, to możemy wy-
stąpić z takim wnioskiem do odpowiednich organów państwowych. Temat jest otwarty i 
czekam na zgłoszenia kandydatur do odznaczenia.
W części sesji poświęconej wolnym wnioskom sołtys Podzamcza Wioletta Stefańska 
zapytała Burmistrza, czy na ten rok jest przewidziane czyszczenie oczek wodnych na 
rynku w Podzamczu.
Burmistrz odpowiedział, że oczka będą czyszczone. Wykona to jednostka OSP Pod-
zamcze lub Gmina we własnym zakresie.
Informacje z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 24 stycznia opublikujemy w 
kolejnym wydaniu GO.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku:

Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Ogrodzieniec położonego w Ogrodzień-
cu, na czas oznaczony do trzech lat.
Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Ogrodzieniec położonego w Ogrodzień-
cu, na czas oznaczony do trzech lat.
Uchwała Nr XVI/134/2011 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych na terenie 
Kiełkowice pomiędzy Gminą Ogrodzieniec, a osobami fizycznymi.
Uchwała Nr XVI/135/2011 w sprawie: nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu.
Uchwała Nr XVI/136/2011 w sprawie: złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
Uchwała Nr XVI/137/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2012.
Uchwała Nr XVI/138/2011 w sprawie: zmian w planach wydatków w budżecie Gminy 
Ogrodzieniec na 2011 rok
Uchwała Nr XVI/139/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2011-2021 
Uchwała Nr XVI/140/2011 w sprawie: ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XVI/141/2011 w sprawie: sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022.
Uchwała Nr XVI/142/2011 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 
2012

więcej  informacji - BIP Ogrdzieniec

NAZWA DZIAŁU DOCHODY WYDATKI

010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

020     LEŚNICTWO

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

630     TURYSTYKA

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

758     RÓŻNE ROZLICZENIA

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE

851     OCHRONA ZDROWIA

852     POMOC SPOŁECZNA

854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1 000,00

-

2  363 381,00

717 423,50

2 506 883,50

2 000,00

44 404,00

1 715,00

171 219,42

9 786 347,76

-

6 934 772,00

1 775 899,95

207 501,88

2 120 456,00

-

22 000,00

606 490,15

-

9 000,00

2 000,00

3 929 191,60

882 178,18

1 097 410,00

104 152,00

         2 981 232,60

1 715,00

644 153,20

-

300 000,00

200 000,00

10 987 074,86

721 480,11

2 754 809,00

651 265,00

1 401 366,50

2 089 795,76

1 514 603,35

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 27 261 494,16 30 271 427,16

Przychody z kredytów, pożyczek i wolne środki 3 972 989,00 -

Rozchody spłaty kredytów i pożyczek - 963 056,00

RAZEM 31 234 483,16 31 234 483,16

BUDŻET MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
WG DZIAŁÓW NA 2012 ROK

Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 roku to kwota  9 166 256,88 zł  w tym dofinansowane z 
Unii Europejskiej w kwocie  – 4 735 850,98 zł
Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl , w dziale Uchwały, Kadencja 2010-2014, IV Sesja Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu (28 grudnia 2011r.), Uchwała nr 142  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzie-
niec  na rok 2012

Wśród osób przybyłych 
pod Pomnik byli: Maria 
Lipka-Stępniewska Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, Andrzej 
Mikulski Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec, 
Dorota Cygan Dyrektor 
MGOK w Ogrodzieńcu oraz 
przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego  Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu wraz ze swymi 
opiekunami – Małgorzatą 
Michalską i Iwoną Znami-
rowską.
Burmistrz A. Mikulski po-
dziękował młodzieży i na-

uczycielom za pamięć o 
poległych i zaangażowanie 
w podtrzymywaniu tradycji 
pamięci o nich i miejscach, 
gdzie spoczywają.
Przekazuję wam, młodemu 
pokoleniu tradycję dbania 
o te miejsca i pamiętania 
o nich szczególnie w tak 
ważnych dniach jak dzisiaj. 
Dzięki ich poświęceniu i 
ofiarom możemy teraz cie-
szyć się z wolności,  żyć, 
uczyć się i pracować w po-
koju – tymi słowami zwrócił 
się do młodzieży szkolnej 
Burmistrz.
Jesteśmy w miejscu szcze-

gólnie ważnym dla nas, 
mieszkańców Ogrodzień-
ca. Pamiętamy o komba-
tantach, których już nie ma 
wśród nas. Przychodzili 
tu razem z nami, by uczyć 
historii i czcić pamięć po-
ległych współtowarzyszy. 
Pamiętamy pana por.Ta-
deusza Lipkę, który opo-
wiadał o czasach wojny i 
przekazywał kolejnym po-
koleniom historię naszego 
narodu. Jesteśmy dumni, 
że możemy po nich przejąć 
kultywowanie tradycji - w 
imieniu uczniów i grona pe-
dagogicznego Małgorzata 

Dzień wyzwolenia
W dniu 19 stycznia minęła 67 rocznica wyzwolenia Ogrodzieńca spod okupacji 
hitlerowskiej. W naszym mieście oddano hołd żołnierzom oraz cywilom poległym w 
obronie Ojczyzny. Z tej okazji delegacje składające się z przedstawicieli władz mia-
sta i młodzieży szkolnej złożyły wieniec i zapaliły znicze pod Pomnikiem Poległych 
na cmentarzu komunalnym w Ogrodzieńcu. 

Michalska podziękowała 
za udział w uroczystości i 
zaufanie, jakim obdarzono 
młodzież.
W tym dniu uczniowie klasy 
Vb z opiekunem Jadwigą 
Nawarą złożyli także kwiaty 
pod pomnikiem pomordo-
wanych w Lasku i Cemen-
towni.

Wojna jest czymś najgor-
szym, co może spotkać 
człowieka. Doceńmy to, że 
tyle lat żyjemy w pokoju i 
możemy cieszyć się z każ-
dego dnia  - mówi M. Lip-
ka-Stępniewska.
W historii ogrodzienieckiej 
szkoły zawsze żywe były 
tradycje pamięci o pole-

głych za niepodległość i 
wolność. Pamiętamy apele, 
akademie i przemarsze do 
„Lasku”, gdzie pod pomni-
kiem pomordowanych w 
czasie II wojny światowej 
zapalano znicze, składano 
kwiaty a  harcerze trzymali 
honorową wartę. Młodzież 
zawsze dbała o to miejsce.
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O dziecięcych marze-
niach, postanowieniach 
noworocznych i nie tylko, 
oczekiwaniach wobec 
siebie i innych, o przyjaź-
ni, lojalności i niezwykłej 
sile życzliwości i uśmie-
chu w codziennym życiu  
rozmawiali z politykami: 
Karolina Małecka (prze-
wodnicząca SU), Karolina 
Morawska (Szkolny Klub 
Miłośników Literatury i Te-
atru), Karol Bratek (SAP), 
Wiktor Grzebieluch (SAP) 

oraz Ania i Zosia Janoskie, 
uczennice klasy IV b. 
Pełny tekst wywiadu, któ-
ry przeprowadzili ucznio-
wie, został zamieszczony 
w „Co słychać”/ „What’s 
Up? Magazine”, gazetce 
szkolnej, której patro-
nują panie: Małgorzata 
Michalska i Iwona Zna-
mirowska. Kolejny numer 
trafił do Czytelników już 
25 stycznia. 

Joanna Piwowarczyk

Tym razem mieliśmy okazję 
poddać naszemu testowi 
trzech znanych polityków. 
Pan Burmistrz dr Andrzej 
Mikulski - absolwent Aka-
demii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie. Pełni obowiąz-
ki burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec od jesieni 
2002 roku.
Pan Poseł Wojciech Saługa 
– absolwent Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie. Se-
nator V kadencji, poseł na 
Sejm VI, VII i VIII kadencji.
Pan Senator Zbigniew Me-
res – absolwent Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Pożarni-
czej w Warszawie. Generał 
brygadier. Od 2007 roku 
senator VII i VIII kadencji. 
SAP: Czy mogliby Panowie 
opowiedzieć nam o swoich 
dziecięcych marzeniach?
Pan Burmistrz: Gdy byłem 
małym chłopcem, chciałem 
zostać pilotem. Niestety, 

ze względu na stan zdro-
wia, nie zostałem przyjęty 
do Liceum Lotniczego w 
Dęblinie. 
Chciałem zostać muzykiem, 
ale ograniczyłem spełnienie 
swojego marzenia do dzia-
łań amatorskich. Postano-
wiłem zostać inżynierem i 
to marzenie udało mi się 
spełnić.
Pan Poseł: Wydawało mi 
się, że będę górnikiem, 
bo wszyscy byli (pan Po-
seł pochodzi z Jaworzna - 
SAP). Marzyłem o karierze 
piłkarskiej, chciałem być 
muzykiem - grywałem na 
garnkach (!), Pod wpływem 
książek i filmu „Podróż za 
jeden uśmiech” marzyłem 
o podróżach i przeżywaniu 
niezwykłych przygód. To 
marzenie jak widać udało 
mi się spełnić, bo jestem tu 
dzisiaj z Wami!
Pan Senator: Też chcia-

łem zostać piłkarzem, jak 
każdy dziesięciolatek! Ale 
moim największym marze-
niem było zostać straża-
kiem. Moje marzenie speł-
niło się w Chorzowie - nikt 
tak jak ja nie zna dachów 
Chorzowa, no chyba że ko-
miniarze. Brałem udział w 
najtrudniejszych akcjach w 
Sandomierzu (pan Senator 
jest Honorowym Obywate-
lem Sandomierza - SAP), 
uczestniczyłem w akcjach 
na Węgrzech, w Indiach. 
To wspaniałe, że marzenia 
się spełniają!
SAP: Na początku nowego 
roku każdy chce coś zmie-
nić w swoim życiu. Czy 
mogliby Panowie zdradzić 
nam swoje noworoczne 
postanowienia.
Pan Burmistrz: Posta-
nowiłem, że znajdę więcej 
czasu dla moich najbliż-
szych. Będę jeszcze wcze-

śniej wstawał. Znajdę czas 
na uprawianie sportu. Będę 
szlifował język angielski, bo 
trochę zaniedbałem syste-
matyczne ćwiczenia. 
Pan Poseł: Od pewnego 
czasu nie mam żadnych 
noworocznych postano-
wień. Zrezygnowałem z 
nich, bo nigdy jakoś nie 
potrafiłem ich dotrzymać, a 
postanowień trzeba dotrzy-
mywać! 
Pan Senator: Ja obieca-
łem sobie, że będę miał 
więcej czasu dla rodziny, 
zacznę aktywnie uprawiać 
sport, będę systematycznie 
chodził na basen i … 
Dzisiaj mamy już 17 stycz-
nia, a mnie nie udało się 
żadnego z moich nowo-
rocznych postanowień  
wprowadzić w życie. 
SAP: Macie Panowie duże 
wymagania wobec siebie. 
Wypełniając swoje funkcje, 

spełniacie Panowie oczeki-
wania innych. Czego ocze-
kujecie w zamian? 
Pan Burmistrz: Odpowie-
dzialności, wywiązywania 
się ze swoich obowiązków, 
przestrzegania zasad i po-
gody ducha.
Pan Poseł: Więcej uprzej-
mości i uśmiechu na co 
dzień. Wiecie co? Właści-
wie mam  noworoczne po-
stanowienie: będę z uśmie-
chem zatrzymywał się przed 
przejściem dla pieszych, nie 
będę się spieszył, uśmiech-
nę się i pomacham do każ-
dego pieszego!
Pan Senator: Pozytywne 
podejście do życia jest naj-
ważniejsze! 
Cenię sobie w ludziach od-
powiedzialność, lojalność i 
właśnie pozytywne podej-
ście do życia. To wystar-
czy. 
Rozmawialiśmy także o 

naszym pomyśle powoła-
nia Rady Juniorów Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec. Pan 
Burmistrz zapewnił nas o 
swoim poparciu dla tego 
pomysłu. Stwierdził, że 
„spojrzenie na pewne spra-
wy oczyma dziecka może 
być bardzo twórcze” i za-
prosił nas na posiedzenie 
Rady Miejskiej. 
Pan Burmistrz dr Andrzej 
Mikulski, pan Poseł Woj-
ciech Saługa i pan Senator 
Zbigniew Meres pozytyw-
nie zdali test na „fajnego” 
dorosłego, który nie za-
pomniał, że kiedyś też był 
dzieckiem. 

Szkolna Agencja Prasowa 
(SAP)

Redakcja GO dziękuje 
Szkolnej Agencji Prasowej 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Ogrodzieńcu za udo-
stąpienie własnych mate-
riałów prasowych.

Spotkanie na szczycie 17 stycznia 2012 roku przedstawiciele Szkol-
nej Agencji Prasowej „Aktywni” oraz repre-
zentanci Samorządu Uczniowskiego SP nr 1 
w Ogrodzieńcu mieli okazję spotkać się z bur-
mistrzem dr Andrzejem Mikulskim, posłem 
Wojciechem Saługą i senatorem Zbigniewem 
Meresem. 

„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi...”
- pisał w dedykacji do swojej książki „Mały Książę” Antoine de Saint – Exupery.
SAP poszukuje dorosłych, którzy wciąż o tym pamiętają!

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania 
za pomoc w organizacji XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

następującym osobom, firmom i instytucjom:     

Zamek sp. z o.o., Janusz Grzesiak, Szczepan Plutka, Henryk Karcz, Marek Gąkowski, Michał Półkoszek, 
Grzegorz Wałek, Marek Graboś, Edyta Cichor, Włodzimierz Seweryn, Rafał i Dariusz Ciołczyński, Ewa 
i Adam Lipkowie, Sebastian Markiewicz, Beata Koniec,  Pizzeria Soprano, piekarnia Podpłomyk, Stacja 

Demontażu Pojazdów EKO-R, Sklep Medyczny AD-MED, Hotel Centuria, Studio Kwiatowe Akant, 
Karczma Jurajska w Podzamczu, Karczma u Stacha, Dekor Max, Krzysztof Uglorz, Ewa Kaziród, Dorota 

Supkowska,  www.balony-hel.pl,  KGW Ryczów, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Alicja i Dagmara 
Jaros, Stowarzyszenie OgroPower, Stowarzyszenie i portal Mój-Ogrodzieniec, Marcin Lipka.

Szczególne podziękowania składamy: Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Giebła, Ryczowa, 
Ryczowa Kolonii, Mokrusa, Gulzowa i Kiełkowic, Pracownikom Domu Kultury w Ogrodzieńcu, Pra-
cownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, Chórowi Seniora, Zespołowi Echo, Dziecięco- Młodzie-
żowej Orkiestrze w Ogrodzieńcu i p. Andrzejowi Mikulskiemu, Orkiestrze Dętej z OSP Giebło i OSP 

Ryczów a także wszystkim wolontariuszom. 

Zdjęcia z „Imprezy Mikołajkowej”, 
która odbyła się w dniu 06.12.2011r 

w Miejsko – Gminnym  
Ośrodku Kultury  

w Ogrodzieńcu są do odebrania  
w biurze MGOK. 

Zainteresowanych zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.30- do 15.30.
Więcej informacji pod numerem  

32 67 32 044.
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Będziemy razem marzyć 

Kiedy odejdę na zawsze 
Będę obłokiem na niebie.
Zostawię wiersze kochanie.
Sercem  pisane dla Ciebie.

Z obłoków wyjdą wspomnienia, 
Znajdą maleńkie Twe serce,
Wyzwalać będą marzenia
Kochane i serdeczne.

Popłyną drogą skojarzeń, 
Cudownych miejsc na Ziemi.
Do granic ludzkich marzeń, 
Kolorów tęczy i zieleni.

Będziemy razem marzyć 
O cudach, szczęściu we dwoje
Jak dałaś swoje serce
A ja oddałem moje.

Stanisław Domagała

Ogródek babci Andzi

Ogródek we wspomnieniach powojem się zaszył
płotek liliowym kielichem błękit olśnił
rozlał aromat dni pracowitych podwórka
między zawieją liści kasztanowca
a strzelistym jesionem u studni

Rozgościły się rumianki w bielutkich kryzach
wonnym blaskiem wypełnione po brzegi
we włosy je kiedyś wplatałam 
siedząc u powojnego płotka
z ogródka sunęły z ranka
w babcinych drobnych rękach

Twarz w plecionce rumianków chowam
znieruchomiałym smutkiem
że jej nie ma wśród równych grządek
melisy mięty dziewanny podróżnika
i tej całej gamy nalewek zdrowia
w spiżarence gęstniejącej mrokiem
po zamknięciu na skobel

Światło cienia z plecionki
marszczy powieki w nagłym pojawieniu
bo światłem cienia ona jest
w dopływie sennych widzeń
zawsze w dalekiej drodze
z zielem obdarowanym 
przez naturę szczodrze

Alicja Kmita-Żak
26 lipca 2011r. 

W „Kronikach powiatu ol-
kuskiego” – to dwutygo-
dnik wychodzący w czasie 
I wojny światowej w Olku-
szu, w nr 21 z 1917 roku 
natknęłam się na notatkę 
z października tegoż roku. 
Pozwolę sobie przytoczyć 
ją w całości. 
„Uroczystość stuletniej 
rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki odbyła się w 
Ogrodzieńcu w dniu 14 
października tuż po nabo-
żeństwie. Już w ciągu ka-
zania ks. kan. Jendrychow-
ski poświęcił parę gorących 
słów pamięci Naczelnika. 
Tuż pod kościołem ustawiła 
się doskonała miejscowa 
orkiestra i gdy nabożeń-
stwo się skończyło, ruszyły  
tłumy zebranych parafian 
przy dźwiękach pieśni na-
rodowych pod udekorowa-
ny budynek gminny. Tutaj 
przemówił krótko, gorąco 
p. Kwaśniak, kierownik 
miejscowej szkoły, poczem 
zaśpiewał miejscowy chór 
kościelny. Następnie nastą-
piło dłuższe przemówienie 
przedstawiciela Powiato-
wego Komitetu Obchodo-
wego, prof. J Rzepeckiego, 

poczem zebrani tłumnie 
ruszyli na miejscowy ry-
nek, gdzie jeszcze muzyka 
zagrała, jeszcze chór za-
śpiewał, a następnie cały 
pochód ruszył z powrotem 
pod Kościół, gdzie mar-
szem Legionów uroczy-
stość zakończono. 
Uroczystość wypadła 
skromnie, ale poważnie. 
Następnie odbył się skrom-
ny obiad w kuchni ludowej, 
który zgromadził wszyst-
kich miejscowych działaczy 
na niwie ludowej”.
W swoich zbiorach mam 
zdjęcie (dziękuję za nie pani 
Annie Wójcik) przedstawia-
jące Wincentego Wójcika, 
jeszcze w mundurze wojsk 
carskich, którego epolety i 
odznaczenia wskazują,  że 
był muzykiem w orkiestrze 
wojskowej (fot. 2). To zdję-
cie zrobiono na początku 
XX wieku jeszcze pod za-
borami. Wincenty był potem 
członkiem naszej orkiestry.
Następne zdjęcie, którego 
jakość nie jest najlepsza, zo-
stało odtworzone z dwóch 
zdjęć, z których jedno miało 
znaczne uszkodzenia z pra-
wej strony, a drugie chociaż 

całe, było już tylko słabą 
kopią. To zdjęcie zostało 
zrobione 16 września 1923 
roku i oprócz muzyków 
są również panie, będące 
członkiniami chóru kościel-
nego (fot. 1). Szczęśliwie 
to zdjęcie było dokładnie 
opisane i to jest jego wielką 
zaletą. Tylko jedna osoba nie 
jest rozpoznana. Myślę, że 
wielu z Was odnajdzie tutaj 
swoich krewnych. Z zasły-
szanych opowieści wiem, że 
nasza orkiestra uczestniczy-
ła w wielu uroczystościach, 
brała udział w pielgrzymkach 
do Częstochowy i właśnie 
podczas jednej z nich, kiedy 
zatrzymali się w którejś miej-
scowości po drodze, usły-
szeli całkiem nową, nieznaną 
wcześniej pieśń kościelną. 
Był wśród nich muzyk, ob-
darowany wyjątkowym słu-
chem – to chyba Ignacy 
Mieszczanek, który potrafił 
dokonać szybko zapisu nu-
towego i już następnego 
ranka, kiedy pielgrzymka 
opuszczała gościnną miej-
scowość, orkiestra grała ten 
utwór jej mieszkańcom.
Przyjrzyjcie się dokładnie tym 
osobom, jest tutaj i Stefan 

Ogrodzieniecka Orkiestra

Wierszem...

Krawczyk – właściciel ”Ratu-
sza” i restauracji w nim bę-
dącej, jest Wacław Matysek 
– muzyk najdłużej grający w 
naszej orkiestrze, jest Broni-
sław Molenda, ojciec Leszka 
– prowadzącego dzisiaj Ze-
spół „Echo” i dziadek Piotra 
z zespołu „Systematic”, jest 
Paweł Oleś – młodzi Olesio-
wie grają w naszej Dziecięco 
– Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej. Wszyscy już odeszli, 
ale zostawili po sobie ślad, 
a może i miłość do muzyki, 
która umiejętnie podsyca-
na pozwala wielu młodym 
znowu uczestniczyć w życiu 

muzycznym. W związku z 
5-leciem działalności naszej 
młodej Orkiestry, życzę jej 
członkom wielu sukcesów, 
wytrwałości w doskonaleniu 
kunsztu muzycznego i czer-
pania z muzyki autentycznej 
radości. W przyszłym mie-
siącu zamieszczę wiele in-
nych zdjęć, które udało się 
odszukać, również z czasów 
już nam bliższych.
Nadal proszę o fotografie i 
ciekawe opowieści. Mój te-
lefon 32 67 32 082.

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka – Stępniewska  

Na naszym stuletnim zdjęciu, które wszyscy znamy (tym przed bramą kościoła), 
widzimy wielu mężczyzn z instrumentami. Naliczyłam ich 25 może 26 i to jest 
najstarsze zdjęcie naszej orkiestry. Charakterystyczne jest to, że oprócz instru-
mentów dętych w orkiestrze grało również dwóch skrzypków. Niestety nie udało 
mi się ustalić ich nazwisk.

Z tomiku poezji „Na Jurajskim Szla-
ku – wiersze, aforyzmy i złote myśli”  
wyd. 1998r.

1 2
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W Święto Trzech Króli w Kościele Parafialnym pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu odbył się koncert ko-
lęd w wykonaniu młodzieży uczęszczającej na zajęcia mu-
zyczne prowadzone w Domu Kultury. Młodzi artyści pod 
kierunkiem instruktora Marka Woźniaka zaprezentowali 
wiernym zgromadzonym na nabożeństwie o godz. 10.30 
znane polskie kolędy wykonane na gitarach i organach. 

JP

W hali „Klaudiusz” w Ła-
zach, 14 stycznia odbył 
się turniej piłki nożnej „O 
Puchar Burmistrza Łaz” 
zorganizowany przez 
Uczniowski Klub Sporto-
wy 1 Łazy. W turnieju tym 
wzięły udział dwie drużyny 
piłkarskie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzień-
cu. Uczniowie z roczników 
1990 i 2000 w turnieju 
finałowym po dwóch po-
rażkach z UKS 1 Łazy 1:4 
(gol Karola Bratka) i 0:6 z 
SP Pilica zajęli ostatecznie 
3 miejsce. Grali w skła-
dzie: Wiktor Grzebieluch, 
Dominik Moś, Kamil Pra-
sak, Kamil Dachowski, 
Rafał Skowerski, Jakub 
Guzik, Maciej Dusza, Ka-
rol Bratek (obecnie za-
wodnik Wisły Kraków). 
Drużyna młodsza złożona 
z chłopców urodzonych 
w latach 2001-2002 czyli 
klas III i IV po zwycięstwie 
z klubem Piłkarskim War-

I TYDZIEŃ
30.01.2012r. (poniedziałek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
09.00 – 10.00 – zajęcia plastyczne
09.00 – 10.00 - zajęcia matematyczno-komputerowe
09.00 – 11.00 – zajęcia sportowe
10.30 - kino familijne - seans dla najmłodszych
12.00 – kino familijne - seans dla dzieci starszych
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu.
14.00 – 16.00 - „Rycerze Mikołaja” - zajęcia komputerowe dla dzieci

31.01.2012r. (wtorek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
09.00 – 11.00 – „Opowieści Starego Testamentu” - seans filmowy
10.00 – 12.00 – kółko teatralne
10.00 – 13.00 - warsztaty mażoretek 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
10.00 – 12.00 – „Łamigłówki, rebusy” – rozgrywki między uczestnikami zajęć bibliotecz-
nych. 
MGOK w Ogrodzieńcu
15.00 – 17.00 - warsztaty kulinarne – w kawiarni „U Giena” 

01.02.2012r. (środa )
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
09.00 – 11.00 – „Dzieci z Bullerbyn” – seans filmowy
10.00 – 12.00 – zajęcia komputerowe
11.00-13.00 – zajęcia plastyczne 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
10.00 – 12.00 – Konkurs pięknego czytania.
14.30 – 16.00 - warsztaty bibułkarskie  

02.02.2012r (czwartek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
09.00 – 11.00 – zajęcia świetlicowe
11.00 -13.00 - zajęcia plastyczne - malowanie farbami
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
10.00 -  Wyjazd do kina MOK w Zawierciu – zapisy w Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu.

03.02.2012r (piątek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
11.30 -  „Lech, Czech i Rus” - spektakl teatralny w wykonaniu  teatru  ART.-RE  
z Krakowa (czas trwania 45 min.)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
13.00 – 14.30 – Moje hobby.
14.30 – 16.00 – warsztaty bibułkarskie. 

II TYDZIEŃ

06.02.2012r. (poniedziałek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
09.00 – 11.00 – Zajęcia sportowe
09.30 – 11.00 – Obserwacje mikroskopowe
10.30 - kino familijne dla najmłodszych 
12.00 – Szkolna Akademia Filmowa 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
14.00 – 16.00 - „Wielki wyścig Mikołaja” - zajęcia komputerowe dla dzieci 

07.02.2012r. (wtorek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
11.00 - 13.30 – Warsztaty gitarowe 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu                     
14.00 -15.00 –  Warsztaty biblioteczne „Ferie z ciekawą książką”.
                         
 
08.02.2012r. (środa)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
10.00 - 12.30 – Zajęcia teatralne – trening aktorski
11.00 - 13.30 – Warsztaty gitarowe 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
10.00 – 12.00 – Quizy, krzyżówki, konkursy literackie                          
14.30 – 16.00 – zajęcia plastyczne  - wykonywanie biżuterii

09.02.2012r. (czwartek)
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
11.00 – 13.30 – warsztaty wokalne
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
9.30 – 10.30 – gry edukacyjne – zajęcia komputerowe 
11.00 -13.00 – warsztaty kulinarne w Campari Pub w Ogrodzieńcu 
– zapisy w biurze MGOK.

10. 02. 2012r. (piątek)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
10.00 – 12.00 – pieczemy ciasteczka – zajęcia kulinarne
14.30 – 16.00 – zajęcia plastyczne
12.00 – 14.00 – zajęcia w kręgielni „Jura” – zapisy w biurze MGOK

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach.
Organizatorzy : 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ogrodzieńcu.

MGOK, MGBP, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 
zapraszają na FERIE 2012

ta Zawiercie 2:0 (oba gole 
zdobył Kamil Stępień) i 
porażce z gospodarzami 
turnieju 2:3 (gole zdobyli: 
Wojciech Czaplicki i Alek-
sander Apel). Ostatecznie 
zajęli drugie miejsce. Mło-
dzi adepci futbolu wystą-

pili w składzie: Dominik 
Pietruszka, Kamil Stępień, 
Jakub Stępień, Wojciech 
Czaplicki, Jakub Filipo-
wicz, Aleksander Apel, 
Kacper Selejdak. Obie 
drużyny zostały nagrodzo-
ne pucharami, dyplomami 

i słodyczami. Opiekunami 
i trenerami obu drużyn byli 
Jarosław Janik i Dawid 
Szymusik.

Joanna Piwowarczyk

Wspólne zdjęcie  obu dru-
żyn SP1 i Zawiercie

Piłkarskie rozgrywkiKoncert w kościele

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Więcej informacji pod tel. 32 6732044
Z uwagi na remont DK, zajęcia odbywają się w SP nr 1 w Ogrodzieńcu i bibliotece.
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Proponujemy Czytelni-
kom GO stałą rubrykę 
redagowaną przez Re-
ferat Przedsięwzięć Pu-
blicznych, Architektury, 
Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środo-
wiska, czyli komórkę 
Urzędu Miasta i Gminy,  
w której realizowane są 
najpoważniejsze i naj-
kosztowniejsze inwe-
stycje, powstają plany, 
a także programy o cha-
rakterze strategicznym i 
rozwojowym oraz  ma-
teriały promocyjne, jak 
również  realizowane są 
różne przedsięwzięcia  
popularyzujące gminę 
Ogrodzieniec. 
Inwestycje i inne przed-
sięwzięcia dofinansowane 
ze środków pozyskanych 
przez Gminę
Za pośrednictwem GO 
prezentować będziemy 
prowadzone w gminie 
Ogrodzieniec inwestycje 
oraz inne przedsięwzięcia 
realizowane przez samo-
rząd. Kolejne wnioski gmi-
ny wybrane do dofinanso-
wania:
W grudniu 2011r. gmina 
otrzymała z Ministerstwa 

Gospodarki oficjalne pismo 
o przyznaniu dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Innowacyj-
na Gospodarka 2007-2013 
na realizację projektu ”Przy-
gotowanie terenów inwe-
stycyjnych w centrum Jury 
Krakowsko-Częstochow-
skiej”. Projekt obejmuje 
wykonanie kompleksowej 
dokumentacji  uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych, 
zlokalizowanych na tere-
nach byłej Cementowni 
„Wiek”  oraz opracowań 
strategicznych i inwesty-
cyjnych tego obszaru. Uzy-
skane dofinansowanie to: 
456.883,50 zł. Obecnie 
gmina oczekuje na podpi-
sanie umowy o dofinanso-
wanie tego projektu.
4 stycznia 2012r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim zo-
stały podpisane 3 umowy 
na dofinansowanie projek-
tów ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
2013.
„Wykonanie terenu rekre-
acyjnego z wykorzystaniem 
walorów naturalnych i tury-
stycznych Kiełkowic w celu 

aktywizacji mieszkańców”. 
Przedsięwzięcie obejmuje 
wykonanie w centralnym 
punkcie miejscowości 
ogrodzonego terenu re-
kreacyjnego, na którym 
zrealizowany zostanie plac 
zabaw, zostaną ustawio-
ne ławki i stół ogrodowy, 
a także wykonane będzie 
utwardzone dojście. Przy-
znane dofinansowanie to: 
105.668 zł. Gmina w naj-
bliższym czasie przygoto-
wywać będzie postępo-
wanie przetargowe w celu 
wyboru wykonawcy tego 
projektu.
„Remont świetlicy wiejskiej 
w Ryczowie Kolonii wraz 
z zagospodarowaniem 
terenu w celu stworzenia 
warunków do kultywowa-
nia ludowych tradycji oraz 
pobudzenia aktywności 
mieszkańców”. Przedsię-
wzięcie obejmuje wymianę 
stolarki okiennej, docie-
plenie ściany zewnętrznej, 
malowanie elewacji bu-
dynku i wymianę rynien i 
rur spustowych w budyn-
ku świetlico-remizy oraz  
wykonanie placu zabaw 
wraz z ogrodzeniem. Przy-
znane dofinansowanie to: 

78.185zł. Gmina w najbliż-
szym czasie przygotowy-
wać będzie postępowanie 
przetargowe na to zada-
nie.
„Remont dachu świetli-
cy wiejskiej w Mokrusie w 
celu stworzenia warunków 
do kultywowania tradycji i 
aktywności mieszkańców”. 
Przyznane dofinansowanie 
to: 60 252 zł. Gmina w naj-
bliższym czasie przygoto-
wywać będzie postępowa-
nie przetargowe.
Nadal trwa  realizacja  pro-
jektu gminy Ogrodzieniec 
pn. „Poprawa jakości po-
wietrza w gminie Ogrodzie-
niec poprzez ograniczenie 
niskiej emisji i komplek-
sową termomodernizację 
obiektów użyteczności pu-
blicznej” w  obiektach:
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Ogrodzieńcu – 
trwają prace termomoder-
nizacyjne oraz rozpoczęły 
się prace instalacyjne.
Szkoła Podstawowa w 
Podzamczu – rozpoczę-
ły się prace rozbiórkowe 
wraz z wywozem gruzu i 
odpadów oraz w zakresie 
wymiany okien i drzwi oraz 

instalacji c.o. i c.w.u.
Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Ogro-
dzieńcu – rozpoczęły się 
prace związane z wymianą 
okien oraz instalacją c.o.
Aktualnie gmina przystąpi-
ła do rozpoczęcia nowych 
procedur przetargowych 
w celu wyłonienia nowe-
go wykonawcy prac w 
budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu. Umowa z 
poprzednim niesolidnym 
wykonawcą została unie-
ważniona. Poza tym, że 
złożył on najkorzystniejszą 
ofertę nie był w stanie po-
dołać zadaniu inwestycyj-
nemu. 
Projekt realizowany przez 
gminę obejmuje 6 obiek-
tów, z których dwa zostały 
już kompleksowo wykona-
ne tj. Szkoła Podstawowa 
w Ryczowie i Szkoła Pod-
stawowa w Gieble. Zgodnie 
z aktualną umową  poziom 
dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej dla całego projektu 
wynosi: 4.313.028,93zł.
Trwają procedury przetar-
gowe w celu wyboru wy-
konawcy realizacji projektu 
„Adaptacja dworku w Gie-

ble na centrum kulturalne 
wsi – remont dachu wraz z 
zagospodarowaniem pod-
dasza”. Na wykonanie tego 
zadania gmina Ogrodzie-
niec uzyskała dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej w  
wysokości: 235.490,00 zł.
Prowadzone są nadal prace 
nad zmianą planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla miejscowości Ryczów. 
Zgodnie z harmonogra-
mem w kwietniu 2012r. 
będzie miało miejsce wy-
łożenie projektu planu do 
publicznej wiadomości.

Promocja Gminy
Wykonano 1.000 egzem-
plarzy minialbumu promu-
jącego gminę oraz inne 
materiały promocyjne. Na 
bazie filmu promocyjnego 
Spółki Zamek  wykonano 
krótki reklamowy klip pre-
zentujący walory gminy 
oraz ofertę inwestycyjną. 
Film prezentowany był na 
XX Gali Laurów Umiejętno-
ści i Kompetencji w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. 
Każdy zainteresowany 
może go zobaczyć na na-
szej stronie internetowej: 
www.ogrodzieniec.pl. 

Gminne inwestycje PROGRAM REGIONALNY

Rozpoczęty remont Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Budynek Szkoły Podstawowej w Ryczowie po remoncie

Budynek Szkoły Podstawowej w Gieble po remoncie

Budynek SPZOZ w Ogrodzieńcu w trakcie remontu
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Dom Pogrzebowy

Trumny, urny - gwarantujemy •	
najniższe ceny, 
obsługa uroczystości - profesjonalnie, •	
godnie i z powagą, 
własna sala pożegnań, •	
autokarawan mercedes, •	
bezpłatna chłodnia, •	
bezpłatne klepsydry, tabliczka, •	
modlitewnik oraz różaniec, 
wieńce i wiązanki pogrzebowe, •	
wypłata zasiłku pogrzebowego na 
miejscu, 
groby ziemne i murowane•	

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 
(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

„Było to bardzo dawno, 
dawno temu w Betlejem 
małym miasteczku...” i 16 
grudnia 2011r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Stefana Żeromskiego 
w Ogrodzieńcu.. Stajenka, 
Maria Panna, święty Józef 
i dzieciątko Jezus, noc ja-
śniejąca gwiazdami i szum 
anielskich skrzydeł. Nastrój 
radosnej tajemnicy wywo-
łany światełkami, dziecię-
cym szeptem i ruchami 
siadających na krzesłach 
widzów. „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze” ... jak 
w kolędzie. Dziarscy, ra-
dośni chłopcy z ciupagami 
pierwsi oddali pokłon Bożej 
Dziecinie. A potem było jak 
w bajkach lubianych przez 
dzieci. W korowodzie ba-
śniowych bohaterów ulu-
bieńcy: Kopciuszek, Czer-
wony Kapturek, Sierotka 
Marysia, Pinokio, Jaś i Mał-

gosia, Calineczka i Rybak 
ze Złotą Rybką. Zawarte 
w bajkach prawdy, że zło 
można pokonać dobrem, 
nabierały współczesnych 
odniesień. Wypowiadały je 
dzieci przejęte swoimi ro-
lami, radosne, szczęśliwe, 
rozśpiewane, roztańczone. 
To ich ruchami, gestami 
tworzył się klimat Bożego 
przyjścia na świat i głosami 
szerzyła się radość tego-
rocznego kolędowania tak 
bardzo bliska każdemu z 
nas, oczekującemu kolej-
nej Wigilii.
Tylko dzieci potrafią tak od-
dać się magicznej, wielkiej 
świątecznej szczęśliwości, 
która ogarnia wszystkich. 
Koncert wokalno-instru-
mentalny był tego wyra-
zem. Mamy świetnych 
kandydatów na artystów 
muzycznych scen, którzy 
potrafią wczuć się w an-
gielskie pieśni bożonaro-

dzeniowe i polskie kolędy. 
Zgromadzona licznie pu-
bliczność nagradzała wy-
stępy gromkimi oklaskami. 
Byli wśród nich Burmistrz 
Miasta i gminy Ogrodzie-
niec A. Mikulski, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu M. Lipka-
Stępniewska,  radny Rady 
Powiatu Zawierciańskiego 
H. Karcz, Inspektor ds. ob-
sługi szkół A. Kazimierczak 
i radni Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu.
Dzieci otrzymały gorące 
podziękowania i słodycze. 
Wzruszeni dziadkowie i 
rodzice robili zdjęcia. W 
holu można było nabyć 
świąteczne stroiki, jemiołę i 
skosztować ciast domowej 
roboty.
W sumie gościnnie, uro-
czyście i świątecznie minęły 
chwile tego kolędowego, 
grudniowego wieczoru.

Alicja Kmita-Żak

Dnia 19 grudnia tradycyjnie jak co roku nasze przedszkolaki spotkały się ze swoimi naj-
bliższymi, aby poprzez przedstawienie jasełkowe wprowadzić wszystkich w świąteczny 
nastrój. W jasełkach wzięły udział wszystkie starsze grupy, które z ogromnym zaangażo-
waniem wcieliły się w role Świętej Rodziny, pasterzy, królów, aniołków, wróżek i  w wiele  
innych postaci bajkowych, bo to były jasełka jak z bajki. Na przedstawienie licznie przybyły 
koleżanki i koledzy z młodszych grup oraz oczywiście rodziny naszych milusińskich.

J.Bukowska

Fundacja Wspierania Ak-
tywności Twórczej i Re-
gionalnej „Stara Szkoła „w 
Ryczowie zaprasza dzieci i 
młodzież do udziału w kon-
kursie plastycznym „Mój 
przyjaciel kot”. 
To już druga edycja „kocie-
go” konkursu, który i tym 
razem pozwoli połączyć 
uczestnikom dwie dziedzi-
ny: zainteresowanie pla-
styką i światem przyrody 
zwierząt.
Temat tegorocznej edycji 
konkursu brzmi: „Koty, ko-
teczki, kocury.”
Inspiracją do realizacji prac 
plastycznych w dowolnie 

wybranej, płaskiej techni-
ce mogą być książki: (baj-
ki, opowiadania, wiersze), 
piosenki, filmy fabularne i 
animowane, których boha-
terem lub motywem prze-
wodnim jest kot.
Wszyscy znamy kołysankę 
„Aaaa, kotki dwa”, bajkę 
o kocie w butach, czy fil-
my o kocie Garfieldzie. Na 
Waszych pracach mogą 
więc pojawić się i domowe 
mruczki, wesołe kocięta i 
wędrujące, półdzikie koci-
ska. Koty prawdziwe i koty 
bajkowe; koty takie jak w 
naturze i te, które sami wy-
myślicie. Bo co kot, to inna 

kocia natura, a i charakte-
rów kocich można stwo-
rzyć całą niepowtarzalną 
galerię. Wystarczy pomysł, 
chęci, trochę zdolności, 
papier i coś do rysowania 
lub malowania i... do dzie-
ła!
Termin składania prac: do 
20 lutego 2012 roku do 
godz.15.00 w Miejsko – 
Gminnym  Ośrodku Kultury 
w Ogrodzieńcu lub w Miej-
sko – Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Ogrodzieńcu.
Informacje i  szczegóły: 
tel:507-292-792
e-mail:
manufaktura.jura@neostrada .pl

Betlejemska dobranocka

Bajkowe Jasełka

Konkurs plastyczny
„Mój przyjaciel kot”
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W lutym 2007 roku zosta-
ła podjęta próba reakty-
wowania bogatej tradycji 
związanej z istnieniem w 
Ogrodzieńcu orkiestry dę-
tej. Tego niełatwego za-
dania, bez gwarancji na 
sukces (minęło prawie 20 
lat od momentu zaprze-
stania działalności zespołu 
działającego przy Cemen-
towni „Wiek”), podjął się 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzej 
Mikulski, zapraszając do 
współpracy doświadczo-

nego, wieloletniego  ka-
pelmistrza orkiestry jednej 
ze śląskich kopalń Stefana 
Łebka. Pewnie niewiele 
było osób, poza gronem 
zapaleńców, które wierzyły 
w sukces przedsięwzięcia, 
jednak systematyczna pra-
ca i konsekwencja działa-
nia sprawiły, że dzisiaj mo-
żemy świętować pierwszy, 
„okrągły” jubileusz 5-lecia 
istnienia Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
w Ogrodzieńcu.
Wszystkim zaangażowa-

Sto lat! nym w działalność Orkiestry 
– grającym w niej dzieciom 
i młodzieży, ich rodzicom, 
nauczycielom i kapelmi-
strzowi z okazji 5-lecia 
działalności życzymy wielu 
kolejnych lat naznaczonych 
muzycznymi sukcesami, 
satysfakcją z efektów pracy, 
wielu inspiracji i zrealizowa-
nia artystycznych planów. 
Sympatykom Orkiestry zaś 
życzymy jak najwięcej oka-
zji do muzycznych wzru-
szeń i dumy z osiągnięć 
Zespołu. 

Dyrektor i Pracownicy 
MGOK wraz z grupami i 
zespołami działającymi przy 
MGOK w Ogrodzieńcu

Spotkanie wigilijne roz-
począł Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec An-
drzej Mikulski, który powitał 
wszystkich gości uczestni-
czących w uroczystej Wi-
gilii.
Co roku organizujemy spo-
tkania wigilijne i każde z tych 
spotkań jest wyjątkowe. 
Chcemy, aby ten opłatek, 
który jest symbolem miło-
ści i pojednania zbliżał ludzi 
i dawał im radość– zwrócił 
się do uczestników Wigilii 
Burmistrz.
Obecny na spotkaniu 
Ksiądz Proboszcz ogro-
dzienieckiej parafii Jacek 
Furtak odmówił modlitwę 
za zgromadzonych i udzielił 
błogosławieństwa.
Te święta nazywamy  świę-
tami rodzinnymi. Ale są 
wśród nas osoby, które 
straciły bliskich i zostały sa-
motne. I często samotność 
przeradza się w obawę 
przed tymi świętami. Ro-
zumiem was i wasz ból, ale 
nie bójmy się samotności i 
wejdźmy w tajemnicę tych 
pięknych świąt i cieszmy się 

z Bożego Narodzenia. War-
to w tym dniu kogoś od-
wiedzić, spotkać się z są-
siadem czy znajomym. Dar 
obecności jest największym 
darem i jeżeli nie mamy ro-
dziny, bliskich, to spotkajmy 
się w gronie ludzi życzli-
wych. Tak jak na tej Wigilii  
– tymi słowami zwrócił się 
do zebranych ks. prob. J. 
Furtak.
Obecna na uroczystości 
Maria Lipka-Stępniewska, 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
zwróciła uwagę na piękno 
tradycji Wigilii.
Tylko w Polsce łamiemy 
się opłatkiem. A potrawy z 
wigilijnego stołu wyjątko-
wo nam smakują. W tym 
dniu zapominamy o złości i  
żalach – mówiła M. Lipka-
Stępniewska.
Wszyscy uczestnicy Wigi-
lii połamali się opłatkiem, 
składając sobie wzajemne 
życzenia. Na stole nie za-
brakło tradycyjnych wigilij-
nych potraw. Był smaczny 
barszcz z uszkami, dania 
rybne, sałatki, ciasto. Wie-

czór uświetnił występ Ze-
społu Echo, który razem z 
uczestnikami Wigilii kolędo-
wał w miłej i serdecznej at-
mosferze. Panie z  OPS za-
opiekowały się wszystkimi 
i zadbały, aby ten wieczór 
upłynął w miłej i świątecz-
nej atmosferze. Uczestnicy 
wieczerzy życzyli sobie i in-
nym spotkania w tak miłym 
gronie za rok.
Są tu osoby, które znamy i  
gdyby nie to spotkanie, to 
nie mielibyśmy możliwo-
ści się zobaczyć i poroz-
mawiać. Takie spotkania 
są potrzebne szczególnie 
nam starszym i samotnym 
osobom. Podtrzymywanie 
świątecznej tradycji jest 
też bardzo ważne. Orga-
nizatorzy zadbali, aby było 
świątecznie i nastrojowo. 
Jest opłatek, smaczne tra-
dycyjne potrawy, śpiewa-
nie  kolęd. Cieszymy się, że 
mogliśmy się tu spotkać i 
powspominać dawne cza-
sy – tak wypowiadali się 
uczestnicy spotkania.
 

Joanna Piwowarczyk

Nad światem Cicha noc 
rozciągnęła swe rozgwież-
dżone niebo. Co roku ta 
sama, ale inna w wyrazie 
uczuć, przeżyć doznań, 
przeżywaniu bożonaro-
dzeniowego cudu, od któ-
rego świat cokolwiek się 
odmienia, staje się lepszy, 
radośniejszy. Ta płynąca z 
wigilijnych odczuć energia 
musi nam wystarczyć na 
cały nowy rok zatopiony w 
niepewności jutra, ale i w 
wielkich nadziejach, z któ-
rymi łatwiej iść przez życie. 
Tę atmosferę przeżyć przy 
stole wigilijnym w gronie 
najbliższych przybliżyli 
zgromadzonej licznie pu-

bliczności uczestnicy zajęć 
muzycznych w ogrodzie-
nieckim MGOK-u w spo-
kojny wieczór 20 grudnia 
2011r. I trzeba przyznać 
zrobili to z ogromnym wy-
czuciem rytmu i melodii ko-
lęd i bożonarodzeniowych 
pieśni. Duża w tym zasługa 
instruktora muzyki Domu 
Kultury Marka Woźniaka, 
który od dawna łowi talen-
ty i ujawnia na kolejnych 
muzycznych koncertach. A 
oto perełki muzyczne pana 
Marka: Natalia Jainta, Alek-
sandra Słodek, Aleksandra 
Krakowiak, Monika Mogiła, 
Kacper Samsonowicz, Se-
bastian Nawara, Szymon 

Gajda, Piotr Kijas, Krzysz-
tof Dreliszek. Debiutowały: 
Joanna Łukowska i Agata 
Cholewa. Ciepłą kolędową 
linię wokalną snuły Barbara 
Rymarowicz, Martyna Bro-
żek zd. Frankowicz, Marta 
Skowron i Monika Mogiła.
Stworzony przez cały ze-
spół nastrój udzielił się 
zebranym, którzy włączyli 
się w to przedświąteczne 
kolędowanie i była chwila 
gdy:
„Poprzez ciszy mgłę z dala 
słychać śpiew
Dziś wszystkim z nas
Bóg narodzi się.”

Alicja Kmita-Żak

Wigilijna wieczerza
Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki 
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób 
starszych, 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.

Nad światem Cicha noc
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Fundację Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej 
„Stara Szkoła” w Ryczowie

Formalnie zaczęliśmy działać od kwietnia 2011r, faktycznie od prawie 3 lat prowadzimy 
działalność związaną z aktywizowaniem i integrowaniem osób zamieszkujących tereny 
wiejskie. Nasza działalność skupia się głównie na uprawianiu różnych form rzemiosła 
i rękodzieła artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych dziedzin rodzin-
nej twórczości ludowej. Fundacja „Stara Szkoła” inicjuje, odkrywa i faktycznie rozwija tę 
sferę ludzkiej egzystencji, która jeżeli już zainteresuje we współczesnym świecie, to zaj-
muje raczej marginesowe miejsce. 
Warsztaty artystyczne, które organizujemy, łączą tradycję ze współczesnością, łączą róż-
ne pokolenia i rożne przekonania. Dla wszystkich są możliwością tworzenia rzeczy niepo-
wtarzalnych, ponadczasowych i wyjątkowych. 
Warsztaty artystyczne z bibułkarstwa, ceramiki, malarstwa, rzeźby, malowanie na tkani-
nie, wykonywanie biżuterii i przedmiotów unikatowych, prowadzimy w szkołach, przed-
szkolach, świetlicach, remizach i Domach Dziecka. Organizujemy konkursy, wystawy i 
spotkania prowadzimy zajęcia wakacyjne na wsiach, proponujemy Gminę Ogrodzieniec i 
region na festynach i jarmarkach lokalnych, krajowych, wspieramy lokalne inicjatywy, bie-
rzemy udział w akcjach charytatywnych (wakacje w Kiełkowicach, rękodzieło, rzemiosło 
w Ryczowie, WOŚP, terapie zajęciowe w Domu Dziecka).
Siedzibą Fundacji i miejscem jej aktywnej działalności jest budynek Starej Szkoły 
w Ryczowie, miejsce z historią, klimatem i wielkim potencjałem.
Zebrane środki przeznaczamy na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci.

Przekaż swój1% podatku na
Partner akcji

Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie-Kolonii zawiązało swoją działalność 
14 września 1981r z siedzibą w nowo wybudowanej Remizo-Świetlicy 
w Ryczowie-Kolonii. Od 2005r KGW i kapela istnieją, jako 
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” w tym Kapela Ludowa „Stanisław” 
należące do Stowarzyszenia Ekologiczno-Zdrowotnego 
z siedzibą w Katowicach.

Zespół nieprzerwanie i czynnie uczestniczy w działaniach kulturalnych i społecznych re-
prezentując gminę na przeglądach i festiwalach. 
Dwa widowiska ludowe związane z obrzędami i zwyczajami regionalnymi „Obgrywojki 
Stanisława” i „Zabawa pod Czubatką” zostały utrwalone na filmie do scenariuszy Jolanty 
Sprężak - Wawrzyk.
W 2011r został wydany Album z DVD i CD
 pt: „Pradziadowie, Dziadowie, Ojcowie i My z Ryczowa”,
 jako podsumowanie 30-letniej pracy folklorystycznej zespołu.

W styczniu bieżącego roku rozpoczęły się prace termomodernizacyjne w budynku Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu. Zakres inwestycji obejmuje wymianę sto-
larki okiennej, modernizację kotłowni i instalacji c.o., wykonanie ocieplenia budynku oraz 
przebudowę dachu. Planowany termin zakończenia robót to koniec sierpnia 2012 roku. 
Ze względu na zakres i charakter wykonywanych prac nie będzie można przez najbliższe 
miesiące korzystać z pomieszczeń świetlicy, sali dyskotekowej oraz poszczególnych pra-
cowni. Zajęcia stałe prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 
kontynuowane są w innych miejscach na terenie naszego miasta: nauka gry na instru-
mentach dętych i próby Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej odbywają się w Szkole 
Podstawowej w Ogrodzieńcu, zajęcia Zespołu Mażoretek FANTAZJA – Szkoła Podstawo-
wa w Ogrodzieńcu, nauka gry na gitarze i pianinie, próby zespołu poezji śpiewanej „Ma-
rzenie” - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, zajęcia plastyczne - Biblioteka Publiczna 
w Ogrodzieńcu, zajęcia Chóru Seniora i Zespołu Echo - sala w „trójbudynku”; zajęcia 
rytmiczne w szkołach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy. 
Za udzieloną gościnę instruktorzy MGOK i uczestnicy zajęć składają gospodarzom obiek-
tów serdecznie podziękowania. Po remoncie budynku chcemy wyposażyć w odpowiedni 
sprzęt i materiały nasze pracownie, w których odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, które chciałyby wesprzeć nas w tych działaniach 
o przekazanie 1% podatku. Uzyskane środki przeznaczymy na doposażenie pracowni 
plastycznej. 

Zespół Folklorystyczny WRZOS z Ryczowa Kolonii

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

Stowarzyszenie Mój-Ogrodzieniec

Klub Sportowy 
Giebło
Nr KRS 

0000136686 

Związek 
Ochotniczych 

Straży 
Pożarnych RP 

Nr KRS 
0000116212

Z przeznacze-
niem na (wpisać 
nazwę jednostki 

OSP)
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Od kilku miesięcy w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ogrodzień-
cu trwają prace nad odświe-
żeniem, a właściwie nad 
zmianą wizerunku oficjalnej 
strony internetowej Gminy 
Ogrodzieniec – ogrodzieniec.
pl. Już w grudniu ubiegłego 
roku mogliśmy zapoznać się 
z nową odsłoną pod tym-
czasowym adresem www.
nowy.ogrodzieniec.pl. Po 
zakończeniu prac mających 
na celu prawidłowe działanie 
portalu, będzie on funkcjo-
nował pod znaną domeną 
www.ogrodzieniec.pl. Na-
tomiast uzupełnianie treści 
utworzonych kategorii i pod-
kategorii będzie realizowane 
systematycznie, aby wzrosła 
atrakcyjność ich zawartości.
Poza standardowymi infor-
macjami dotyczącymi urzę-
du (kategorie: samorząd, 
urząd, kontakt), znajdują się 
również opracowania o gmi-
nie, jej atrakcjach i ważnych 
przedsięwzięciach (katego-
rie: nasza gmina, osiągnię-
cia, wydarzenia, współpraca, 
organizacje, ciekawostki, 
gazeta). Na nowo będzie 
można przeczytać o przed-
sięwzięciach, inicjatywach 
sprzed kilku czy kilkunastu 
lat (w miarę cierpliwości od-
biorców takich wspomnień 
będzie coraz więcej). Bieżą-
ce informacje z prac urzędu 
oraz wydarzeń gminnych 
będą pojawiały się w katego-
rii aktualności (9 na stronie, 
w tym 3 główne). Natomiast 
w galerii znajdziemy ciekawe 
zdjęcia (archiwum zdjęć do-
tychczasowych i nowych np. 
lotniczych, czy ukazujących 
atrakcje gminne nocą).
Nowością są moduły: pogo-
da, multimedia czy e-pocz-
tówka, dająca możliwość 
wysłania wirtualnych pozdro-
wień z Naszej Gminy. Kolej-
nym dodatkiem jest infor-
mator turystyczny oraz abc 
poszukującego pracy, czy 
mapka miejscowości gminy, 
czyli jej jednostek pomocni-
czych. Po kliknięciu na mia-

sto lub dane sołectwo prze-
czytamy kilka słów o tychże 
miejscowościach, a także 
zobaczymy jak wyglądają z 
lotu ptaka. Częścią portalu 
są także moduły: kalendarz 
imprez, newsletter, ogłosze-
nia, ankieta, polecamy, czy 
sprawdzony moduł z wybra-
nymi informacjami z Biuletynu 
Informacji Publicznej, również 
w nowej odsłonie oraz po-
pularna wtyczka społeczno-
ściowa do Facebooka.
Atrakcyjność portalu można 
postrzegać również poprzez 
ilość jednostek gminnych 
uczestniczących w przedsię-
wzięciu. Mianowicie wszyst-
kie jednostki organizacyjne 
(Gimnazjum Publiczne w 
Ogrodzieńcu, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Ogro-
dzieńcu, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Gieble, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Ryczowie, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ogro-
dzieńcu, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ogro-
dzieńcu, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ogrodzieńcu, 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Ogrodzieńcu), a także 
jednostki pozostałe (Przed-
siębiorstwo Komunalne 
Ogrodzieniec Sp. z o.o., Sa-
modzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Zamek 
Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu) 
odświeżyły, zaktualizowały 
albo zdecydowały się na za-
łożenie własnych stron inter-
netowych. 
Ciekawa inicjatywa zaowoco-
wała etykietą „Nowoczesnej 
Gminy”, o której mówi pan 
Marcin Skipirzepa, właściciel 
firmy Alpanet odpowiedzial-
nej za wizualizacje gminnych 
stron internetowych:
- „Tak rzeczywiście, w wyni-
ku zaangażowaniu w projekt 
władz Gminy oraz poszcze-
gólnych jednostek samorzą-
dowych, udało się utworzyć, 
bazując na naszym doświad-
czeniu i wykonanych tego 
typu realizacjach, zaawanso-
wany system, dzięki któremu 

w dynamiczny sposób nastę-
puje przepływ informacji ze 
stron WWW jednostek samo-
rządowych na stronę główną 
serwisu Urzędu. Ponadto 
przyjazna szata graficzna i 
identyczny układ modułów 
oraz komunikacja pomiędzy 
jednostkami w postaci czy-
telnych linków sprawiają, iż 
wykonana platforma staje 
się przyjaznym oraz innowa-
cyjnym narzędziem dla Inter-
nautów w celu uzyskania w 
szybki sposób poszukiwa-
nych informacji.”
Na zmianę wizualizacji 
strony internetowej Gminy 
Ogrodzieniec czekało wiele 
osób. Jej aktualizacja była 
tematem poruszanym przez 
Radnych Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, a zwłaszcza 
członków Komisji Strategii, 
Rozwoju i Promocji Gminy. 
Nikt chyba jednak nie spo-
dziewał się, że powstanie 
portal z etykietą.
Na zakończenie warto do-
dać, że pierwsza strona in-
ternetowa gminy powstała 
w latach 1998-1999 i funk-
cjonowała pod domeną 
www.ogrodzieniec.miasta.
pl. Obecna domena www.
ogrodzieniec.pl istnieje od 
roku 2002, jej wizualizacja 
zmieniana była w 2005 roku, 
następnie dodawane były 
nowe kategorie i podkate-
gorie. Gruntowne zmiany na 
przełomie 2011 i 2012 roku 
to trzecia odsłona www.
ogrodzieniec.pl. Podczas 
prac aktualizacyjnych zo-
stały przeprowadzone m.in. 
ankiety np. wśród gospo-
darstw agroturystycznych 
zaewidencjonowanych w 
tutejszym urzędzie (na 14 
wróciło 10 ankiet) oraz orga-
nizacji społecznych funkcjo-
nujących na terenie gminy 
(na 48 wróciły 22 ankiety).
Opinie i uwagi prosimy prze-
syłać/kierować na adres 
e-mailowy: admin@ogro-
dzieniec.pl.

Iwona Rajca

GMINA OGRODZIENIEC  
FUGASÓWKA, MARKOWIZNA
10.01.2012 r.
7.02. 2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
6.03.2012 r.
3.04.2012 r.
28.04.2012 r.
29.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
26.06.2012 r.
KIEŁKOWICE, PODZAMCZE
12.01.2012 r.
9.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
8.03.2012 r.
5.04.2012 r.
5.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
31.05.2012 r.
28.06.2012 r.
GIEBŁO KOLONIA, MORUSY, GULZÓW
2.01.2012 r.
30.01.2012 r.
27.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
26.03.2012 r.
23.04.2012 r.
21.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
18.06.2012 r.
RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, ŚRU-
BIARNIA
25.01.2012 r.
22.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
21.03.2012 r.
18.04.2012 r.
16.05.2012 r.+ ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
13.06.2012 r.
GIEBŁO, MOKRUS
9.01.2012 r.
6.02.2012 r. .+ ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
5.03.2012 r.
2.04.2012 r.
30.04.2012 r.
8.05.2012 r. .+ ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
28.05.2012 r.
25.06.2012 r.
MIASTO OGRODZIENIEC
1 MAJA, KOPERNIKA, NOWY ŚWIAT, PL. WOL-
NOŚCI
4.01.2012 r.
1.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
29.02.2012
28.03.2012 r.
25.04.2012 r.

23.05.2012 r. .+ ODBIÓR ODPADÓW SEGRE-
GOWANYCH
20.06.2012 r.
HETMAŃSKA, KOLOROWA, KONOPNICKIEJ, 
KRASICKIEGO, KSIĄŻĘCA, LEŚNA, MALINO-
WA,  RÓŻANA, SŁONECZNA, SPACEROWA, 
WRZOSOWA, SIENKIEWICZA, NARUTOWICZA, 
OGRODOWA, POŁUDNIOWA, MIESZKA, PIA-
STOWSKA, JÓZEFÓW
5.01.2012 r.
2.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
1.03.2012 r.
29.03.2012 r.
26.04.2012 r. 
24.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
21.06.2012 r.
CMENTARNA, BZOWSKA, CICHA, SZKOLNA, 
SŁOWACKIEGO
11.01.2012 r.
8.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
7.03.2012 r. 
4.04.2012 r.
2.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
30.05.2012 r.
27.06.2010 r. 
KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA, ORZESZKOWEJ, 
WODNA
10.01.2012 r.
7.02. 2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
6.03.2012 r.
3.04.2012 r.
28.04.2012 r.
29.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
26.06.2012 r.
WSCHODNIA, PADEREWSKIEGO, SZEROKA,  
MOSTOWA, KRÓTKA, POLNA, SOBIESKIEGO, 
18.01.2012 r.
15.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
14.03.2012 r.
11.04.2012 r.
9.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
6.06.2012 r. 
BATOREGO CHROBREGO, SAWICKIEJ, JA-
GIEŁŁY, PL. PIŁSUDSKIEGO, SIKORSKIEGO, 
OLKUSKA, 
19.01.2012 r.
16.02.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
15.03.2012 r.
12.04.2012 r.
10.05.2012 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGO-
WANYCH
6.06.2012 r.

Podzamcze to największe so-
łectwo w gminie Ogrodzieniec 
charakteryzujące się jurajskim 
krajobrazem, znane jest rów-
nież jako miejsce imprez maso-
wych. Najbardziej znane atrak-
cje turystyczne gminy znajdują 
się właśnie w Podzamczu: ruiny 
Zamku Ogrodzienieckiego czy 
rekonstrukcja Grodu na Górze 
Birów, najstarszego historycz-
nie miejsca w gminie.
Mieszkańcy posiadają piękne 

przydomowe ogródki, powsta-
je coraz więcej oczyszczalni 
przydomowych, realizowana 
jest selektywna zbiórka odpa-
dów oraz termomodernizacja 
budynków.
W listopadzie ubiegłego roku 
sołectwo Podzamcze dołą-
czyło do grona ekologicznych 
sołectw w ramach konkursu 
„Ekologiczne Sołectwo 2011”, 
organizowanego od pięciu lat 
przez Starostwo Powiatowe w 

Zawierciu, zdobywając I miej-
sce i nagrodę w wysokości 6 
tys. zł.
I miejsce zdobyły dwa sołectwa 
w powiecie zawierciańskim: 
Podzamcze (gmina Ogrodzie-
niec) i Grabowa (gmina Łazy), 
III miejsce Rzędkowice (gmina 
Włodowice), II miejsca nie przy-
znano. Wniosek został przygo-
towany przez Referat Geodezji 
i Rolnictwa tutejszego Urzędu.
Wizyta Komisji Konkursowej 
ze Starostwa miała miejsce 31 
sierpnia 2011 roku, przewod-

nikiem po sołectwie była pani 
Magdalena Michniewska, pra-
cownik „Zamek” Sp. z o.o., a 
zarazem mieszkanka Podzam-
cza. Podczas wizytacji zapre-
zentowane zostały: panorama 
wsi, Sanktuarium Maryjne, 
Plac Jurajski, ul. Zamkowa z 
kapliczką, Szkoła Podstawowa 
oraz zagrody.
Podczas wręczenia nagrody 
w dniu 17 listopada w Grabo-
wej sołectwo reprezentowały 
przedstawicielki sołectwa – 
pani Sołtys Wioletta Stefańska 

i pani Grażyna Gołuchowska, 
członek Rady Sołeckiej i Radna 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
oraz przedstawiciele urzędu – 
pan Andrzej Mikulski Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
oraz Maria Miśkiewicz pracow-
nik Urzędu.
Nagroda bardzo ucieszyła pa-
nią Sołtys Wiolettę Stefańską, 
która pragnie podziękować 
pani Magdzie Michniewskiej za 
godne reprezentowanie sołec-
twa podczas wizytacji komisji 
konkursowej.

W każdej edycji konkursu eko-
logicznego gmina Ogrodzieniec 
miała swojego laureata: Kiełko-
wice, Giebło, Ryczów Kolonia, 
Mokrus. Podzamcze to piąte 
sołectwo w gminie, które zdo-
było taki tytuł. Warto wspo-
mnieć, że Podzamcze jest 
także laureatem tytułu „Piękna 
Wieś Województwa Śląskie-
go” w kategorii „Najpiękniejsza 
Wieś’, które otrzymało w 2005 
roku.

Iwona Rajca

Portal z etykietą

Ekologiczne Podzamcze 2011

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNANYCH 
OD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC 

PRZEZ FIRMĘ „REMONDIS” Sp. z o.o.:
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BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni 
  oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd, 
  Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe 
  żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w 
Zawierciu informuje, że siedziba Związku znajduje się w Zawierciu przy ul. 
Aptecznej 25. Godziny urzędowania: od 9.00 do 13.00 w środy i czwartki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu zaprasza do korzystania z moż-
liwości przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną poprzez 
portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl Gwarantuje to: ograniczenie formal-
ności do minimum, ograniczenie kosztów opłat pocztowych, oszczędność 
czasu, a także przyspieszenie zwrotu nadpłaty w przypadku zeznań rocz-
nych.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, że druki zeznań podatko-
wych PIT za 2011 rok będą wydawane przez pracowników Urzędu Skar-
bowego w dniu 8 lutego 2012 r. w godzinach od 8.00 do 12.30 w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, że w 2001 roku zosta-
ły wprowadzone nowe dowody osobiste, które posiadają okres ważności. 
Prosimy mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec o sprawdzenie waż-
ności posiadanego dowodu osobistego i ewentualny kontakt z Urzędem 
Miasta i Gminy, tel. 32 67 09 716

OGŁOSZENIE NR 1 /K/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ 
SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA I GMINY 
OGRODZIENIEC W 2012 ROKU

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 14, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (  tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. nr 234, poz.1536), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2001  nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2012 działań sportowo – re-
kreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: 28.000 zł. 
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie : działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki nie posia-
dające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzy-
szenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania realizacji zadania publicznego. Przyznane środki 
winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i 
kontroli organu przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty 
oraz podanie w niej rzetelnych danych.
4. Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2012 roku.
5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie sportowej.
6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) dostępne 
w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pok. 22, należy składać w zaklejonych 
kopertach w terminie do dnia 20.02.2012 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta  z dopiskiem „KON-
KURS OFERT” do godz. 15.30. 
7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do 29.02.2012 r. Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni 
o dokonanym wyborze ofert.
8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem ww. podanych 
informacji ( max od 0 – 30 pkt.),
2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, 
kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględnieniem realności wykonania 
zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację ( max od 0 – 20 pkt.),
3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację powyż-
szego zadania ( max od 0 - 10 pkt.),
Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi 45 pkt. ( przy 
maksimum 60 pkt.). Ocena dokonywana przez każdego z członków komisji, a następnie ustalana 
jest średnia ilość punktów.
Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu, na urzędowej ta-
blicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec.
9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna umowa. 
Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli spo-
sobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji, a także dokumentacji 
umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.
10. Po wykonaniu zadania realizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania 
pod względem rzeczowym i finansowym. 
 11. W 2011 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie pu-
bliczne pod nazwą: 
I. Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2011 działań sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 
przekazana była dotacja w wysokości 25.000,00 zł.

JAROSŁAW LIBERSKI
ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec

GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY
GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną  
oraz kremacyjne z urną.

Dojeżdżamy do domu Klienta na telefon, aby dokonać 
niezdbędnych formalności przed pogrzebem.

DODATKOWO!
10% ZNIŻKI W FIRMIE „SZWEDEX” NA NAGROBKI 

I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE

TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu proponuje Państwu następujące 
pozycje książkowe: Agata Christie ,,Pora przypływu’’. W tej zawiłej intrydze są wszystkie 
elementy dobrego kryminału: morderstwo, niebezpieczeństwo, olbrzymia fortuna, szantaż 
i bezradna policja. Zagadkę kryminalną próbuje rozwikłać jak zawsze detektyw Herkules 
Poirot. Miłośnicy autorki oraz sensacyjnych wydarzeń się  nie zawiodą.
Wendelin Van Draanen ,,Dziewczyna i chłopak wszystko na opak’’. Kiedy Juli Baker po raz 
pierwszy zobaczyła Bryce’a Loskiego, oszalała na jego punkcie. Kiedy on zobaczył ją po 
raz pierwszy, uciekł. Niewiele się zmienia aż do wieku gimnazjalnego, gdy jej zauroczenie 
słabnie, a inicjatywa przechodzi na jego stronę. Co będzie się działo póżniej ? Sięgnijcie 
po książkę, którą cechuje wartka, zabawna akcja z mądrym, wspaniałym zakończeniem. 
Polecamy ją młodym czytelnikom.
Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i życzymy miłych wrażeń przy lekturze książek.

BIBLIOTEKA  POLECA
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W Ogrodzieńcu w organi-
zację WOŚP zaangażowali 
się strażacy z OSP Ogro-
dzieniec oraz pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Ogrodzień-
cu. Pierwszą część im-
prezy zorganizowano na 
Placu Piłsudskiego, gdzie 
odbywały się pokazy ra-
townictwa drogowego i 
prezentacja sprzętu Grupy 
Poszukiwawczo - Ratow-
niczej OSP Ogrodzieniec. 
Uczestnicy imprezy mogli 
także zbadać poziom cu-
kru we krwi i nauczyć się 
udzielania pierwszej pomo-
cy.  Pokazom towarzyszyły 
Orkiestry Dęte z Giebła i 
Ryczowa. Wolontariusze w 
całej gminie zbierali do pu-
szek pieniądze. Organiza-
torzy w tym roku przepro-
wadzili po raz pierwszy bieg 
pn. „Policz się z cukrzycą”. 
Trasa biegu prowadziła uli-
cami Ogrodzieńca. Pierw-

szy do mety dobiegł Domi-
nik Pietruszka.
Po południu na skwerze 
przy MGOK odbyła się 
druga część imprezy, którą 
rozpoczęła Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
w Ogrodzieńcu. Następnie 
widzowie obejrzeli występy 
artystyczne w wykonaniu 
Chóru Seniora, Zespołu 
Echo, Kapeli Jurajskiej z 
Rzędkowic. W przerwie 
pomiędzy występami ze-
społów odbyła się emocjo-
nująca licytacja przedmio-
tów podarowanych przez 
różne instytucje, artystów 
plastyków oraz osoby pry-
watne. Wśród nich były np. 
karnety do Parku Wodnego 
Jura w Łazach, do SPA w 
Hotelu Centuria, na kręgiel-
nię do Centrum Rozrywki w 
Ogrodzieńcu, ręcznie ma-
lowane podkoszulki Doroty 
Supkowskiej, rzeźba Wło-
dzimierza Seweryna, figurki 

ogrodowe z zakładu DE-
KOR-BET. Po profesjonal-
nie przeprowadzonej przez 
p. Krzysztofa Uglorza w 
asyście rycerza licytacji od-
była się druga część impre-
zy – występy zespołów Old 
Wave Blues Band i ProAge. 
Na koniec wypuszczono 
światełko do nieba.
Imprezę prowadził DJ Do-
mson, rezydent Klubu 
Hawana w Zawierciu. Po 
zakończeniu imprezy roz-
poczęło się wielkie liczenie. 
Pieniądze z puszek oraz 
dochód z aukcji i sprze-
danych ciast i napojów 
uczyniły rekordową sumę 
ponad 18.100 złotych. W 
Ogrodzieńcu po raz pierw-
szy została zebrana tak 
duża kwota, która zasiliła 
konto WOŚP. Dla porówna-
nia w roku 2011 zebraliśmy 
13.200zł, a w roku 2010 – 
9.600zł.

Joanna Piwowarczyk

Chociaż Imbramowice 
są położone w odległo-
ści  ok. 50 km od Ogro-
dzieńca, to mało kto wie, 

że znajduje się tam Żeński 
Zakon Sióstr Norbertanek. 
Norbertanki to wspólnota 
kontemplacyjna, prowa-

dząca ukryty tryb życia, 
poświęcony wyłącznie 
Panu Bogu i Królestwu 
Niebieskiemu, a wyrazem 

tego jest symboliczna 
krata. To właśnie krata 
wzbudziła wiele zainte-
resowania i pytań wśród 
młodzieży. Na szczęście 
Ksiądz Proboszcz wy-
czerpująco udzielił odpo-
wiedzi, na każde zadane 
pytanie. Okazało się, że 
siostry pełnią posługę w 
zamkniętej klauzurze. W 
związku z czym kontakt z 
nimi był  ograniczony, ale 
za to bardzo ciepły i ser-
deczny. 
Około godziny dwudziestej 
przyszedł czas na kon-
cert. Orkiestra zajęła na 
ten czas centralne miejsce 
w świątyni. Koncert odbył 
się pod przewodnictwem 
kapelmistrza Pana Stefana 
Łebka i wzięło w nim udział 

Grała Wielka Orkiestra
W niedzielę, 8 stycznia po raz dwudziesty odbył się Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, którego dochód przeznaczony został na zakup najno-
wocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków i pomp insuli-
nowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W całym kraju na ulicach wolonta-
riusze zbierali pieniądze do puszek. Podczas imprez oraz drogą internetową 
przeprowadzono wiele aukcji i licytacji.  Na rzecz corocznej akcji Jurka 
Owsiaka zbierano pieniądze także za granicą.

Orkiestra z kolędą u Norbertanek
W święto Trzech Króli – patronów, podróżujących i pielgrzymów – 
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta gościła na koncercie kolęd w 
Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach. Udział młodzieży w 
obchodach święta zainicjował Ksiądz Proboszcz Jacek Furtak, któ-
ry często gościł w tamtejszym Sanktuarium, z uwagi na niewielką 
odległość od jego wcześniejszej Parafii Uliny Wielkiej i Mostka, gdzie 
pełnił posługę. Po przybyciu na miejsce, kapłan oprowadził młodzież 
po Klasztorze i pokazał całoroczną, ruchomą szopkę bożonarodzenio-
wą. Następnie Orkiestra została zaproszona na ciepły poczęstunek 
przygotowany przez siostry zakonne. 

29 muzyków. W ponad go-
dzinnym programie koncer-
towym zostały zaprezento-
wane, zarówno tradycyjne 
kolędy jaki i utwory świa-
towej sławy tj. Jingle Bells 
czy Pieśń Kapłana z opery 
Nabucco Giuseppe Ver-
diego. W trakcie występu 
wszyscy zebrani śpiewali 
kolędy, którym ton nadawał 
nasz Proboszcz. Utwory w 
jego wykonaniu wywołały 
zachwyt wśród wiernych. 
Największym hitem oka-
zał się utwór pt: „Adeste 
Fideles”, za który otrzymał 
brawa i owacje na stoją-
co. Na koncert przybyli 
licznie parafianie z pobli-
skich miejscowości w tym 
grupa z Ogrodzieńca pod 
przewodnictwem księży 
Mariusza Olejnika i Michała 
Kocjana. 
Po zakończeniu koncer-
tu orkiestra dała oprawę 

muzyczną do Mszy Świę-
tej koncelebrowanej przez 
dziewięciu księży. Wszyst-
kim udzieliła się świątecz-
na atmosfera, a młodzi 
artyści wywołali uczucie 
wzruszenia. Na koniec or-
kiestra zebrała ogromne 
brawa, a ksiądz Janusz 
Stach Kapłan Diecezji So-
snowieckiej pełniący funk-
cję Kapelana Sióstr złożył 
wszystkim życzenia, łamiąc 
się opłatkiem. Podziękował 
za przygotowanie koncertu 
i wyraził nadzieję, że kolę-
dowanie w Trzech Króli do 
Imbramowic stanie się sta-
łym zwyczajem. 
Występ w Sanktuarium 
nie był pierwszym tego 
typu wydarzeniem w życiu 
orkiestry, gdzie młodzi lu-
dzie  zaprezentowali Gminę 
Ogrodzieniec na większą 
skalę.

Marta Maciążek


