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W dniach 18-20.05.2018r. w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się XX Jubileuszowe Mistrzostwa 
Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich. Wśród ponad 60 zespołów z całej 
Polski nie mogło zabraknąć mażoretek z Ogrodzieńca. W nowych strojach, z nowymi 
choreografiami na scenie zaprezentowały się kadetki, juniorki i seniorki. Ostatecznie Zespół 
Mażoretek Fantazja wywalczył sześć medali:

Tytuł I vice mistrza Polski w kategorii duo/trio 2xbaton seniorki dla Klaudii Jeziak  
i Aleksandry Brzozowskiej

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii duo/trio baton seniorki dla Oliwii Miśty, Klaudii 
Jeziak i Aleksandry Brzozowskiej

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii solo 2xbaton seniorki dla Kingi Machelskiej
Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii mini mix seniorki
Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii miniformacja 2xbaton seniorki
Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii mix seniorki 
To był bardzo emocjonujący weekend dla naszego Zespołu i walka do samego końca. 

Efekt całorocznej i ciężkiej pracy to sześć krążków, uznanie publiczności, innych trenerów i 
przede wszystkim sędziów. 

Nasze mażoretki wystąpiły w nowych strojach ufundowanych przez Gminę Ogrodzieniec, 
co zostało obiecane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Andrzeja Mikulskiego 
na Koncercie Noworocznym z okazji 10-lecia zespołu. Za ten prezent – dziękujemy!

Gratulujemy sukcesów, dziękujemy za te wszystkie emocje, których nam dostarczacie i 
prosimy o więcej.

XX Mistrzostwa 
Polski Mażoretek Marta Bejgier

27
maja
Dzień 

Samorządu
Terytorialnego

1
czerwca
Dzień Dziecka

Kochane Dzieci!
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech 

zawsze gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był  
wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych 
doświadczeń. Niech Wasze marzenia się spełniają!

Redakcja GO
MGOK w Ogrodzieńcu
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 

17 kwietnia 2018 roku wpłynęły 
następujące zapytania i interpe-
lacje radnych:

Jak będzie wyglądało kształce-
nie młodzieży klas 7 i 8 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
od września 2018r. Proszę o odpo-
wiedź na piśmie konkretnie zmiany  
jakie planuje się zorganizować.

Stan nawierzchni drogi gminnej 
przy ul. Słowackiego w Ogrodzień-
cu zagraża bezpieczeństwu wśród 
osób korzystających z tego traktu, 
jak również powoduje uszkodzenia 
samochodów przejeżdżających tą 
drogą. Wnoszę o wykonanie re-
montu drogi w pierwszej kolejno-
ści.

Zły stan techniczny dróg dojaz-
dowych do pól (dziury, nierówno-
ści, pochylenie nawierzchni). Kiedy 
będzie remont i utwardzenie na-
wierzchni dróg dojazdowych do 

pól w Gieble?
Mieszkańcy, którzy złożyli wnio-

ski o baterie fotowoltaiczne  py-
tają na jakim etapie jest realizacja 
przedsięwzięcia. Na naszym tere-
nie pojawiło się wiele firm, które 
zwracały się do tych samych osób 
z zaproszeniem na spotkania  in-
formacyjne. Czy zostały udostęp-
nione dane tych osób?

Ulica Pilecka w Ryczowie-Kolo-
nii - prośba o  uzupełnienie ubyt-
ków.

Ulica Wolności w Ryczowie-Ko-
lonii – ściągnięcie narastającej tra-
wy na poboczach.

Ulica Wolności w Ryczowie-Ko-
lonii – wjazdy położenie asfaltu i 
przygotowanie poboczy do użyt-
ku przez firmę wykonującą prace 
ziemne przy usunięciu linii napo-
wietrznych średniego napięcia.

Wyjazd z Podzamcza do drogi 
głównej Ogrodzieniec – Ryczów 
(poszerzenie, uzupełnienie dziur)

Ubytki w asfalcie – ulica Wolno-
ści i Zachodnia.

Mieszkańcy Ryczowa zwracają 
się z ogromną prośbą o posprzą-
tanie głównych ulic. Zaznaczam, 
że jest zakupiona maszyna do tych 
celów. W sołectwie Ryczów nie 
była ani raz.

Odpowiedzi Burmistrza:

Jesteśmy w trakcie drugiego 
roku wdrażania reformy oświaty. 
W przyszłym roku będziemy mieli 
tylko trzy klasy w budynku gim-
nazjum. Obecnie mamy klasy 2 i 
3  i jedną klasę 7. Jak będzie wy-
glądało kształcenie w przyszłym 
roku szkolnym zależy od dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Jeżeli chodzi o kształcenie przed-
miotowe to warunki w budynku 
gimnazjum są idealne. W tym roku 
szkolnym decyzją rodziców mamy 
jedna klasę w Cementowni. Teraz 

też będzie to decyzja rodziców. Je-
żeli zadecydują, że chcą, aby dzie-
ci uczęszczały do szkoły w Ogro-
dzieńcu  to będzie tu kształcenie. 
Jeżeli wybiorą Cementownię, to z 
naszej strony zapewnimy dowóz. 
Dajmy swobodę wypowiedzi ro-
dzicom uczniów. 

Remont ulicy Słowackiego 
rozpoczęliśmy równo wraz z roz-
poczęciem remontu ulic: Mickie-
wicza, Sienkiewicza i Bzowskiej. 
Odnośnie remontu ulicy Słowac-
kiego interpelował radny Grzegorz 
Wałek, a ulic: Mickiewicza, Sienkie-
wicza i Bzowskiej radna Maria Lip-
ka-Stępniewska. W ubiegłym roku 
uzgodniliśmy, że remonty tych ulic 
będą w tym roku - i prace się roz-
poczęły. Termin wykonania – do 
końca maja. 

Drogi użytku rolnego popra-
wiamy na bieżąco i staramy się 
rolnikom pomóc. Na zebraniu so-
łeckim w Mokrusie  ustaliliśmy, że 
jak warunki atmosferyczne pozwo-
lą, to ocenimy zakres prac po wizji 
w terenie. 

Fotowoltaika – absolutnie ni-
komu nie udzielaliśmy kontaktów 

osób, które złożyły deklaracje w 
urzędzie. Wniosek mamy na ukoń-
czeniu i będziemy go składać do 
końca maja br. Na rynku pojawiały 
się firmy oferujące zakładanie ba-
terii fotowoltaicznych, ale one nie 
mają nic wspólnego z tym, co robi 
gmina.

Dojazd do ulicy Pileckiej - w 
terenie sprawdzimy jak droga wy-
gląda i zdecydujemy jakie prace 
należy wykonać.

Pobocza na ul. Wolności -  po 
zakończeniu robót przez Tauron, 
będą czyszczone pobocza.

Pozostałe sprawy związane z 
drogami w Ryczowie Kolonii prze-
każę do Powiatowego Zarządu 
Dróg. 

Zakład Gospodarki Komunal-
nej od dłuższego czasu sprząta 
pośniegowy piasek na drogach – 
sprzątamy sukcesywnie Ogrodzie-
niec i drogi w terenie. Sieć gmin-
nych dróg jest rozległa, ponad 60 
kilometrów, a mamy tylko jedną 
zamiatarkę, która jest ciągle w 
użyciu. W najbliższym czasie ZGK 
wyposażymy w jeszcze jedno urzą-
dzenie sprzątające. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 
8 maja 2018 roku wpłynęły na-
stępujące zapytania i interpela-
cje radnych:

Kiedy nastąpi dokończenie bu-
dowy chodnika na ul. Wojska Pol-
skiego w Podzamczu?

Mieszkańcy ul. Krótkiej zgłasza-
ją problem, dotyczący utrudnień 
związanych z wjazdem do swoich 
posesji z ul. Wojska Polskiego na 
ul. Krótką oraz z wyjazdem z ul. 
Krótkiej na główną ulicę.

Proszę o wykoszenie trawy na 
rowach przy niezabudowanych po-
sesjach w Podzamczu.

Mieszkańcy proszę o pomalo-
wanie skorodowanej barierki przy 
przepuście na ul. W. Polskiego 
oraz zabezpieczenie kratki ście-
kowej, która podczas jazdy samo-
chodów jest ruchoma i może dojść 
do wypadku.  Kratka znajduje się 
na ul. W. Polskiego na wysokości 
posesji nr 67.

Mieszkańcy Ryczowa ponawiają 
prośbę o posprzątanie ulic. Skoro 
będzie zakupiona druga maszy-
na do czyszczenia ulic, to może 
nareszcie posprzątać sołectwo 
Ryczów. Dziękuję Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Zawierciu za wycin-
kę drzew Ryczów-Ogrodzieniec. 
Dziękuję Zarządowi Dróg Powiato-
wych w Zawierciu za „akcję zima”,  
za solidne odsypywanie dróg po-
wiatowych w czasie zimy. Dzięku-
ję dyrektorowi  ZGK Grzegorzowi 
Wałkowi za solidne odśnieżania 
dróg gminnych.

Interpelacje:  w sprawie remon-
tu ścian zewnętrznych dworku w 
Gieble. 

W sprawie zagospodarowa-
nie terenu przy stawie i dworku w 
Gieble. Proszę o informację kiedy 
będzie rewitalizacja tego miejsca.

Czy dzieci z miejscowości 
Ogrodzieniec będą uczęszczały 
do szkoły w swojej miejscowości w 
klasach 1-8?

Czy termin zakończenia realiza-
cji przebudowy drogi wojewódz-

kiej 791 do 30 czerwca 2018r. jest 
terminem realnym?

Czy gmina rozważała odstąpie-
nie od umowy i powierzenie prac 
innemu wykonawcy na koszt do-
tychczasowego wykonawcy oraz 
obciążenie wykonawcy kwotami 
umownymi z tytułu odstąpienia od 
umowy z jego  winy?

Jaka jest wysokość kary umow-
nej naliczonej  wykonawcy z tytułu 
opóźnienia i na jakim etapie jest 
postępowanie sądowe w tej spra-
wie?

Jakie kwoty zostały do chwili 
obecnej zapłacone wykonawcy z 
tytułu realizacji umowy?

Jakiej wysokości kara umowy 
został przewidziana w umowie z ty-
tułu odstąpienia od umowy z winy 
wykonawcy?

Czy inwestycja była dofinanso-
wana ze środków zewnętrznych, a 
jeśli tak czy istnieje ryzyko zwrotu 
dofinansowania?

Jakie działania podjęła Gmina 
Ogrodzieniec, aby nie dopuścić 
do budowy kopalni cynku i ołowiu 
na terenie gminy.

Czy Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Ogro-
dzieńcu przygotował się, aby 
zatrzymać pacjentów przy powsta-
jącej konkurencji w samym Cen-
trum Ogrodzieńca?

Czy została zrobiona analiza 
SWOT szans i zagrożeń?

Czy były prowadzone kampanie 
marketingowe w celu utrzymania 
pacjentów?

Dlaczego II piętro budynku 
SPZOZ w Ogrodzieńcu stoi puste?

Czy celowe było przeprowadze-
nie kosztownego remontu?

Czy rozważano przeznaczenie 
tych środków na polepszenie jako-
ści usług medycznych, zwiększenia 
wynagrodzeń personelu?

Czy SPZOZ zwracał się do NFZ 
o ogłoszenie konkursów na usługi 
medyczne np. na rehabilitację?

Czy SPZOZ ogłosił postępowa-
nie na wynajęcie tego pietra?

Dlaczego radni Powiatu Zawier-
ciańskiego oraz członek Zarządu 

Powiatu będący mieszkańcami 
Gminy Ogrodzieniec nie są zapra-
szani na ważne wydarzenia na te-
renie gminy?

Co z programem i strategią 
rozwoju turystyki w Gminie Ogro-
dzieniec?

Na jakim etapie jest zmiana or-
ganizacji ruchu na ul. Bonerów (na 
ruch dwukierunkowy)?

Kiedy rusza budowa chodnika 
przy ul. Wojska Polskiego w Pod-
zamczu?

Na jakim etapie jest uzupełnie-
nie oświetlenia ulicznego na ul. 
Bonerów?

Prośba do Pana Burmistrza o 
wystąpienie do Komendanta Po-
wiatowego Policji, aby w  weeken-
dy przysyłał policjantów Wydziału 
ruchu Drogowego do zdiagnozo-
wania i pomocy w rozwiązaniu za-
korkowanego Podzamcza.

Co z termomodernizacją remizy 
OSP w Podzamczu?

Odpowiedzi Burmistrza:
Dokończenie budowy chodni-

ka na ul. Wojska Polskiego w Pod-
zamczu – dziś podjęto uchwałę o 
współfinansowaniu  tego zadania. 
W najbliższych tygodniach ogłosi-
my przetarg a prace zostaną wy-
konane  w tym roku.

Zjazd z ulicy Krótkiej będzie 
regulowany przy okazji budowy 
chodnika przy ul. Wojska Polskie-
go.

Problem z kratką ściekową 
przekażę do inspektora ds. dróg 
w UMiG i Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej.

Skorodowana barierka – spra-
wę przekażę do Powiatowego Za-
rządu Dróg w Zawierciu.

Sprzątanie w sołectwach po 
zimie jest prowadzone we wszyst-
kich miejscowościach przez pra-
cowników ZGK na bieżąco.

Nie ma zabezpieczonych środ-
ków w budżecie gminy na remont 
zewnętrznych ścian dworku i za-
gospodarowania terenów wokół 
stawów. Jeżeli uda się je wygo-
spodarować prace zostaną wyko-
nane .

W najbliższym czasie spotkamy 
się z rodzicami uczniów, aby po-
znać ich opinie na temat organi-
zacji przyszłego roku szkolnego 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Ogrodzieńcu. Czy wszy-
scy uczniowie zmieszczą się w 8 
klasach? Prawdopodobnie nie - 
musimy liczyć się z tym, że szkoła 
będzie pracowała na dwie zmiany. 
W nowym roku szkolnym będą 
trzy klasy pierwsze i to spowoduje 
brak kolejnej klasy. Za organizację 
roku szkolnego odpowiada dyrek-
tor szkoły.

W sprawie przebudowy dro-
gi wojewódzkiej 791 informuje-
my  na bieżąco. Wykonawca nie 
skończył inwestycji zgodnie z 
umową i pozostaje w zwłoce. Za 
każdy dzień opóźnienia naliczane 
są kary umowne wykonawcy. Nie 
ma sensu, aby w tej chwili szukać 
nowego wykonawcy, gdyż obecny 
deklaruje chęć zakończenia budo-
wy do końca czerwca br. Też nie 
jestem zadowolony z tempa prac 
i przedłużania się  inwestycji. Na 
chwilę obecną inwestycja jest roz-
liczona w ok. 50 procentach.

W sprawie kopalni cynku i 
ołowiu nie będę się wypowiadał. 
Uważam, że najpierw trzeba po-
znać wyniki prowadzonych prac, a 
następnie zająć stanowisko w tej 
sprawie.  

Nic mi nie wiadomo, że po-
wstaje drugi obiekt świadczący 
usługi medyczne na terenie Ogro-
dzieńca. Rynek usług medycznych 
jest wolny i każdy może prowadzić 
przychodnię.

Poniżej wyjaśnienia przesłane 
radnej, które zostały udzielone 
na piśmie na zapytania w sprawie 
przychodni zdrowia zadane na se-
sji w dniu 8 maja br.:

(…) 
Jak Samodzielny Publicz-

ny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Ogrodzieńcu przygotował się 
do zatrzymania pacjentów przy 
powstałej konkurencji w samym 
Centrum Ogrodzieńca?

Odp. SPZOZ świadczy usługi 

dla mieszkańców od lat na dobrym 
poziomie. W poradniach POZ za-
trudnionych jest 5 lekarzy POZ i 
2 pediatrów, którzy pracując bez 
ograniczenia liczby przyjmowa-
nych pacjentów, udzielają porad 
dla wszystkich zgłaszających się 
pacjentów, łącznie    z wizytami 
domowymi. Umożliwia to nie-
ograniczony dostęp pacjentów do 
lekarzy w godzinach od  7.30 do 
18.00. Dostępność jest większa niż 
wymogi nakładane przez  NFZ.  

Warunki lokalowe są bardzo 
dobre, niewiele jest w okolicy ta-
kich przychodni jak nasza. Wokół 
przychodni została utwardzona 
duża ilość terenu w celu lepszego 
parkowania dla pacjentów. Wy-
konano również parking dla per-
sonelu, aby nie zajmowane były 
miejsca dla pacjentów.  Wykonano 
oznaczenia znakami drogowymi 
na terenie parkingu, aby zapewnić 
bezpieczeństwo.

Podejmujemy również dzia-
łania wykraczające poza stan-
dardową działalność. SPZOZ w 
Ogrodzieńcu wraz z Gminą Ogro-
dzieniec przystąpił do  realizacji 
w 2018 r. programu bezpłatnych 
szczepień dla mieszkańców gmi-
ny powyżej 65 roku życia  współ-
finansowanego przez  Narodowy 
Fundusz Zdrowia. W ramach pro-
gramu oprócz szczepień prze-
prowadzana będzie przez lekarzy 
POZ akcja informacyjno-eduka-
cyjna skierowana do pacjentów.

Dlaczego II piętro budynku 
SPZOZ stoi puste?

Odp. Remont II piętra w bu-
dynku SPZOZ zakończył się w 
maju 2017 r. Po zakończeniu re-
montu wystąpiliśmy z pismem 
do Dyrektora NFZ w Katowicach 
o możliwość ogłoszenia dodat-
kowego konkursu dla SPZOZ 
w Ogrodzieńcu na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakre-
sie fizykoterapii i rehabilitacji. Po 
uzyskaniu  odpowiedzi, iż NFZ nie 
przewiduje w najbliższym czasie 
postępowania konkursowego zo-
stały w prasie medycznej umiesz-
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski

czone ogłoszenia    informu-
jące o możliwości wynajmu 
gabinetów lekarskich ze 
szczególnym uwzględnie-
niem zabiegów fizykotera-
pii. Zgłosiło się trzech fizjo-
terapeutów i prowadzone 
były rozmowy trwające 
około 2 miesięcy. Rozmo-
wy przebiegały pomyślnie 
i rokowały współpracę jed-
nak w ostatnim momencie 
przed podpisaniem umowy 
na obustronnie korzystnych 
warunkach zainteresowani 
wycofali się. 

Kolejnym działaniem w 
kierunku uruchomienie II 
piętra będzie możliwość 
przystąpienia do konkursu 
ofert, który zgodnie z pi-
smem  otrzymanym  z NFZ 

będzie możliwy w 2019 r. W 
międzyczasie na wypadek 
gdyby postanowienia NFZ 
były inne podejmowane są 
dalsze działania, zmierzają-
ce do wynajęcia gabinetów 
lekarskich.       

Czy celowe było prze-
prowadzenie kosztownego 
remontu?

Odp. Przeprowadzenie 
remontu było celowe i ko-
nieczne. Decyzja o remon-
cie podyktowana była licz-
nymi wnioskami pacjentów 
kierowanych zarówno do 
Dyrekcji SPZOZ w Ogro-
dzieńcu  i Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu o dużym 
zapotrzebowaniu na usłu-
gi rehabilitacyjne i fizjote-
rapeutyczne.   Dowodem 

tego są pisma, które kie-
rowane były przez miesz-
kańców Ogrodzieńca. W 
związku z tym podjęte zo-
stały działania w kierunku 
uruchomienie II piętra, co 
wiązało się z koniecznością 
przeprowadzenia gruntow-
nego remontu dostosowu-
jącego pomieszczenia. 

Czy rozważono prze-
znaczenie tych środków na 
polepszenie jakości usług 
medycznych, zwiększenia 
wynagrodzenia personelu?

Odp. SPZOZ w Ogro-
dzieńcu udziela świad-
czenia  zdrowotnych na 
właściwym poziomie z 
uwzględnieniem wszyst-
kich wymogów sanitarnych 
i realizuje wszystkie świad-

czenia medyczne zgodnie 
z umowami zawartymi z 
NFZ. Rozszerzenie i zwięk-
szenie  dodatkowej ilości 
usług medycznych nie było 
możliwe, ponieważ NFZ nie 
ogłaszał dodatkowych kon-
kursów od 2010r.   SPZOZ 
wyposażony jest w odpo-
wiedni sprzęt medyczny. 
Wynagrodzenia personelu 
są na właściwym poziomie. 

Czy SPZOZ zwracał się 
do NFZ o ogłoszenie kon-
kursu na usługi medyczne 
np. na rehabilitację ?

Odp. Jak  wyjaśniono 
wyżej SPZOZ w Ogrodzień-
cu zwracał się  do Dyrek-
tora NFZ w Katowicach o 
ogłoszenie konkursu na 
usługi medyczne.

Czy SPZOZ ogłosił po-
stępowanie na wynajęcie 
tego piętra?

Odp. Jak  wyjaśniono 
wyżej SPZOZ w Ogrodzień-
cu  ogłosił postępowanie 
na wynajęcie II piętra. 

 (…)
Na uroczystości, któ-

re są organizowane 
przez gminę zaprasza-
my wszystkich radnych, 
również powiatowych, a 
na niektóre i wojewódz-
kich. Na takie jak święto  
3 Maja – nie zapraszamy, 
bo każdy mieszkaniec po-
winien wziąć w nim udział. 
Jest to uroczystość otwarta 
i każdy może przyjść. Po-
dobnie jest z sesjami Rady 
Miejskiej. 

Jesteśmy na końcowym 
etapie zbierania materia-
łów do dokumentu wyty-
czającego kierunki rozwoju 
ruchu turystycznego w na-
szej gminie.

Oświetlenie ul. Bonerów 
– z uwagi na brak zasilania, 
zostaną zamówione lampy 
solarne.

Zwrócę się do komen-
danta Policji , aby zwiększyć 
liczbę patroli w weekendy 
na terenie Podzamcza.

W sprawie termomoder-
nizacji remizy w Podzamczu 
jesteśmy przed ogłosze-
niem przetargu na wyko-
nawcę.

W dniach od 2 do 12 maja 2018 r. w Ry-
czowie, Podzamczu, Gieble odbywały się pa-
rafialne obchody Święta Strażaka w Gminie 
Ogrodzieniec. Uroczystości te ze względu 
na bardzo ważne wydarzenia, dotyczące bez-
pieczeństwa i ochrony naszych mieszkańców 
przyjęły szczególną formę oprawy ceremonia-
łu wojskowego i strażackiego. W tych dniach 
wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu naszej gminy, Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Ogrodzieńcu oraz Urząd 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec otrzymały Akty 
Powołania o utworzeniu specjalistycznych 
Formacji Obrony Cywilnej. Wręczył je Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Szef 
Obrony Cywilnej Gminy, który jako jeden z 
pierwszych samorządowców w wojewódz-
twie śląskim  podjął decyzję o utworzeniu i 
nadaniu statusu specjalistycznych formacji 
obrony cywilnej na bazie jednostek ochotni-

czych straży pożarnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych. Powoduje to szersze możli-
wości działania jednostek, wyposażania ich 
w sprzęt ratowniczy, techniczny i logistyczny, 
ale przede wszystkim  szkolenia do działań 
nie tylko pożarowych, kryzysowych, również 
szerszego zagrożenia bezpieczeństwa lud-
ności gminy, powiatu, województwa. W tym 
miejscu zacytuję ważne słowa Burmistrza An-
drzeja Mikulskiego które wybrzmiały w czasie 
ceremonii wręczania aktów powołania w OSP 
Mokrus. 

Aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom 
i racjonalnie realizować założenia obrony cywil-
nej i ochrony przeciwpożarowej musimy wyko-
rzystać olbrzymi potencjał jaki jest w  naszych 
remizach strażackich mających nowe pojazdy, 
wyposażenie sprzętowe i wyszkolenie. Nieoce-
niony natomiast jest wasz profesjonalizm i ta 
najpiękniejsza cecha, którą posiadacie, że goto-

Bezpieczeństwo Gminy
wi jesteście ratować drugiego człowieka w nie-
szczęściu – powiedział burmistrz do zebranych 
na uroczystości.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec mamy obecnie w gminie 
dziesięć formacji OC:

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu, 
Formacja Obrony Cywilnej – Ratownictwa

Poszukiwawczo – Wysokościowego 
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie, 

Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Przeciw-
powodziowa

3.Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble, For-
macja Obrony Cywilnej – Drużyna Porządkowo 
– Ochronna

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu, 
Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Ochrony 
Obiektów i Zabytków

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie, For-
macja Obrony Cywilnej – Drużyna Chemiczna

6.Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowi-
cach, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 
Zootechniczna

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie 
Kolonii, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna

Kwatermistrzowska
8.Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie, 

Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna Kwater-
mistrzowska (żywnościowa)  

9.Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogro-
dzieńcu, Formacja Obrony Cywilnej – Druży-
na Budowlana – Sekcja usuwania awarii i re-
montu sieci wodno – kanalizacyjnej

10. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
Formacje Obrony Cywilnej Drużyna Wykry-
wania i Alarmowania, Drużyna Kwatermi-
strzowska

Główny Specjalista BBiZK
 Marek Kwoczała

Letnie temperatury sprzyjają realizacji gminnych 
przedsięwzięć i inwestycji, które nabierają tempa i ostatecznych  
kształtów:
I. Nadal trwają roboty budowlane związane z  przebudową 

odcinka drogi wojewódzkiej DW791 w Cementowni na 
potrzeby włączenia do drogi publicznej oraz uzbrojenie 
nowych terenów inwestycyjnych. Serdecznie przepraszamy za 
utrudnienia  i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności 
na tym odcinku drogi.  Projekt  pn. „Uzbrojenie terenów 
Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest 
ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

II. Realizowana jest  wymiana azbestowego pokrycia dachu 
na budynku remizo-świetlicy w Gulzowie i w Ryczowie  
oraz na budynku dawnej szkoły w Kiełkowicach i budynku 
administracji mieszkań komunalnych w Ogrodzieńcu w 

ramach  zadania pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie 
Ogrodzieniec”.  Zadanie dofinansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia 
całego projektu to: czerwiec 2018r.

III. Kolejny wniosek  pn „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”, 
który złożyła gmina  został wybrany do dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakładana kwota 
dotacji to: 1.480.490,08zł. W ramach tego projektu zostaną 
poddane kompleksowej termomodernizacji budynki remizo-
świetlic w Podzamczu, Gulzowie i w Ryczowie oraz budynek 
administracji mieszkań komunalnych w Ogrodzieńcu.

GMINNE INWESTYCJE –  MAJ 2018r.

Obowiązkiem każdego obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny,  
czytamy w art. 85. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - to dla nas wszystkich 
jedno z podstawowych zadań. Ale jednocześnie obowiązkiem państwa jest 
zapewnienie swoim obywatelom ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wojny. Na poziomie gminy obowiązki te realizuje burmistrz tworząc 
system ochrony ludności. Dziś nie możemy liczyć na formacje Obrony Cywilnej, które 
działały w Cementowni „Wiek” i  IZOLACJI, bo ich nie ma. Musimy więc je tworzyć 
na nowo, a rozwiązaniem mogą być formacje utworzone zgodnie z wytycznymi Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju na bazie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ostatnim 
czasie zostało powołanych osiem formacji OC przy OSP i dwie przy jednostkach 
gminnych, które będą gotowe do udzielania skutecznej pomocy potrzebującym  
– mówi dr inż. Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Wręczenie aktów powołania formacji OC dla 
OSP Ryczów i Ryczów Kolonia
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Ryczów
Święto Floriana, patrona strażaków obchodziły jednostki 

parafii Ryczów – OSP Ryczów i OSP Ryczów Kolonia. W tym 
roku gospodarzem uroczystości była jednostka z Ryczowa. 
W dniu 2 maja br. o godzinie 16.00 w Kościele Parafialnym 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  w Ryczowie 
odprawiona została msza w intencji druhów. 

Po nabożeństwie jednostki oraz poczty sztandarowe 
prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Ryczowa oraz prezesa 
OSP Ryczów Andrzeja Żaka przemaszerowały na plac przed 
remizę, gdzie odczytano listy gratulacyjne z okazji Dnia 
Strażaka oraz dokonano wręczenia aktów powołania formacji 
Obrony Cywilnej dla obu jednostek. Z rąk Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec OSP Ryczów otrzymała akt powołania 
formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Wodnego, a 
OSP Ryczów Kolonia  akt powołania formacji Obrony 
Cywilnej Kwatermistrzowskiej. W tym dniu odznaczono 
także wyróżniających się strażaków medalami za zasługi 
dla pożarnictwa i wysługę lat.  Uroczystość uatrakcyjnił 
koncert  Orkiestry Dętej OSP Ryczów, która zagrała marsze 
i znane utwory muzyki popularnej. Druhów w tym dniu 
swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt 
Podsiadło, radni Rady Miejskiej Wanda Bednarz, Beata 
Jakacz, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP Henryk 
Karcz, główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego  UMiG Ogrodzieniec Marek Kwoczała oraz 
sympatycy i osoby wspierające działalność strażaków.  

Druga, nieoficjalna  część strażackiego święta odbyła się 
w remizie OSP Ryczów, gdzie w spotkaniu integracyjnym 
wzięli udział druhny i druhowie ora zaproszeni goście.

Giebło, Mokrus
W sobotę, 12 maja br. druhowie Parafii Giebło uczcili 

święto swojego patrona – Floriana. Jednostki OSP Giebło, 
Mokrus, Kiełkowice, Gulzów i Siamoszyce uczestniczyły w 
uroczystej mszy świętej odprawionej w Kościele Parafialnym 
pw. św. Jakuba Apostoła w Gieble przez księdza proboszcza  
Krzysztofa Knapa. Po nabożeństwie strażacy przemaszerowa-
li pod remizę, skąd udali się do Mokrusa, gdzie odbywała się 
druga część uroczystości. Strażacy w zwartym szyku wraz z 
pocztami sztandarowymi prowadzonymi przez dowódcę uro-
czystości dh Krzysztofa Błocha oraz Orkiestrę Dętą z Giebła, 
przemaszerowali główną ulicą sołectwa Mokrus w kierunku 
remizy.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przed re-
mizą OSP Mokrus – gospodarza tegorocznych obchodów  
Dnia Strażaka. Prowadzący uroczystość druh Zdzisław Mogi-
ła powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości, wśród 
których byli m.in. komendant PSP Zawiercie bryg. Artur Łą-
giewka, Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski, radni 
Rady Miejskiej Wioletta Baran, Elżbieta Stanek, Zbigniew 
Fabiańczyk, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP 
Henryk Karcz, dyrektor ZGK w Ogrodzieńcu Grzegorz Wałek, 
główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzyso-
wego  UMiG Ogrodzieniec Marek Kwoczała oraz sympatycy 
miejscowej straży, osoby wspierające ich działalność.  W tym 
dniu dokonano także wręczenia odznaczeń dla wyróżnia-
jących się strażaków oraz odczytano listy gratulacyjne i ży-
czenia z okazji  strażackiego święta. W trakcie uroczystości 
Prezesom jednostek OSP Giebło, OSP Gulzów, OSP Kiełko-
wice i OSP Mokrus zostały wręczone akty powołania formacji 
obrony cywilnej. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta 
z Giebła, która towarzyszyła strażakom w kościele, podczas 
przemarszu i wspólnym spotkaniu w remizie. Muzycy pod  
kierunkiem pana Zbigniewa Barana zaprezentowali różno-
rodny repertuar – od utworów  patriotycznych, żołnierskich 
po wiązanki melodii popularnych i utwory estradowe. 

Następnie uczestnicy  uroczystości zaproszeni zostali 
do remizy strażackiej, gdzie dla wszystkich przygotowa-
no smaczny poczęstunek. Podczas spotkania Prezes OSP 
Mokrus dh Edward Zieliński i naczelnik dh Krzysztof Błoch 
wręczyli listy z podziękowaniami osobom wspierającym jed-
nostkę w Mokrusie.  Remiza jest miejscem spotkań nie tylko 
strażaków, ale całej społeczności lokalnej. Odbywają się tu 
uroczystości i festyny rodzinne. Od  ubiegłego roku działa 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zrzesza 14 członków- 
dziewcząt i chłopców do lat 18. 

Podzamcze
Jednostka OSP Podzamcze otrzymała nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy marki Opel Movano. W sobotę, 5 maja 
br. podczas obchodów Dnia Strażaka nastąpiło uroczyste 
przekazanie nowego auta, którego kluczyki z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Andrzeja Mikulskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunta Podsiadło  odebrał  
prezes OSP Podzamcze Jarosław Gruca.  

W tym dniu w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce w 
Podzamczu odprawiona została msza w intencji druhen i 
druhów z OSP Ogrodzieniec i Podzamcze. Po nabożeństwie 
ks. Mirosław Pasek poświęcił nowy wóz, który zakupiony 
został ze środków gminnych oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Rodzice 
chrzestni  Małgorzata Podsiadło-Dyczko i Radosław 
Skrzypiciel nadali pojazdowi  imię Michaś. W drugiej 
części uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia medali i 
odznaczeń wyróżniającym się druhom. Jednostkom nadano 
akty powołania formacji Obrony Cywilnej. 

Dzięki dobremu wyposażeniu i wyszkoleniu strażaków 
możemy jako mieszkańcy gminy czuć się bezpiecznie. 
Staramy się doposażać wszystkie jednostki . W tym roku to 
jest  pierwszy samochód, czeka nas jeszcze przekazanie wozu 
dla OSP Giebło i OSP Gulzów. Dziś poprzez nadanie aktów 
powołania formacji Obrony Cywilnej rozszerzamy formy 
prawne, aby nasze jednostki były wszechstronnie wyszkolone 
i wyposażone – mówi Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. 

Obecni na spotkaniu Starosta Zawierciański Krzysztof 
Wrona i mł. bryg. Dawid Antosiak z PSP Zawiercie 
złożyli  wszystkim strażakom z okazji ich święta życzenia i 
podziękowania za pełnienie tak trudnej i ofiarnej służby. Do 
życzeń dołączyli także Henryk Kracz - Komendant Miejsko-
Gminny OSP Ogrodzieniec oraz Przewodniczący Zygmunt 
Podsiadło, który w imieniu wszystkich radnych Rady Miejskiej 
pogratulował nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dowódcą uroczystości był dh Tomasz Dyczko. Poczty 
sztandarowe prowadził dh Krzysztof Błoch. Druhom-
strażakom podczas ceremonii na Skałce oraz podczas 
przejścia orszaku wraz z pocztami sztandarowymi towarzyszyła 
Orkiestra Dęta OSP Giebło.

Św. Florian - Dzień Strażaka
Joanna Piwowarczyk

Ryczów

Ryczów

Mokrus Podzamcze

Giebło
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3 Maja

Gminne uroczystości związane ze świętem 3 Maja rozpo-
częła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w 
Ogrodzieńcu. Po nabożeństwie uformował się orszak pro-
wadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz poczty 
sztandarowe jednostek OSP z całej gminy, który przemasze-
rował na Cmentarz Komunalny. Pod Pomnikiem Poległych 

Joanna Piwowarczyk
Marta Bejgier

Uroczyste obchody 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w Ogrodzieńcu z udziałem władz 
samorządowych, strażaków, środowisk 
szkolnych, pracowników jednostek 
gminnych, mieszkańców oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

W środę 2 maja 2018r.  o godz. 17.00 w Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbył się 
koncert patriotyczny pt. „Nuty dla Niepodległej”. Koncert 
rozpoczął występ zespołów działających pod patronatem 
Domu Kultury: Seniorzy z Ogrodzieńca oraz Echo,  które 
zaprezentowały znane i mniej znane pieśni upamiętniające 
majowe święta, czym wprawili publiczność w świąteczny 
patriotyczny nastrój. Wspólną biesiadę poprowadził Andrzej 
Kaim instruktor śpiewu MGOK. Wspólne śpiewanie znanych 
i lubianych piosenek bardzo podobało się publiczności, 
żywo reagującej po każdym utworze.

odbyła się druga część uroczystości. Po krótkiej modlitwie 
odmówionej przez ks. Pawła Tracza i złożeniu kwiatów przez 
delegacje władz samorządowych, strażaków, uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu głos zabrał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski. 

 Jako samorząd gminny staramy się przeciwdziałać co-
dziennym trudnościom. Wspieramy wszystkich mieszkań-
ców. Wykorzystujemy każdą szansę na pozyskanie środków 
zewnętrznych, dużo inwestujemy, aby stworzyć następnym 
pokoleniom jak najlepsze warunki do zamieszkania. Ale tyl-
ko razem, przy wzajemnym zrozumieniu i współpracy nas 
wszystkich możemy tworzyć coś dobrego. Jako władze sa-
morządowe jesteśmy zobowiązani do właściwego i rozsąd-
nego gospodarowania mieniem gminnym, ale również od 
mieszkańców zależy jak będzie wyglądało nasze otoczenie 
i czy będziemy zadowoleni z miejsca w którym mieszkamy, 
żyjemy i pracujemy. Starajmy się wszyscy jako mieszkańcy 
gminy Ogrodzieniec dbać o wspólne mienie publiczne i 
reagujmy na wszelkie przejawy niewłaściwych postaw, de-
wastacji lub niszczenia naszego wspólnego majątku. Pamię-
tajmy o tym nie tylko dziś, w dniu święta narodowego, ale 
także podczas codziennych obowiązków – mówił do licznie 
zgromadzonych uczestników uroczystości Burmistrz Andrzej 
Mikulski, który podziękował wszystkim za udział w uroczysto-
ściach, zachęcając do kultywowania idei i postaw patriotycz-
nych w rodzinach, w szkole i środowisku lokalnym.

Przemarsz orszaku zabezpieczyli druhowie z OSP Ogro-
dzieniec oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ogro-
dzieńcu, za co organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania.

Nuty dla 
Niepodległej

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Opel 
Movano przekazany jednostce OSP Podzamcze w dniu 5 
maja br. podczas obchodów Dnia Strażaka.

Poniżej pamiątkowe zdjęcie osób biorących udział w 
uroczystości z nowym wozem w tle.

Wóz strażacki
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jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

Rada Sołecka w Kiełkowicach składa serdeczne podziękowania dla:
 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, Spółki 
Zamek, radnej Rady Miejskiej Elżbiety Stanek, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunta Podsiadło, Piekarni Podpłomyk z 

Giebła, Leszka Brzozowskiego, Jadwigi Olesik, Grażyny Mędreckiej, Piotra 
Mędreckiego, zespołu muzycznego Reactiv – Artur Olesik,  

prezesa i druhów OSP Kiełkowice,  sołtysa Kiełkowic Anny Szlachty oraz 
zespołu Echo z Ogrodzieńca

za wsparcie i pomoc w organizacji zabawy majówkowej dla mieszkańców 
Kiełkowic w dniu 3 maja br.

Scenariusz zbiórki kiełkowickich druhów w dniu 4 maja br. przebiegał pod hasłem: 
„ĆWICZENIA!”.

Ochotnicy zostali zaalarmowani do następujących zdarzeń: zaginiona turystka i 
pożar młodnika w lesie. Po przybyciu do strażnicy podzielili się na dwa zespoły – zespół 
ratowniczo-poszukujący zaginionej oraz sekcję gaśniczą. Do ekipy dołączył samozwańczy 
pies – „ratownik”.

Po odnalezieniu zaginionej turystki okazało się, że ma złamaną nogę. Zaistniała także 
konieczność podania poszkodowanej tlenu. Ze względów bezpieczeństwa, trzeba było 
poszkodowaną ewakuować w bezpieczne miejsce. W działaniach użyto noszy oraz 
wyposażenia torby PSP R1. Pożar i zagrożenie w pobliskim lesie zostały opanowane. 
Wszystko odbyło się z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Podczas działań nikt 
nie doznał uszczerbku na zdrowiu i życiu. To tylko ćwiczenia.

Na zakończenie uczestnicy zbiórki wspólnie zasiedli przy ognisku i upiekli kiełbaski. Tak 
druhny i druhowie OSP Kiełkowice spędzili święto swojego patrona Floriana.

Strażackie ćwiczenia 
w Kiełkowicach Iwona Rajca

Harmonogram zajęć w czerwcu

12.06. 2018r. – Laboratorium programowania robotów dla seniorów 
I grupa – godz.16.00
II grupa – godz. 17.30

19.06.2018r. –  Senior w świecie finansów –  warsztaty godz.16.00 

28.06 .2018r. – wykład „Kolej żelazna – historia i perspektywy „ –
prof. Marek Sitarz – godz. 17.00 – sala MGOK
Harmonogram zajęć w lipcu

5.07.2018r. –– wykład „Suma wszystkich strachów: terroryści, wirusy, 
fake newsy i inne zagrożenia asymetryczne w XXI wieku”- 
dr Paulina Polko – Sala MGOK  godz.16.00

12.07.2018r. – „Senior w świecie przepisów” – warsztaty – godz.16.00

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 Wystarczy mieć 50+ i zapisać się do projektu, a BEZPŁATNIE będziesz 
mógł korzystać z warsztatów, wykładów w ramach projektu.

 Czekamy na Ciebie.
Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 

tel.326732044 lub w biurze MGOK 
Beata Stypa - Rus

Pani Iwonie Pakule-Błoch, Prezesowi Spółki Zamek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składa

Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Ogrodzieńcu 
oraz Strażacy z Gminy Ogrodzieniec
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PIASEK, ŻWIR

Wyjęte z Józefowa 
Ubita droga farbami letnich dni
rysuje krętą linię w ścianie lasu.
Pod niebem błękitnie wysokim zmieszane
domy obdarowują się cieniami. 
Powietrze miksturą żywicznych woni
przemyka podwórkami.

Nie wiem, kto mnie prowadzi, ale
rozpoznaję jedno - otwarte na 
zieloną łąkę, gdzie nastoletnia ujrzałam 
z bliska trzy niepłochliwe sarny.

Próbuję sobie przypomnieć właścicieli
dobrze zagospodarowanego domu.

On, tęgi mężczyzna, sprzęgający konie
z moim dziadkiem w pracach polowych.
W jego obecności nie można było 
się nudzić, ani smucić.
Towarzyski i jowialny, z lubością słuchał 
opowieści innych, sam też opowiadał
zabawne historie i serdecznie się z nich śmiał.
Do dziś mam w pamięci figlarny błysk jego oka.

Ona, dostojna w prostocie, nie używała 
pudru ani szminki, jedynie kruczociemne
włosy upinała w gruby węzeł połyskującymi 
łukami podtrzymujących go szpil. 
Szczęśliwa mimo nawału pracy
i otwarta dla gości.

Wspomnienie tych dwojga żyjących w czasie, 
gdy wszyscy wdychaliśmy ostrą woń ziemi,
czerpiąc z niej codzienną pociechę, 
jest zawsze teraźniejsze.

Alicja Kmita-Żak
Kwiecień 2018r.

Bieg o Puchar Prezesa KS Giebło

Zapraszamy 16.06.2018r. o godz. 10.00 na 
I Bieg o Puchar Prezesa Klubu Sportowego KS GIEBŁO. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski. Celem 
imprezy jest popularyzacja biegania i promowania 
zdrowego stylu życia oraz integracja środowiska lokalnego 
Mieszkańców Naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy!

Więcej na www.ogrodzieniec.pl i na FB Ogrodzieńca
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Seniorzy wystąpili 
w Jaworznie

Gospodynie z Kiełkowic przygotowały ciasta, sałatki i kiełbaskę z grilla. Zainteresowane 
osoby mogły zwiedzić Izbę Tradycji Pożarniczych Gminy Ogrodzieniec zlokalizowaną w sali na 
parterze strażnicy. O zbiorach muzealnych oraz ich historię opowiadał prezes OSP Kiełkowice 
dh Jan Chudek. Wśród nagromadzonych przez strażaków eksponatów znajdują się między 
innymi: motopompy M-400 oraz M-800, pompa ręczna, agregat oddymiający, pompa 
szlamowa Andoria, radiostacje samochodowe i nasobne, mundury strażackie, hełmy bojowe, 
prądownice oraz sztandary i zdjęcia, z których najstarsze pochodzą z lat 30 ubiegłego wieku. 
Dla dzieci największą atrakcją była kolekcja miniatur samochodów pożarniczych. Prezes Jan 
Chudek zaprosił także do obejrzenia pomieszczeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w które 
wyposażona  jest tamtejsza jednostka OSP. W garażu największe zainteresowanie budził 
wóz bojowy oraz sprzęt do ratowania ludzi, zabezpieczenia wypadków drogowych i innych 
zdarzeń. 

Bawiących się mieszkańców odwiedzili: Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło, radni Powiatu Zawierciańskiego: 
Katarzyna Romańska-Bujak, Paweł Kaziród, Rafał Porc, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Zawiercie Grzegorz Kwiecień, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Goncerz.

Majówkę w Kiełkowicach Rada Sołecka organizuje od kilku lat. Chcemy, aby nasi 
mieszkańcy mieli możliwość spotkania się i wspólnej zabawy – mówią organizatorzy imprezy 
- radna Elżbieta Stanek i Leszek Brzozowski. 

Majówka 
w Kiełkowicach Joanna Piwowarczyk

Mieszkańcy Kiełkowic bawili się na zabawie majówkowej 
zorganizowanej przez Radę Sołecką.  Remiza oraz plac wokół 
budynku w świąteczne popołudnie 3 maja zamieniły się w gwarne 
i wesołe miejsce. Na majówkę przybyły całe rodziny – na każdego 
czekały atrakcje. Dzieci bawiły się na placu, gdzie zamontowana 
była dmuchana zjeżdżalnia. Na sali do tańca zapraszał zespół 
muzyczny Reactiv Artura Olesika i każdy uczestnik imprezy i mały, 
i duży mógł potańczyć  i pobawić się we wspólnej zabawie.  
Zespół Echo wystąpił z repertuarem klasyczno-biesiadnym. 
Organizatorzy zadbali także o poczęstunek dla wszystkich. 

Na scenie klubu Relax w Jaworznie 
zaprezentowały się zespoły z całego 
województwa śląskiego. Seniorzy z 
Ogrodzieńca wystąpili z repertuarem 
biesiadno-rozrywkowym. Za swój występ 
zespół, oprócz gromkich braw widowni, 
otrzymał dyplom i okolicznościowa 
statuetkę w kształcie pucharu. 

Od kilku lat wyjeżdżamy na 
zaproszenie wojewódzkich władz 
PZERiI na przegląd artystyczny o 
randze regionalnej. W ubiegłym 
roku w ramach XX Wojewódzkiego 
Przeglądu występowaliśmy w Siewierzu, 
gdzie wystąpiło 20 zespołów z całego 
województwa śląskiego prezentujących 
najrozmaitszy repertuar, począwszy od 
piosenki ludowej i biesiadnej po muzykę 
popularną, a nawet operetkową. W tym 
roku przegląd odbył się w Jaworznie i 
muszę przyznać, że co roku jesteśmy 

bardzo mile przez organizatorów 
przyjmowani i zapraszani na rok następny 
– mówi Zenobia Bednarz, przewodnicząca 
Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca.

Zespół Seniorzy co roku bierze także 
udział w Jurajskim Kolędowaniu Seniorów 
w  Łazach, cyklicznej imprezie, która 
ma na celu  pielęgnowanie polskiej 
tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, jak 
również integrację seniorskich zespołów 
artystycznych.  

Zespół nie tylko promuje i  rozsławia 
Ogrodzieniec poza granicami naszej 
gminy, ale także jest aktywny w rodzimej 
kulturze, poprzez uczestnictwo w 
różnych imprezach okolicznościowych 
i uroczystościach lokalnych. Niebawem 
zespół zobaczymy podczas występu z 
okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Zespół 
już ćwiczy nowy repertuar na kolejne 
imprezy.

Zespół Seniorzy z Ogrodzieńca 5 maja br. uczestniczyli w XXI 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Okręgowego 
w Katowicach.

Joanna Piwowarczyk

24 kwietnia br. „Słoneczka” i „Biedronki”, czyli przedszkolaki z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, odwiedziły Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Dzieci 
zwiedziły gabinet burmistrza, salę ślubów oraz inne pomieszczenia urzędu.

Burmistrz Andrzej Mikulski oraz Sekretarz Miasta i Gminy Dariusz Ptaś opowiedzieli o 
pracy w urzędzie oraz o sprawach, z którymi przychodzą mieszkańcy do naszej instytucji. 
Burmistrz  dodatkowo zmierzył się z nietypowymi pytaniami od przedszkolaków i został 
obdarowany pięknym herbem wykonanym przez dzieci. Natomiast dzieci otrzymały kuferek 
pełen słodyczy.

Spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciach.

Niecodzienni interesanci w Urzędzie
Iwona Rajca

Organizatorzy majówki

Prezes OSP Jan Chudek prezentuje strażackie zbiory

Wspólna zabawa
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100 lat Niepodległej
Maria Lipka-Stępniewska

Po dwóch opowieściach, które ukazały się w poprzednich 
numerach Gazety Ogrodzienieckiej, rozsypał się worek z 
informacjami. Aż sama nie wiem od czego zacząć, ale może 
po kolei ...

Najpierw suplement do opowieści o Stanisławie Lipce 
– Ułanie Krechowieckim. Zgłosiła się do Gazety pani 
Stanisława Podsiadło i przyniosła kserokopię wyciągu z 
książeczki wojskowej i tu mamy wszystkie informacje.

Stanisław Lipka, służył jako ochotnik już od 2 listopada 
1918r. Jako felczer był w oddziale sanitarnym. Udział w 
wojnie od dnia 12 listopada 1918r. do 20 października 
1920r. Udział w ważniejszych bitwach pod Koziatynem 
i Korostyniem. Koziatyń 26 i 27 kwietnia 1920r. – wielka 
dwudniowa bitwa, po 170 kilometrowym marszu w ciągu 2 
dni. Kawaleria dokonała ogromnego wysiłku, ale zdobyto 
nieuszkodzoną węzłową stację z bardzo licznym i zdatnym 
taborem kolejowym. Wzięto około 5 tysięcy jeńców, zdobyto 
wiele dział i karabinów maszynowych. A najważniejsze 12 
armia sowiecka wykonała odwrót w kierunku wschodnim, 
a 14 armia w kierunku południowo-wschodnim. Wielkie 
przestrzenie aż do Dniepru stały otworem. Ten piękny wyczyn 
był dziełem generała Romera. Było zwycięstwo, ale  musiały 
też być i straty, zarówno zabici i ranni. Więc na pewno nasz 
felczer miał pełne ręce roboty. 

W której bitwie pod Korosteniem brał udział plutonowy 
Lipka, tego nie wiem, bo mogło być i w czerwcu podczas 
odwrotu spod Kijowa (walki z konną armią Budionnego), ale 
mogło to być też 5-12 października 1920r., zwycięskiej bitwie 
z ogromnymi łupami, po której 14 października 1920r. został 
podpisany rozejm.

Na odwrocie kserokopii jest też kserokopia pieczątki 
Związku b. Ochotników Armii Polskiej Oddział w Ogrodzieńcu 
i to jest pierwszy ślad, że taka organizacja w naszym mieście 
istniała.

Następnym dzielnym żołnierzem, o którego losach 
nikt z nas nie wiedział jest Ludwik Kudela. Zaczęło się od 
informacji, że jego wnuk Adam Kudela ma medal po dziadku 
datowany na 1919r. Spotkałam się z p. Adamem i poprzez 
jego opowieść poznałam losy Ludwika Kudeli, który zmarł 
w 1975r., a urodził się w 1896, miał więc 23-24 lata w czasie 
swojej batalii z bolszewikami. Ze wspomnień Dziadka  w 
pamięci wnuka nie zostały ani miejscowości, ani nazwiska 
dowódców, ale te najbardziej dramatyczne przeżycia, to 
co Dziadek widział na własne oczy. Historia, mrożąca krew 
w żyłach, o ułanie, pędzącym na koniu, któremu przeciwnik 
ściął szablą głowę, a koń z bezgłowym korpusem dalej pędził 
w kawaleryjskiej szarży. O strachu, który przeżył, kiedy czołgali 
się nocą, usiłując się przebić do swoich i kiedy unieśli głowy, 
zobaczyli inne głowy nieopodal swojej kryjówki. Przeczekali 
do rana, a kiedy nastał świt, okazało się, że przed nimi było 
pole arbuzów. O warcie na moście i obronieniu tego mostu 
przed opanowaniem przez wroga. 

A teraz medal, a właściwie odznaka „Styr, Horyń, Słucz 
1919”. Na odwrocie wygrawerowany numer 360. Była ona 
nadawana za męstwo w czasie walk na Wołyniu 1919 roku. 
Znalazło się też zdjęcie dzielnego żołnierza w mundurze, nie 
wiem czy zostało zrobione przed wyjazdem na wojnę, czy już 
po powrocie, ale to wspaniale, że się zachowało.

W książce „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920” 
autorzy G. Łukomski, B. Polak i M. Wrzosek wydanej w 1990r. 
przedstawiają kalendarium wojny (dzień po dniu) i w niej 
znalazłam taki zapis:

„4 czerwca 1919r. – napór wojsk bolszewickich atakujących 
nad Styrem

18 czerwca 1919r. – na Wołyniu nad Styrem na północ 
od Rafałówki walki z bolszewikami, którzy pod Mulczycami 
przeprawili się przez Styr

1 lipca 1919r. – na Wołyniu atak bolszewików pod 
Rafałówką – odparty

9 lipca 1919r. – Front Wołyńsko-Galicyjski w odcinku 
Rafałówki – bolszewicy znajdowali się w odwecie za rzeką 
Horyń oraz spod Młynka i Kołek.”

No i już wiemy więcej. Czy tam akurat walczył? Obawiam 
się, że tego już nigdy się nie dowiemy. Czy był ochotnikiem, 
czy już z poboru? Tyle udało się wyszukać. Dlatego  jeszcze 

raz apeluję, nie pozwólmy, aby pamięć o tym wielkim 
dziele niepodległościowym umarła wraz z odejściem jej 
bohaterów. Z Ogrodzieńca do walki poszło co najmniej 
kilkudziesięciu żołnierzy, popatrzcie więc raz jeszcze w 
wasze albumy, szuflady, pudełka, odświeżcie w pamięci 
opowieści dziadków i podzielcie się tym z nami. Jesteśmy 
im to winni, bo przez czterdzieści lat po II wojnie ludzie 
to ukrywali i nawet skrzętnie zacierali ślady. Ale o tym w 
następnym numerze.

Pozdrawiam serdecznie ML-S

Pierwsza z nich „Opowieści Biblijne na dobranoc” 
autorstwa Jean E. Syswerda to zbiór pięknie ilustrowanych 
biblijnych historii. Wydarzenia znane ze Starego i Nowego 
Testamentu zostały przedstawione w sposób przystępny 
młodszym czytelnikom, wprowadzając ich w świat 
chrześcijańskich wartości. Każda historia kończy się krótką, 
piękną modlitwą na dobranoc. W książce znajdziemy 
między innymi opowieści dotyczące: Noego, króla Dawida i 
Salomona, a także Jezusa i Maryi. 

Następną pozycją jest książka „Zielone koktajle”. Pięknie 
wydana publikacja zawiera 365 przepisów na pożywne 
i kolorowe koktajle z warzyw i owoców. Przepisy zostały 
podzielone między innymi na: koktajle odchudzające, 

na śniadanie, nie tylko dla sportowców, oczyszczające, 
pobudzające, sezonowe i odmładzające. Oprócz przepisów 
na koktajle znajdziemy w tej pozycji także przepisy na lody, 
desery i lemoniady. Piękne zdjęcia i ciekawa szata graficzna 
to tylko niektóre z zalet książki napisanej przez autorkę 
bloga Zielone koktajle.

Ostatnią pozycją jest książka pod tytułem: „Wysiedleni. 
Akcja Wisła 1947”, której autorem jest Krzysztof Ziemiec 
– dziennikarz radiowy i telewizyjny. Opowiada losy ludzi 
przymusowo przesiedlonych z południowo-wschodniej 
Polski. 

Serdecznie zapraszamy do biblioteki

BIBLIOTEKA POLECA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim 
czytelnikom niniejsze propozycje książkowe. 

Maria Lipka-Stępniewska z Adamem Kudelą

Ludwik Kudela
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Konkurs na „Najciekawszy gadżet w barwach narodowych” za nami.

To już XV jubileuszowa edycja XV Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej. 9 maja br. odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla finalistów oraz wyróżnionych 
uczniów w konkursie. W tym roku pod hasłem „Najciekawszy gadżet w barwach 
narodowych”. Patronat nad turniejem po raz dwunasty objął prof. Jerzy Buzek, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

W ciągu piętnastu lat gminnego turnieju odnotowaliśmy liczbę 825 uczestników z 
wszystkich szkół w gminie,  w tym 165 finalistów I-III miejsc, 98 wyróżnionych, 20 nagrodzonych 
wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Finaliści miejsc I, II i III tegorocznej 
edycji w grupie gimnazjalnej wyjadą do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W ciągu kilkunastu lat konkurs odbywał się w różnych formach, wiedzę sprawdzano 
pisemnie i ustnie, trzykrotnie miał charakter plastyczny. Uczniowie biorący udział rywalizowali 
indywidualnie lub drużynowo.

W roku bieżącym wzięło udział 52 uczniów z trzech szkół (SP Giebło, SP Ryczów, ZSP 
Ogrodzieniec), spośród których Jury konkursu wyłoniło zwycięzców w poszczególnych 
grupach:

Grupa I – uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
I miejsce: Oliwia Luboń – kl. I SP Ryczów
II miejsce: Franciszek Grimm – kl. IA SP Ogrodzieniec
III miejsce równorzędne: Amelia Jany – kl. I SP Giebło i Milena Szlachta – kl. IIA SP 

Ogrodzieniec
Wyróżnienia: Krzysztof Domagała – kl. IA SP Ogrodzieniec, Emilia Grabowska – kl. III 

SP Giebło, Igor Palka – kl. IA SP Ogrodzieniec, Marta Ciszewska – kl. IIA SP Ogrodzieniec, 
Szymon Ćwikła – kl. IB SP Ogrodzieniec

Grupa II – uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych
I miejsce: Amelia Kowalczuk – kl. V SP Giebło
II miejsce: Nina Kałużny – kl. IVC SP Ogrodzieniec
III miejsce: Michał Jędruszek – kl. VI SP Giebło
Wyróżnienia: Iga Skrzypiciel – kl. IVC SP Ogrodzieniec, Kacper Pacia – kl. VI SP Giebło, 

Marcel Adamczyk  – kl. VB SP Ogrodzieniec
Grupa III – uczniowie klas II-III Gimnazjum, klas VII Szkół Podstawowych 
I miejsce: Weronika Kończyk – kl. IIIB Gimnazjum
II miejsce: Kinga Żak – kl. IIIA Gimnazjum
III miejsce: Aleksandra Choroś – kl. IIIB Gimnazjum
Wyróżnienia: Julia Pytka – kl. IIIC Gimnazjum, Agata Grzesiak – kl. IIA Gimnazjum
Jurorami konkursu byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec: Dariusz Ptaś, 

Anna Jurczak, Justyna Żak, Iwona Rajca.
Wręczenie nagród miało miejsce w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Finaliści 

oraz wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy, statuetki i nagrody z rąk przedstawicieli 
samorządu: pana Andrzeja Mikulskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pana 
Zygmunta Podsiadło – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i pana Dariusza 
Ptasia – Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. „Bilety do Strasburga” ufundowało Biuro 
prof. Jerzego Buzka, nagrody i upominki przygotował Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
oraz Związek Gmin Jurajskich.

Następnie wszyscy udali się na oglądanie ekspozycji gadżetów w barwach biało-
czerwonych. Wystawę prac konkursowych można oglądać przez najbliższy miesiąc w holu 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu.

Konkurs Iwona Rajca
Zdj. Justyna Żak

23 kwietnia wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu wzięli udział w akcji 
sprzątania świata. Koordynatorem całości była magister  Małgorzata Janoska.

Sprzątanie świata – to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest 
promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym 
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  W tym roku naszym celem było usuniecie  
dzikiego wysypiska. Ostatecznie jednak dotarliśmy dalej, usuwając śmieci w drodze na 
Krępę oraz zbierając odpady na samej Krępie.  Dla szkoły jest  to interesująca metoda pracy 
wychowawczej ucząca dzieci,  że nie wolno wyrzucać śmieci byle gdzie, a odpady należy 
segregować, by nie oddziaływać negatywnie na środowisko lokalne i globalne. Dlatego 
właśnie nikt się nie obijał, wszyscy zgodnie poszukiwali śmieci pozostawionych w miejscach 
niewłaściwych i napełnili  niejeden worek tym, co inni pozostawili na leśnych ścieżkach.

Dziękujemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu za pomoc w 
przeprowadzeniu akcji i czynne włączenie się w usuwanie zebranych przez nas śmieci!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Sprzątamy świat

Czternastu członków liczy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Mokrus. Jej 
opiekunem jest druh Sławomir Szlachta, który poświęca swój wolny czas i stara się jak 
najwięcej nauczyć młodych adeptów strażackiej sztuki.  Za początki działalności MDP uznaje 
się dzień 22 lutego 2017r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. W skład 
drużyny młodzieżowej mogą wchodzić chłopcy i dziewczęta do lat 18 i jej zadaniem jest 
zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 
przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Drużyna z Mokrusa jako 
główny cel swojej działalności przyjęła pracę na rzecz społeczności lokalnej i działaniach 
wspierających rodzimą jednostkę OSP. Pierwszym zadaniem, które wykonali młodzi strażacy 
była akcja rozdawania odblasków mieszkańcom wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa 
poruszania się w miejscach publicznych.

Młodzi strażacy odwiedzili domy mieszkańców, aby zmotywować ich do zakładania tych 
„świecących plakietek”. Bowiem mogą one uratować życie nie tylko nocą, ale również 
za dnia. Ostrzegają kierowcę, kiedy człowiek przechodzi przez pasy, bądź porusza się 
poboczem – zanotowano w kronice drużyny z datą 27.08.2017r. 

Młodzi strażacy biorą udział w różnych lokalnych uroczystościach np. obchodach św. 
Floriana. Podsumowują także swoją pracę na spotkaniach sprawozdawczych OSP Mokrus. 
Dla wyróżniających się druhów przyznawane są odznaki i medale Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej.

MDP w Mokrusie
Joanna Piwowarczyk



11MAJ 2018

Ewelina Grimm
Iwona Jeziorko

W marcowym wydaniu GO publikowaliśmy wiersze pani Alicji Kmity-Żak o wymowie 
patriotycznej i nostalgicznej na 10 lecie istnienia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana 
Pawła II w Preston w Wielkiej Brytanii. W obecnym numerze przedstawiamy kilka słów 
związanych z tym wydarzeniem. 

Pani Alicja Kmita-Żak otrzymała piękne foldery wydane do użytku wewnętrznego 
PSS w Preston z okazji 10-lecia tejże placówki. Na okładkach Jej wiersze i wiersz Leny 
Klimczak, lat 11, zwyciężczyni konkursu na najpiękniejszy wiersz o Szkole – publikowany 
w tym numerze GO. Oto garść informacji. Szkoła powstała 27.10.2007 roku. Początki, 
jak w każdym przypadku, przysparzały organizatorom trudności, ale dzięki determinacji, 
osobistemu zaangażowaniu aktywu, Kościoła, przyjaciół i znajomych, również z kręgu 
angielskiego, Szkoła mogła powstać. Znaleziono dla niej lokum i działalność placówki, 
której od początku przyświecała idea Polskości pełnej pozytywnych wartości, takich jak: 

honor, tradycja, dobro, mogła nabrać mocy. Nie byłoby Szkoły, gdyby nie polskie rodziny, rozumiejące, że nauka języka 
polskiego, historia Polski, tradycji i obyczajów jest kuźnią budowania tożsamości narodowej. Szkoła, kultywując pamięć i 
tożsamość, szczególną uwagę kładzie na godne czczenie polskich narodowych świąt i rocznic. Różnorodne przedstawienia 
i akademie mają na celu krzewienie kultury polskiej na emigracji - dokumentują to liczne kolorowe zdjęcia. Uczniowie 
odwiedzają groby Polaków w Preston, Chorley, Formby i Southport, składając kwiaty i zapalając znicze. Pamiętają też o 
polskich lotnikach, walczących za wolność „Naszą i Waszą”. Szkoła organizuje dzieciom Jasełka, szkolną Wigilię, wizytę św. 
Mikołaja. Działają kółka: sportowe, taneczne, plastyczne. Jest zatem wiele okazji do czerpania radości ze wspólnego bycia 
razem. Dowodzą tego wycieczki po malowniczych zakątkach Wielkiej Brytanii. Dla polskich dzieci, ciężko zapracowanych, bo 
nie mają wolnych sobót, to radosne przeżycie i swego rodzaju nagrody.

Informujemy, że prace plastyczne uczniów PSS w Preston będą wystawione podczas uroczystości zakończenia roku 
akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego w MGOK w Ogrodzieńcu w dniu 16 czerwca. Otwarcie wystawy planowane jest 
ok. godz. 10.45.

Redakcja

Lena Klimczak

Polska Szkoła

Polska Szkoła wciąż nas woła,
Bo na lekcje nadszedł czas,
Dzwonek dzwoni,
Dzieci idą grzecznie, tuż do swoich klas.

Zeszyt ładny, schludny, piękny,
Nie ma kleksów, nie ma błędów,
Nie ma z polszczyzną zamętów.

Zgrzyt stalówek głos przejmuje, 
Każdy lekcją się zajmuje,
Całą wiedzę zapisuje,
Jak w listopad jedenasty Ojczyzna się wyzwoliła,
Do radości zachęciła.

W Preston stoi bardzo dumnie od dziesięciu lat,
Biały orzeł nad Nią lata,
Niosąc wieść na kraniec świata.

W Polskiej Szkole zespół mają,
I tancerze się kłaniają,
Krakowiaka zatańczyli, bardzo ładnie to zrobili.
Polskie tańce rozsławiają i hołubce wywijają,
Kombatantom zaśpiewają.

Polska Szkoła wciąż nas woła,
I co tydzień robi tak,
No bo przecież w tą rocznicę,
Stoi tu już dziesięć lat.
Pod wezwaniem Jana Pawła Drugiego,
Nauczymy się tu wszystkiego!!!!!

Zaufać dalekiej podróży część 2

Wielkim powodzeniem cieszył się kiermasz ciast, upieczonych przez uczniów naszej 
Szkoły, z którego dochód przeznaczony został na Schronisko dla psów w Zawierciu. Kiermasz 
był częścią ogólnopolskiej akcji „Nie kupuj. Adoptuj!”. Uczestnicy happeningu mogli  
przeczytać historie i obejrzeć zdjęcia niektórych psów ze Schroniska. Może któryś z naszych 
uczniów zdecyduje się otoczyć opieką i dać schronienie choć jednemu z tych fantastycznych 
psiaków?

Uczniowie, którzy pracowali przy organizacji i przebiegu imprezy to: Zuzanna 
Pawełczyk, Aleksandra Jaworska, Sandra Sagan, Maja Kwiatkowska, Maria Trawińska, 
Laura Pawlik, Magda Szlachta, Aleksandra Grzesiak, Agata Grzesiak, Klaudia 
Pilarczyk, Wiktoria Flak, Katarzyna Oruba, Kinga Żak, Dominika Żak, Marta Gamrot.  
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Dzień Ziemi
16 maja 2018 roku w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Ogrodzieńcu 
– Cementowni odbył się happening z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie 
Gimnazjum i klasa 7a mieli okazję wziąć udział w konkursie „Znamy 
nasze drzewa”, wybrać najpiękniejszą ”Eko – rzeźbę” , obejrzeć wystawę 
plakatów „Dzień Ziemi 2018”

Dzień Dziecka

Gdy nadejdzie 1 czerwca,
Dzień Dziecka upragniony:
Każdy z dzieci czuje się szczęśliwy,
Wyjątkowy, wyróżniony.

Każdy czeka na prezenty,
Miłe gesty i życzenia.
Taki to przywilej dzieci,
Od samego urodzenia.

Niechaj szczęścia nie zabraknie
Dla każdego z dzieci:
By spełniły się życzenia.
Słoneczko zawsze świeci.

Aby każdy był szczęśliwy
W tym dziecięcym wieku...
Niech radości nie zabraknie
W tym młodym człowieku.

Zenona Fiutak
08.05.2018r.
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Reprezentacja chłopców złożona z Uczniów klas II i III gimnazjum i klas VII szkoły 
podstawowej brała udział w eliminacjach mistrzostw powiatu, które zostały rozegrane na 
obiektach Orlika w Łazach.

Do awansu, do dalszych faz rozgrywek  zabrakło zwycięstwa w meczu z Zespołem Szkół z 
Łaz, gdzie padł remis 2:2.  W pierwszym meczu drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu pokonała Zespół Szkół z Niegowonic 4:1.

W meczu ZS  Łzy – ZS Niegowonice 7 : 4
Tabela końcowa:
1.ZS Łazy                       2   4    9-6
2.ZS-P Ogrodzieniec   2    4    6-3
3.ZS Niegowonice       2    0    5-11
Ogrodzieniec reprezentowali: Michał Uglorz , Kacper Gałecki( 1 gol), Jakub Pluta, Jakub 

Słowikowski, (1 gol), Szymon Peda, Piotr Kowalczyk (1 gol), Adrian Antoniak, Bartłomiej 
Rozlał (1 gol), Krzysztof Kuśmierski  (1 gol). Jeden gol był samobójczy  dla Ogrodzieńca w 
meczu z Łazami. Kontuzja wyeliminowała z gry Dominika Pietruszkę.

Jak daleko może skoczyć człowiek? 
Jak szybko może biec? W jaki sposób 
trening wpływa na ciało człowieka? Tego 
wszystkiego dowiedzieli się najmłodsi 
studenci UDO 19 maja  na  wykładzie dr hab. 
Armanda Cholewki. Wykładowca  próbował  
dzieciom  przybliżyć prawa fizyki rządzących 
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UTW
News

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Eliminacje mistrzostw powiatu 
chłopców starszych w piłce nożnej

 Trener: Jarosław Janik

25 kwietnia br. odbył się na obiektach Orlika w Ogrodzieńcu  VIII turniej Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec w  piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.

Udział wzięły: Szkoła Podstawowa z Giebła, Podzamcza , Ryczowa i Ogrodzieńca.
Wyniki turnieju:
Podzamcze –Ogrodzieniec 0:1
Giebło-Ryczów  6:1
Ogrodzieniec –Giebło 3:2
Ryczów –Podzamcze 4:1
Giebło –Podzamcze 6:0
Ogrodzieniec –Ryczów 1:1
Tabela końcowa:
1.Ogrodzieniec  3   7 pkt.  5-3 bramki
2.Giebło    3   6          14-4 
3.Ryczów    3   4           6-8
4.Podzamcze      3  0           1-11
Zwycięzcy turnieju SP1 Ogrodzieniec grali w następującym składzie: Michał Uglorz, 

Adrian Antoniak, Norbert Słowikowski, Szymon Peda, Patryk Piątek, Jakub Pluta, Mateusz 
Jura, Filip Gryz, Filip Żak, Kamil Żak, Michał Urbańczyk. Trener: Jarosław Janik , sędzia: 
Dawid Szymusik.

Szkoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy a zawodnikom medale ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec wręczyli: Sekretarz  Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Dariusz Ptaś oraz wicedyrektor ZSP Ogrodzieniec Magdalena Grzebieluch.

Turniej relacjonowała ITV Region

VIII Turniej piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza 

Słuchacze  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 10 
maja 2018r. wysłuchali prelekcji pt: „Medycyna 
holistyczna pod lupą”. Wykład  został 
poprowadzony przez mgr Marcina Ważnego, 
fizjoterapeutę i trenera personalnego znanych 
sportowców koszykówki. Można go również 
posłuchać gościnnie w Polskim Radiu Katowice 
podczas audycji „Poruszający Program”, 
w której opowiada o treningu i odnowie 
biologicznej. 

Słuchaczy UTW w czerwcu zapraszamy  na 
wykłady:

7.06.2018r. – „Cud Alaski” – mgr Katarzyna 
Fibich – godz. 16.30  sala MGOK

Inauguracja zakończenia VI roku UTW – 
21.06.2018 (czwartek) – godz.16.30 sala MGOK

19 maja 2018r. Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ogrodzieńcu wybrali się na wy-
cieczkę. Punktualnie o godzinie 7.30 autokar 
ruszył z 35 uczestnikami i wspaniałym przewodni-
kiem Jarkiem Wesołowskim. Przez Pilicę, Żarno-
wiec dotarliśmy do Racławic, na miejsce słynnej 
bitwy podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, która 
miała miejsce 4 kwietnia 1794r. Zrobiliśmy sobie 
zdjęcie pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, 
kosyniera, który czapką zgasiła zapalony lont w ar-
macie, ratując tym wielu powstańców. Obeszliśmy 
błonia, obejrzeliśmy Kopiec Kościuszki (znacznie 
mniejszy niż ten w Krakowie) i dworek Walerego 
Sławka (niestety popadającego w ruinę).

Następnie pojechaliśmy do Wiśli-
cy na spotkanie ze średniowieczem.  
Tu zobaczyliśmy relikty wczesno-średniowiecz-

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

wybranymi dyscyplinami sportu oraz udzielić  
odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać fizykę 
w zdrowym sporcie.

Najmłodszych Studentów w czerwcu  
zapraszamy na wykład:

9.06.2018r. -„Wynalazki i odkrycia, 
które zmieniły dzieje ludzkości”- wykład 
poprowadzi dr inż. Łukasz Wróblewski – 
godz. 12.00- sala MGOK

Inauguracja zakończenia UDO –  
16.06. 2018r. – godz.10.00- sala MGOK

Beata Stypa –Rus
Koordynator UDO

nego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja z 
przylegającą kaplicą grobową: datowane na 
XIw. relikty I kolegiaty romańskiej z XIIw. wraz 
z unikatową Płytą Orantów, relikty II kolegiaty 
romańskiej datowaną na XIIIw. oraz XV-wieczną 
polichromię w Domu Długosza. 

Z Wiślicy pojechaliśmy do Buska-Zdroju. 
W Parku Zdrojowym odbywał się festyn folk-
lorystyczny z występami zespołów ludowych i 
dziesiątkami straganów z wyrobami z drewna, 
koronkami i także ekologicznymi produktami 
spożywczymi (sery, miody, zioła, pierogi).

Po obiedzie pojechaliśmy do Młodzaw 
Małych do Ogrodu na Rozstajach będący wła-
snością Zofii i Tadeusza Kurczynów. I to była 
prawdziwa uczta  dla wszystkich zmysłów. Ko-
lekcja roślin zgromadzona od 1993 roku na po-
wierzchni 1 hektara obejmuje około dwa tysiące 
gatunków, a oprócz tego jeszcze kilkanaście 
gatunków ptaków ozdobnych. Pan Tadeusz jest 
artystą – rzeźbiarzem i wśród roślin stoją jego 

rzeźby. Szum wodospadów, zapach kwitnących 
roślin i cudowny wielobarwny widok sprawił, że 
chciało się tam pozostać dłużej. Niektóre rośliny 
widzieliśmy po raz pierwszy (np. truskawkowiec 
amerykański - drzewo kwitnące na czerwono i 
naprawdę  pachnące truskawkami, chociaż tro-
chę sfermentowanymi).

Wróciliśmy zmęczeni, ale naprawdę zado-
woleni z gorącym postanowieniem, że takie 
wycieczki  będziemy organizować w każdym na-
stępnym roku. 

Gorąco więc zachęcam wszystkich do zapisy-
wania się do UTW w nowym roku akademickim 
(od października).

  Maria Lipka -  Stępniewska
foto: Marian Żak


