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Co? Gdzie? Kiedy?

W pogodne sobotnie popołudnie, 13 czerwca br. mieszkańcy oraz przyjezdni goście wzięli udział w imprezie pn. „Mu-
zyczne Miasteczko”, która odbyła się na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. W programie wystąpili: Seniorzy z Ogro-
dzieńca, Kapela To i Owo z Myszkowa, zespół  Toporowianki oraz gwiazda wieczoru Kapela Czerniakowska. Organiza-
torem imprezy był MGOK w Ogrodzieńcu.

JP

W dniach 27 – 28 
czerwca br. Zespół Folk-

lorystyczny „WRZOS”  
z Ryczowa Kolonii za-

prezentował się podczas 
49. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel  
i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym 

nad Wisłą. 
 

Głównym celem Festiwalu jest 
ochrona tradycyjnego repertuaru 
oraz tradycyjnego stylu muzyko-
wania i śpiewu. Tradycja ludowego 
śpiewu i muzykowania jest cenną i 
istotną częścią polskiego, niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. 
Stanowi ona bowiem o tożsamo-
ści lokalnej, regionalnej i narodowej 
zjednoczonej Europy. 
W festiwalu bardzo licznie zapre-
zentowali się artyści ludowi z więk-

szości regionów Polski. Bardzo wysoki 
poziom można było zauważyć wśród 
kapel, co znalazło wyraz w przyznaniu 
większej ilości nagród w tej kategorii. 
Występ podczas festiwalu jest ogrom-
nym wyróżnieniem. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że województwo śląskie re-

prezentowało pięć grup śpiewaczych, 
wśród których znalazł się nasz gminny 
zespół. To było niezwykłe przeżycie 
uczestniczyć w festiwalu folkloru i tra-
dycji ludowej. 

Marta Bejgier

SPEED STACKS
czyli układanie kubków na czas

W czwartek, 2 lipca br. odbyły się niezwykle fascynujące 
i widowiskowe zajęcia, czyli układanie kubków na czas. 
Do MGOK w Ogrodzieńcu przyjechali przedstawiciele za-
wierciańskiego oddziału  Polskiego Towarzystwa Kultural-
nego, którzy przywieźli maty i komplety kubków SPEED 
STACKS. Nasza młodzież już miała okazję zapoznać się 
z tą formą sportu i rekreacji, pochodzącej z USA. W cza-
sie ferii zimowych gościliśmy wolontariuszy wraz z panią 
dyrektor Ewą Gawron z Polskiego Towarzystwa Kultural-
nego z Zawiercia. Zajęcia bardzo się spodobały naszym 
młodym uczestnikom. Ćwiczenia pod kierunkiem wolon-
tariuszy, którzy nie jedno mistrzostwo SPEED STACKS już 
zdobyli, okazały się niezwykle skuteczne. Efekt był taki, że 
coraz szybciej każdemu z nich szło układanie kubków i 
zamiana na coraz trudniejsze konfiguracje.

W Zawierciu SPEED STACKS przyjęło się pod nazwą 
„szybkie kubki” i stało się bardzo popularne. Działamy od 
dwóch lat i prowadzimy zajęcia z gier logicznych i zabawy 
ruchowe dla dzieci oraz zajęcia fitness dla dorosłych. Sta-
ramy się krzewić ideę wolontariatu poprzez angażowanie 
rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu  - mówi 
Ewa Gawron, dyrektor Oddziału PTK w Zawierciu.

J. Piwowarczyk

Muzyczne Miasteczko

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” 
z Ryczowa Kolonii w Kazimierzu nad Wisłą

• 13 lipca  Wycieczka do skansenu  
w Chorzowie

• 18 lipca - Jurajskie Śpiewanie – skwer 
przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

• 21 lipca Rodzinna wycieczka do  
Olkusza – zwiedzanie muzeum  
afrykanistycznego

• 28-29-30.08.15r. – Święto Gminy  
Ogrodzieniec

Szczegóły podane zostaną na plakatach  
i na stronie www.ogrodzieniec.pl
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 19 
maja wpłynęły następu-
jące interpelacje i zapy-
tania radnych:
Mamy ładną siłownię na 
świeżym powietrzu, ale 
przydałoby się tam wsta-
wienie kilku ławek i utwar-
dzenie gruntu pod urządze-
niami.
Dworek w Gieble wymaga 
remontu  – zewnętrzne ścia-
ny są w złym stanie tech-
nicznym, odpadający tynk, 
pęknięcia. 
Czy gmina mogłaby sama 
odbierać odpady, np. zaku-

pić smieciarkę lub powołać 
spółkę. 
Proszę w imieniu mieszkań-
ców Józefowa o naprawę 
nawierzchni w Józefowie od 
posesji p. Synoradzkiej do 
samego tartaku. 
Proszę o zwrócenie uwagi 
na wysypisko śmieci jakie 
pojawiło się koło stawu w 
Cementowni.
Proszę o wysprzątanie 
chodnika w Cementowni 
prowadzącego do Os. E. 
Orzeszkowej .
W imieniu mieszkańców 
sołectw Fugasówka i Mar-
kowizna zapytuję: na jakim 

etapie jest budowa  - do-
kończenie budowy drogi 
gminnej – ul. Krótkiej?
Proszę o naprawę drogi na 
Markowiźnie i wysprząta-
nie dzikich wysypisk śmieci 
wzdłuż ul. Reja, Kolejowej i 
Mickiewicza.
Kiedy odbędą się posie-
dzenia wspólnych komisji 
dotyczących dróg zaplano-
wanych do remontu.
Lasek – zrobił tam się za-
gajnik. Przydałaby się tam 
wycinka i zagospodarowa-
nie, z myślą o przywróceniu 
tego miejsca mieszkańcom.

Odpowiedzi Burmistrza:
Ławki i utwardzenie przy 
siłowni – rozmawialiśmy z 

jednym z wykonawców i 
w najbliższym czasie zle-
cimy utwardzenie tego 
miejsca. Ławki też zosta-
ną zamontowane.
Czynimy starania o zna-
lezienie środków na re-
mont elewacji dworku. 
Chcielibyśmy prace te 
przeprowadzić jeszcze w 
tym roku.
Czy gmina mogłaby 
sama odbierać odpady? 
Aktualnie obowiązują 
przepisy zobowiązujące 
gminy do przystąpienia 
do przetargu. Wymaga-
nia określają szczegóło-
we przepisy dla firm zaj-
mujących się wywozem 
odpadów komunalnych. 

Dlatego musimy korzy-
stać z firm specjalistycz-
nych. 
W najbliższych tygo-
dniach opracowa-
ny zostanie regulamin 
utrzymania porządku i 
czystości w gminie, któ-
ry przedstawimy radnym. 
Po oszacowaniu kosz-
tów przystąpimy do no-
wego przetargu.
Drugi etap budowy ul. 
Krótkiej w Fugasówce – 
jeżeli nie uzyskamy zgo-
dy właścicieli gruntów to 
musimy dokonać zmian 
w projekcie. 
W uchwale mamy za-
twierdzoną pozycję 20 
tys. zł na sprzątanie dzi-

kich wysypisk w gminie.
Naprawa dróg – sprawę 
przekażę do inspektora 
ds. dróg, który dokona 
wizji w terenie. Posprzą-
tanie wysypiska przy sta-
wie przekażę do ZGK. 
Wytypowanie dróg do 
remontu zostało prze-
kazane inspektorowi ds. 
dróg, który rozmawiał z 
wszystkim radnymi z so-
łectw i ustalimy wspólnie, 
które drogi na jakie lata 
zaplanować do remontu.
Lasek – warto się zasta-
nowić jak to miejsce za-
gospodarować.Mogłoby, 
tak jak kiedyś, pełnić rolę 
miejsca spotkań, festy-
nów, wspólnej zabawy.

RADNI PYTAJĄ

25 lat samorządu terytorialnego

Referat okolicznościowy wygłosiła dr hab. Anna Wierzbica

Radni I kadencji 1990-1994

Radni II kadencji 1994-1998

Radni III kadencji 1998-2002

Radni IV kadencji 2002-2006

Radni V kadencji 2006-2010

Radni VI kadencji 2010-2014

Radni VII kadencji 2014-2018

Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
w dniu 19 czerwca 2015 
r. odbyła się w związku z 
25 rocznicą odrodzenia 
samorządu terytorialne-
go w Polsce. Sesja była 
okazją do przypomnienia 
początków samorządu 
i jego kształtowania się 
przez ostatnie lata. W sesji 
uczestniczyli radni Rady 

Miejskiej obecni oraz po-
przednich kadencji po-
cząwszy od roku 1990, 
radni powiatowi, sołtysi, 
pracownicy samorządo-
wi. Na uroczystość zostali 
zaproszeni także włodarze 
gminy sprzed roku 1990 
– byli naczelnicy Edward 
Beza i Janusz Kopeć.
Uroczystość odbyła się 
w Centrum Jura, czyli 

budynku dawnej dyrek-
cji  Cementowni „Wiek”. 
Na dużej sali zgroma-
dziło się blisko 200 osób 
związanych z samorzą-
dem naszej gminy. Była 
to okazja do wspomnień 
i podsumowań dorobku 
gminy Ogrodzieniec. Po 
otwarciu sesji i powitaniu 
gości Zygmunt Podsiadło, 
przewodniczący Rady 

Miejskiej w Ogrodzień-
cu poprosił zebranych o 
uczczenie minutą ciszy 
pamięć zmarłych samo-
rządowców.  Uroczystą 
sesję rozpoczął  referat 
dotyczący prawa samo-
rządu terytorialnego, któ-
ry wygłosiła dr hab. Anna 
Wierzbica z Katedry Sa-
morządu Terytorialnego 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. 
Następnie gospodarz 
spotkania Burmistrz An-
drzej Mikulski poprosił 
swoich poprzedników 
Jarosława Ciszewskiego 
i  Zygmunta Podsiadło o  
przypomnienie zebranym 
o ważniejszych działa-
niach w sferze gospo-
darczej oraz społecznej 
w kadencjach 1990-94, 
1994-98 (J. Ciszewski)  i 
1998-2002 (Z. Podsiadło). 

Podsumowaniem 25-le-
cia samorządu były dwie 
prezentacje przedsta-
wione przez Burmistrza 
A. Mikulskiego. Pierwsza 
dotyczyła  „Realizacji pla-
nów finansowych Gminy 
Ogrodzieniec w latach 
1995-2003”, w oparciu 
o dane GUS.  W drugiej 
prezentacji ukazana zo-
stała gmina w aspekcie 
inwestycyjnym, społecz-
nym i kulturalnym w latach 
1990 – 2015, w oparciu o 
materiały z Gazety Ogro-

dzienieckiej, która także w 
tym roku obchodzi 25 lat 
istnienia na ryku wydaw-
niczym - pierwszy numer 
ukazał się w listopadzie 
1990r.
Uroczysta sesja była też 
okazją do złożenia podzię-
kowań. Okolicznościowe 
statuetki  oraz dyplomy za 
działalność samorządową 
wręczono osobom, które 
szczególnie przyczyni-
ły się do rozwoju naszej 
gminy.

Joanna Piwowarczyk



GAZETAo g r o d z ien ie cka 3
CZERWIEC-LIPIEC 2015

Odnowiona studnia w Gieble

Chodnik przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

22 maja w UMiG w Ogro-
dzieńcu odbyło się spo-
tkanie z Zarządem Banku 
Spółdzielczego z Katowic, 
który decyzją Nadzoru 
Finansowego przejął peł-
nienie funkcji Zarządu w 
Banku Spółdzielczym Za-
wiercie.
25 maja w UMiG Ogro-
dzieniec miało miejsce 
spotkanie z mieszkańca-
mi właścicielami gruntów 
przy ulicy Sawickiej na 
jej końcowym odcinku, 
dotyczące uregulowania 
spraw własnościowych 
gruntów przygotowanych 
pod drogę. Na spotkaniu 
doszło do porozumienia 
gminy z właścicielami, 
dzięki  któremu zostanie 

wytyczona droga o sze-
rokości 6 metrów na całej 
powierzchni ul. Sawickiej. 
W roku bieżącym wyko-
nane zostaną niezbędne 
czynności geodezyjne, w 
roku przyszłym projekto-
wanie nowej drogi.
27maja odbyło się po-
siedzenie komisji miesz-
kaniowej, na którym ak-
tualizowano wnioski w 
sprawie przydziału miesz-
kań komunalnych.
29 maja w UMiG odbyło 
się spotkanie z przedsta-
wicielami Poczty Polskiej, 
na którym omówiono pla-
nowany remont „trójbu-
dynku”. 
30 maja w Centrum Roz-
rywki Jura w Cementowni 

odbyły się obchody Dnia 
Rodzicielstwa Zastęp-
czego. Organizatorem 
było Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w Zawierciu oraz OPS w 
Ogrodzieńcu przy udziale 
Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu i Gminy Ogro-
dzieniec.
31 maja na Zamku Ogro-
dzienieckim w Podzam-
czu miał miejsce II Bieg 
Zdobywców Orlich Gniazd 
oraz Piknik Ekologiczny 
pn. „Zielona Pobudka”. W 
Pikniku ekologicznym zor-
ganizowanym przez Lasy 
Państwowe brało udział 
wiele środowisk związa-
nych z ochroną przyrody 
i ekologią. Wśród nich 
było Stowarzyszenie Arka, 
Fundacja Nasza Ziemia, a 
obecnością swą wagę im-
prezy podkreśliła mieszka-
jąca na stałe w Australii p. 
Mira Stanisławska-Meysz-
towicz, założycielka Fun-
dacji Nasza Ziemia.
II Bieg Zdobywców Orlich 
Gniazd to impreza sporto-
wa przeznaczona dla bie-

gaczy oraz osób uprawia-
jących nordic walking. W 
tegorocznych zawodach 
wzięło udział 570 uczest-
ników. Wśród nich znaleźli 
się zarówno dorośli, jak i 
dzieci.
1 czerwca w UMiG miało 
miejsce spotkanie przed-
stawicieli Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowi-
cach Tauron Dystrybucja 
SA i Gminy Ogrodzieniec 
w sprawie przebudowy 
skrzyżowania ulic Ko-
ściuszki i 1 Maja. 
2 czerwca zebrała się 
komisja Rady Miejskiej w 
sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porząd-
ku w gminie.
6 czerwca w Zagrodzie 
Edukacyjnej na Fermie 
Strusi w Kiełkowicach od-
był się Dzień Strusia, im-
preza na której zaprezen-
towały się m.in. zespoły 
artystyczne oraz sekcja 
literacka UTW,  działające 
przy MGOK w Ogrodzień-
cu.
7 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Gieble odbył 

się festyn szkolny połą-
czony z podsumowaniem 
akcji „W-F z klasą”.
9 czerwca na Krępie zor-
ganizowany został festyn 
z okazji zakończenia roku 
akademickiego UTW w 
Ogrodzieńcu.
10 czerwca odbyła 
się nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej, na której 
przyjęto nowy regulamin 
utrzymania porządku i 
czystości w gminie Ogro-
dzieniec.
12 czerwca odbyło się 
Walne Zgromadzenie 
Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Ogrodzieniec.
13 czerwca na Placu Pił-
sudskiego w Ogrodzień-
cu  zorganizowany został 
piknik pn. „Muzyczne Mia-
steczko”, w którym wystą-
pili: Seniorzy z Ogrodzień-
ca, kapela podwórkowa 
To i Owo z Myszkowa, 
zespół Toporowianki oraz 
gwiazda wieczoru Kapela 
Czerniakowska. 
14 czerwca w MGOK 
odbyło się uroczyste za-
kończenie I edycji Uni-

wersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu.
18 czerwca w MGOK 
odbyło się uroczyste za-
kończenie trzeciego roku 
akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu.
19 czerwca na dużej 
sali w budynku dawnej 
dyrekcji Cementowni 
Wiek (obecnie Centrum 
Rozrywki Jura) odbyła 
się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej z udziałem za-
proszonych gości z okazji 
jubileuszu 25-lecia samo-
rządu terytorialnego.
20 czerwca w hali spor-
towej w Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu odbył się 
Przegląd Orkiestr OSP 
Województwa Śląskiego, 
w którym wzięło udział 
pięć orkiestr: Orkiestra 
OSP Ligota, Orkiestra 
OSP Giebło, Orkiestra 
OSP Tąpkowice, Orkie-
stra OSP Przychody, Or-
kiestra OSP Wojkowice 
Kościelne oraz Dziecięco-
-Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Ogrodzieńca, która 
otworzyła przegląd i po-
witała swym występem 
gości.

Z notatnika burmistrza

GMINNE INWESTYCJE
CZERWIEC/LIPIEC 2015r.

Nadszedł czas wakacji, ale tylko dla uczniów i studentów. 
Inwestycje i przedsięwzięcia gminne przygotowywane  i 
realizowane są bez zastoju i wakacyjnej przerwy:

I.    Zakończono pierwszy etap przebudowy chodników w centrum Ogrodzieńca. 

II.  15 czerwca br. zakończyło się zadanie pn. „Przebudowa studni wiejskiej w 
centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb  mieszkańców  i 
sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych”. Inwestycja ta jest dofi-
nansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 
2007-2013.   

III.  Pierwszy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ogrodzieńcu został unieważniony. Obecnie w ramach drugiej procedury 
konkursowej badanych jest 10 wniosków firm o dopuszczenie do dalszego 
etapu procedury. 

IV.  Unieważniony został pierwszy przetarg nieograniczony na świadczenie usługi 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nie-
ruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec. 24 czerwca 
br. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła nowy przetarg na świadczenie tych usług. Do 
czasu wyłonienia nowej firmy (do końca października) usługi odbioru odpa-
dów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ogrodzieniec wykony-
wać będzie  REMONDIS na dotychczasowych warunkach.
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Pogoda pokrzyżowała tro-
chę szyki organizatorom, 
którzy skorzystać musieli 
z drugiego wariantu zapla-
nowanego miejsca impre-
zy, czyli hali w gimnazjum. 
Gdyby nie ulewny deszcz  
przegląd odbyłby się na 
Placu Piłsudskiego.
W przeglądzie wzięło 
udział pięć orkiestr: Or-
kiestra OSP Ligota, Or-
kiestra OSP Giebło, Or-
kiestra OSP Tąpkowice, 
Orkiestra OSP Przychody, 
Orkiestra OSP Wojkowice 
Kościelne. Imprezę otwo-
rzył występ gospodarzy, 

czyli Dziecięco-Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej pod 
kierunkiem Stefana Łeb-
ka. Po każdym występie 
orkiestry otrzymywały 
okolicznościowe statuetki 
wręczane przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Andrzeja Mikul-
skiego oraz Mieczysława 
Skręta Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Oddz. 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach. Każda z 
orkiestr zaprezentowała 
po trzy utwory, w tym mi-
nimum jeden kompozytora 
polskiego. Oceniało jury w 

składzie: prof. Stanisław 
Śmietana – przewodniczą-
cy,  p. Sylwia Radwańskia, 
p. Stefan Łebek. Tradycyj-
nie wręczono nagrody dla 
najmłodszego i najstarsze-
go uczestnika konkursu. 
Organizatorami przeglądu 
byli: Zarząd Wojewódzki 
OSP w Katowicach, Za-
rząd Miejsko-Gminny OSP 
w Ogrodzieńcu, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu oraz Urząd 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec.

Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 27 czerwca br. w Domu Kul-
tury odbył się kolejny występ kabaretowy 
Stand-up. Tym razem publiczność bawili: 
Grzegorz Dolniak, Tomek Nowaczyk i Jim 
Williams. Świetne dowcipy, żarty na każ-
dy temat i doskonały kontakt z publiczno-
ścią - wszystko to sprawiło, że widzowie 
doskonale się bawili i wieczór upłynął w 
świetnej, żartobliwej atmosferze. Organi-
zatorami imprezy był MGOK w Ogrodzień-
cu oraz Kabaretowy Klub Ogrodzieniec. 
Imprezę wsparli partnerzy i sponsorzy: 
Spółka Zamek, ZFUHiT Orstal, Firma 
Przewozowa Jaw Bus, Kawiarnia u Gie-
na, Pracownia Plastyczna Manufaktura. 
Za udzielone wsparcie i pomoc organiza-
torzy składają serdeczne podziękowania.

Przed kabaretem wystąpił zespół Folo-
wing Sprig w składzie: Basia Rymarowicz 
(śpiew), Przemek Całus (perkusjonalia) 
i Kamil Rzadkiewicz (gitara). Był to pre-
mierowy występ zespołu, który obecnie 
pracuje nad własnym - autorskim - reper-
tuarem i jeszcze nie raz zagości w Ogro-
dzieńcu.

JP

W czwartek, 25 czerwca br. 
w Domu Kultury odbył się 
Koncert Galowy w wykona-
niu młodzieży, uczęszczają-
cej na zajęcia muzyczne w 
MGOK oraz przyjaciół.
Na scenie zaprezentowali 
się: Agata Cholewa, Ga-
brysia Kosińska, Ola Kra-
kowiak, Edyta Kowalczyk,  
Szymon Gajda, Mateusz 
Domagała, Krzysztof Dreli-
szek, Kinga Stasiak, Barba-

ra Rymarowicz, Sebastian 
Nawara, Oskar Sprycha, 
Konrad Tkacz, Piotr Gu-
muła. 
W trakcie Koncertu za-
prezentował się również 
zespół „Na Wczoraj”, dzia-
łający przy MGOK, który 
swoim mini- koncertem 
w rockowym charakterze 
mocno rozgrzał percepcję 
ogrodzienieckiej publiczno-
ści.

Dnia 8 maja 2015 roku rozstrzygnięty został XIV Regional-
ny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibułkowe pt. „Kwiaty” 
pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kuchar-
skiego, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Olsztynie przy współpracy Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie. Do konkursu zgłoszono 95 prac - wśród 
nich prace uczestników zajęć plastycznych w naszym 
MGOK - u. Miło nam poinformować, że II miejsce zaję-

Przegląd orkiestr
W sobotę, 20 czerwca br. w Ogrodzieńcu odbył się Przegląd Orkiestr 
OSP Województwa Śląskiego, który miał charakter eliminacji do Wo-
jewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych.

W sobotnie popołudnie

Koncert Galowy 2015

Kwiaty z bibułki

ła Dorota Supkowska Fundacja Wspierania Aktywności 
Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła” Ryczów, instruktor 
plastyki MGOK, wyróżnienia: Dobrochna Janerka – Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu, Zofia Maślan-
ka – Ryczów, Zenobia Półkoszek – Ryczów.

Red.

W rolę konferansjerki 
wcieliła się Ola Krako-
wiak. Nad całością mu-
zycznej aranżacji czuwał 
Marek Woźniak- instruk-
tor muzyki z MGOK. 
Ogrodzieniecka młodzież 
jak zwykle stanęła na wy-
sokości zadania, czego 
dowodem były grom-
kie oklaski publiczności 
po każdym wykona-
nym utworze oraz słowa 
uznania dla młodych ar-
tystów już po koncercie. 
Dziękujemy i prosimy o 
więcej!

Młodzież zaprezento-
wała się w różnorakich 
barwach muzycznych, 
wykonując zarówno naj-
nowsze przeboje, jak i 
stare, niezapomniane, 
kultowe już piosenki. 
Sądząc po reakcji pu-
bliczności, największym 
hitem koncertu okazało 
się wykonanie piosenki 
„Makumba”- zespołu Big 
Cyc, gdzie w tytułową 
rolę wcielił się Sebastian 
Nawara. 

J. Piwowarczyk
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W niedzielę, 31 maja br.  na skwerze przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ogrodzieńcu obyła się impreza pn. „Dzień 
Dziecka z Oliwierem”, z której dochód zo-
stał przeznaczony na rehabilitację Oliwiera 
Pelona z Dzwonowic. Przypomnijmy, że 
Oliwier urodził się bez rączek i nóżek, ale 
rodzice i ludzie dobrej woli robią wszystko, 
aby chłopczyk mógł normalnie się rozwi-
jać – rosnąć  i cieszyć się życiem. Impreza 
charytatywna w naszym mieście zgroma-
dziła bardzo dużo osób – organizatorzy 
zapewnili ciekawy program i wiele atrakcji. 
Gościem specjalnym był Andrzej Szczęsny 
- zwycięzca programu Celebrity Splash 
Polska, który część swojej wygranej prze-
znaczył na rehabilitację małego Oliwiera.

JP

W sobotę 30 maja 2015 
gmina Ogrodzieniec była 
wspó ło rgan i za to rem  
konferencji promującej 
rodzicielstwo zastępcze. 
Obchody Święta odbyły 
się na terenie Centrum 
Rozrywki Jura. Uczestni-
ków konferencji powitał 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzej 
Mikulski oraz Dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Adam 
Witas. Wśród zaproszo-
nych prelegentów swoje 
wystąpienia zaprezento-
wali m.in.: Pani Marietta 
Hełka  z Regionalnego 
Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Katowicach 
oraz Pani Bożena Gwiz-
dek z Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej 
w Zawierciu. W konfe-
rencji udział wzięli przed-
stawiciele samorządów 
gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich oraz pra-
cownicy placówek opie-
kuńczo - wychowaw-
czych. Po części oficjalnej 
rozpoczęły się występy 
dzieci, liczne konkursy i 
atrakcje, w tym: występ 
Zespołu Mażoretek Fan-
tazja, działającego przy 
MGOK w Ogrodzieńcu, 
występ dzieci ze Świetli-
cy Środowiskowej dzia-
łającej przy Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu,  występy 

podopiecznych z Ośrod-
ka Pomocy Dziecku i 
Rodzinie z Góry Włodow-
skiej oraz Centrum Admi-
nistracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowaw-
czych w Zawierciu. Swo-
ją obecnością zaszczycili 
nas strażacy z Państwo-
wej Straży Pożarnej w 
Zawierciu, którzy prezen-
towali sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy. Ogromnym 
zainteresowaniem cie-
szyły się dmuchańce, kul-
ki oraz urządzenia rekre-
acyjne w Centrum Jura. 
Kolejną atrakcją było 
malowanie twarzy oraz 
konkursy, z nagrodami 
ufundowanymi przez: 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec, Pań-
stwa Izoldę i Wojciecha 
Pietrzykowskich, Pana 
Szczepana Plutkę, Pań-
stwa Mirosławę i Rafała 
Toborowicz, firmę LEAN 
Andrzej Leśniewki oraz 
Panią Monikę Koniec – 
Nieduziak. Wszystkim 
sponsorom składamy 
serdecznie podziękowa-
nia. Piknik rodzinny był 
imprezą bardzo udaną, a 
uśmiechnięte buzie dzieci 
były podziękowaniem za 
wkład wniesiony w orga-
nizację imprezy.

Dorota Słodek
kierownik OPS 
w Ogrodzieńcu

W Domu Kultury w Ogrodzieńcu w dniu 26 maja br. odbył 
się niezwykły koncert. Chór Echo wraz z sekcją literacką 
UTW w Ogrodzieńcu, przy akompaniamencie na pianinie 
Marka Woźniaka – instruktora muzyki  zgotowali widowni 
poetycko-muzyczną ucztę. Wiersze i piosenki dedykowa-
ne wszystkim mamom zaprezentowali nasi artyści – za co 
serdecznie dziękujemy. 

JP

Dla Oliwiera

Rodzinny piknik Tysiąc róż 
dla ciebie Mamo

MGOK zaprasza na
wycieczkę rodzinną do Olkusza i okolic

„Afryka bliżej nas”
która odbędzie się 21 lipca 2015r. (wtorek)

zbiórka przed budynkiem MGOK o godz. 9.00
Koszt: 10 zł – dzieci; 20 zł – osoby dorosłe

W programie wycieczki:
- zwiedzanie muzeum afrykanistycznego w Olkuszu
- zwiedzanie muzeum pożarnictwa w Olkuszu
- zwiedzanie muzeum wikliniarstwa w Olkuszu
- spacer po historycznej części Olkusza (rynek, katedra, 
mury obronne)
- krótka wyprawa na Pustynię Błędowską
Wycieczkę poprowadzi przewodnik PTTK w Zawierciu 
– Jarosław Wesołowski
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CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
 Własna bezpłatna chłodnia
 Kaplica pożegnalna
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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XVIII TURNIEJ RYCERSKI 
O MIECZ KASZTELANA ZAMKU OGRODZIENIECKIEGO A.D. 2015

1 - 2 sierpnia 2015
z a m e k  o g r o d z i e n i e c k i  w  p o d z a m c z u  z a p r a s z a

więcej informacji:

www.zamek-ogrodzieniec.pl
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tel. 784 340 719

e-mail: 
spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

 www.impuls.ogrodzieniec.pl

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )

USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE, 
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.) 

SPRZĄTANIE POREMONTOWE

WYWÓZ GRUZU 

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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spółdzielnia socjalna

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE

W OGRODZIEŃCU TRWA!
W miesiącach maj - sierpień 2015roku odbędzie się rekrutacja na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe w zawodach: opiekunka środowiskowa oraz kosmetyczka w kwalifikacji 
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Kursy organizowane są przez 
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (Szkoła Medyczna) w Sosnowcu od-
działy w Zawierciu. Miejscem realizacji kursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. 
Kurs jest bezpłatny. Zajęcia teoretyczne organizowane są w MGOK w Ogrodzieńcu, a 
zajęcia ćwiczeniowe w Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany termin kursów  to 
1.09.2015r. - 25.04.2016r., czas trwania ok. 7 miesięcy. Szczegółowe na informacje 
można uzyskać: w Szkole Medycznej w Zawierciu ul. Żabia 19b, www.rcku.na-
zwa.pl, nr tel. 32/6724332 lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogro-
dzieńcu, nr tel. 32/6732044. Warunkiem przyjęcia na kurs  w zawodzie opiekunka 
środowiskowa jest m.in. ukończenie 18 roku życia, ukończenie szkoły średniej (bez 
matury), dobry stan zdrowia. Warunkiem przyjęcia na kurs w zawodzie kosmetyczka 
jest m.in. ukończenie 18 roku życia, dobry stan zdrowia.
Kurs w kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy tzn.
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy. 
Absolwent kursu:

• przeprowadza wywiad z klientem;
• ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
• określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów twarzy, 

szyi i dekoltu;
• dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów;
• dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych za-

biegów;
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu;
• udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upięk-

szających i pielęgnacyjnych  twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
• przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
• przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta.

Praca: salon kosmetyczny, hotel, prywatny gabinet.
Kurs w zawodzie opiekunka środowiskowa kwalifikacja Z.5. Świadczenie usług 
opiekuńczych. Efektami kształcenia są między innymi:

• organizowanie prac opiekuńczych
• wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
• aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej.

Praca: ośrodki pomocy społecznej, środowisko podopiecznego, działalność prywat-
na.
Po ukończeniu kursu absolwent może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który odbywa się 
w szkole.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Renata Dusza 
Wicedyrektor RCKU

REKLAMA W GAZECIE OGRODZIENIECKIEJ
TEL. 32 67 32 044, 32 67 32 525

salon 
FRYZJERSKI

DAMSKO-MĘSKI

Agnieszka Żak
Plac Wolności 29 (na alejkach)

Ogrodzieniec

tel. 66 17 17 315

Zapraszamy:
pn. – pt.  9 – 17
sob.     8 - 14
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Szanowni Mieszkańcy,
Wiosną br. za pomocą Poczty Polskiej rozesłaliśmy 
ponad 2500 ankiet w sprawie opinii na temat wa-
runków życia w gminie oraz funkcjonowania jej jed-
nostek organizacyjnych. W odpowiedzi otrzymali-
śmy ponad 270 szt. wypełnionych druków, które w 
ostatnich tygodniach były przedmiotem analizy przez 
specjalistów. Z uwagi na dużą ilość danych prezen-
tację wyników musimy podzielić na dwie części. W 
bieżącym wydaniu Gazety Ogrodzienieckiej przed-
stawiamy opracowanie dotyczące Ogrodzieńca, z 
którego wpłynęło 144 ankiet, a w kolejnych nume-
rach zamieszczone zostaną wyniki z pozostałych 
miejscowości. 
Staraliśmy się zaprezentować Państwa opinie w 
sposób możliwie dokładny, jednak niemożliwe jest 
w opracowaniu zbiorczym cytowanie pojedynczych 
zdań i uwag, dlatego poniżej wymienione zostały te, 
które pojawiały się najczęściej. Z pełnym szacunkiem 
przyjmuję Waszą opinię i będę starał się  sprostać 
zawartym w ankietach oczekiwaniom i rozwiązań 
wskazane problemy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej,  
bezpieczeństwo

Ponad 70% mieszkańców jest zadowolonych z miejsca, 
gdzie mieszka. Większość mieszkańców (63%) uważa, 
że ma przyjaznych i nieuciążliwych sąsiadów. Zdania są 
podzielone na temat oceny przestrzeni publicznej w Ogro-
dzieńcu: 44% uważa, że w Ogrodzieńcu jest ładnie, a 37% 
jest przeciwnego zdania. Podobnie w sprawie zaniedba-
nych budynków i przestrzeni publicznych, które wymagają 
remontu. Większość wskazuje na konieczność remontu: 
Krępy, pomieszczeń Domu Kultury, Trójbudynku, terenu 
niezrealizowanego Parku Wodnego, siedziby wspólnot 
mieszkaniowych, budynku dawnej siedziby klubu sporto-
wego Budowlani oraz odnowienie figury św. Jana Nepo-
mucena wraz zagospodarowaniem skweru.
W kliku ankietach pojawiają się także potrzeba remontu 
budynków przy ul. Słowackiego i Orzeszkowej oraz ko-
nieczność uporządkowania stodół-ruin przy ul. Narutowi-
cza. 
Połowa mieszkańców uważa, że w najbliższym czasie 
Gmina powinna zająć się uprzątnięciem zaniedbanych 
terenów: niezrealizowanego parku wodnego, piaskowni, 
działek za cmentarzem oraz kilku obiektów prywatnych. 
Zdaniem 42% ankietowanych gmina powinna zająć się 
zielenią publiczną, głównie w centrum miasta, w Cemen-
towni na osiedlu, na Placu Piłsudskiego, przy Urzędzie 
Miasta i Gminy, przy Domu Kultury, przy SPZOZ, przy ul. 
Mickiewicza, w pobliżu parkingu przy cmentarzu. 
Ponad ¾ ankietowanych czuje się bezpiecznie w Ogro-
dzieńcu, jednak prawie 34% widzi zagrożenie na naszych 
drogach. Za niebezpieczne odcinki dróg uznano: ul. Pia-
stowską, Plac Wolności i ul. Południową, skrzyżowanie ul. 
Kościuszki i 1-go Maja, skrzyżowanie ul. Olkuskiej i ul. Ko-
ściuszki oraz ul. Kościuszki i inne pojedyncze lokalizacje. 
Mieszkańcy Ogrodzieńca (82%) uważają, że straż miejska 
jest niepotrzebna. Blisko 42 % uważa, że działalność Policji 
jest widoczna i czują się bezpiecznie. Przeciwnego zdania 
jest 32% badanych. Zdecydowanie (89%), największym 
zaufaniem mieszkańcy obdarzyli strażaków z OSP Ogro-
dzieniec i uznali, że ich działalność jest widoczna dzięki 
czemu czują się bezpiecznie.

Ochrona środowiska
 W zakresie ochrony środowiska mieszkańcy oczekują 
większego nadzoru nad firmami  realizującymi usługi ko-
munalne, egzekwowania od właścicieli obowiązku utrzy-
mania czystości na swoich posesjach, zgodnego z prze-
pisami usuwania odpadów komunalnych i opróżniania 
szamb oraz uprzątnięcia śmieci w lasach. 

Blisko 80% udzielających odpowiedzi dobrze ocenia ja-
kość powietrza w Ogrodzieńcu. Jednak ponad 8% zwra-
ca uwagę, że w sezonie grzewczym powietrze jest bardzo 
zanieczyszczone przez spalanie w domach węgla, miału i 
śmieci. Blisko 63% dobrze ocenia działanie sieci kanaliza-
cyjnej, 17% ocenia go źle. Około 46% mieszkańców bar-
dzo dobrze lub dobrze ocenia jakość wodociągów gmin-
nych, a 9% jest odmiennego zdania. Jakość oświetlenia 
dróg i chodników pozytywnie ocenia 57% tych, którzy 
udzieli odpowiedzi. Natomiast 22% ocenia źle i wskazuje 
niedoświetlone miejsca: drogę na Krępę (Spacerową), ul. 
Południową, Ogrodową, Narutowicza (wyjazd na Ryczów), 
teren przy garażach na ul. Słowackiego oraz kilka pojedyn-
czych lokalizacji. 
Mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie z wywozu od-
padów segregowanych z częstotliwością raz na dwa mie-
siące, ich zdaniem powinna ona wynosić nie rzadziej niż 
raz w miesiącu. Postulowano również o obniżenie kwoty 
usługi, zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych dwa razy w roku, zastąpienia worków pojemnikami i 
lepszego nadzoru nad firmą wywozową. 
Mieszkańcy zainteresowani są dotacjami z zakresu ochro-
ny środowiska i odnawialnych źródeł energii. Blisko 55 % 
wyraziło zainteresowanie budową instalacji solarnej, 43% 
wymianą kotła c.o., a 37% usunięciem azbestu z dachów, 
dociepleniem budynku z wymianą kotła c.o. oraz budową 
instalacji fotowoltaicznej. Zaledwie 11% zainteresowanych 
jest dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 
Zdaniem 41% udzielających odpowiedzi w Ogrodzieńcu 
powinna być dokończona budowa kanalizacji. Za naj-
pilniejsze wskazywane  są „działki”, ul. Paderewskiego i 
Nowy Świat. 18% oczekuje wymiany starych azbestowych 
wodociągów w mieście. Mieszkańcy budynków wieloro-
dzinnych Osiedla przy ul. Słowackiego i E. Orzeszkowej 
chcą budowy sieci gazowej. 
Niespełna 30% oczekuje budowy odwodnienia, głównie 
przy ul. Kościuszki, na ul. Południowej i Ogrodowej.

Inwestycje gminne
Około 43% ankietowanych uważa, że inwestycje w Ogro-
dzieńcu realizowane są z myślą o potrzebach mieszkań-
ców. Przeciwnego zdania jest ponad 26%. Największej 
krytyce zostały poddane zadania przebudowy Placu Pił-
sudskiego i parkingu przy Placu Wolności. 
Około 45% mieszkańców  uważa za wystarczającą ilość 
inwestycji w Ogrodzieńcu, ale podobna grupa uważa, że 
jest to niewystarczające. Mieszkańcy Ogrodzieńca uwa-
żają, że za mało inwestycji jest na terenie Ogrodzieńca i 
Cementowni a za dużo w sołectwach, szczególnie w Ry-
czowie i Podzamczu.
Jakość zrealizowanych inwestycji w Ogrodzieńcu: 44% 
oceniła dobrze, 13% jest zdania, że jakość inwestycji jest 
zła. Najwięcej negatywnych opinii zebrał parking przy ko-
ściele na tzw.„Wikaryjce”. 
40 % mieszkańców oczekuje remontu dróg. Najczęściej 
wskazywana jest ul. Ogrodowa i inne drogi na osiedlu, 
Kościuszki, Południowa, aż do Krepy, Słowackiego, Sa-
wickiej. Blisko 60% mieszkańców Ogrodzieńca oczekuje 
budowy chodników. Przede wszystkim przy ul. Piastow-
skiej, Południowej, Kościuszki, Spacerowej, Nowy Świat, 
Paderewskiego Zdaniem 11% udzielających odpowiedzi 
gmina powinna wykonać remont  szkoły podstawowej i 
budynku OSP. 
Pojawia się także potrzeba budowy ronda i obwodnicy 
Ogrodzieńca. 

Sport, rekreacja 
Około 27% oczekuje nowego boiska sportowego, najwię-
cej głosów jako proponowaną lokalizację wskazało teren 
przy dawnej piaskowni. 57% mieszkańców Ogrodzieńca  
jest za powstaniem urządzeń sportowych (skatepark, siło-
wania). Około 20% ankietowanych widzi potrzebę budowy 
sali gimnastycznej oraz basen. 
Ważnym tematem dla mieszkańców Ogrodzieńca jest Krę-

pa i jej remont. Widzą oni także potrzebę poprawy stanu 
drogi do ośrodka i dostosowanie jej dla spacerowiczów, 
rowerzystów i do jazdy na rolkach. Pojawiały się opnie, że 
za mało mamy tras rowerowych i miejsc do aktywnego 
wypoczynku. Zdaniem wielu mieszkańców brak jest miej-
skich toalet.  

Działania gminy w zakresie rozwoju  
przedsiębiorczości

Ponad 50% mieszkańców nie ma zdania w kwestii podej-
mowania przez gminę działań zachęcających do rozwoju 
przedsiębiorczości, a blisko 35% wręcz uważa, że gmina 
takich działań nie podejmuje. Analogicznie ponad 51% an-
kietowanych uważa, że działania władz gminy nie wspo-
magają mieszkańców w znalezieniu pracy.  

Sprawy społeczne, zdrowie, kultura i oświata
Obsługę pacjentów w SPZOZ jako niezadawalającą i złą 
ocenia 47%, a pozytywnie 27% badanych. Około 15% 
ankietowanych pozytywnie ocenia działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 11% ocenia go źle, a 73 % nie ma 
zdania na temat.
Wśród najczęściej pojawiających się propozycji zmian w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wskazano potrzebę 
remontu sali widowiskowej w Domu Kultury, zagospo-
darowania terenu wokół budynku a przede wszystkim  
ożywienia jego działalności. Stworzenie oferty edukacyj-
no-rozrywkowej dla mieszkańców i organizacji zajęć dla 
różnych grup wiekowych. Zdaniem mieszkańców koniecz-
na jest zmiana godzin pracy tej jednostki na popołudniowe 
i weekendy. Ich zdaniem w chwili obecnej w Domu Kultury 
„nic się nie dzieje”. 
Prawie połowa osób, które udzieliły odpowiedzi oczekuje, 
aby gmina wybudowała mieszkania socjalne, komunalne, 
żłobek i przedszkole. Ponad 56% oczekuje uruchomienia 
klubu dziecięcego, podobna grupa - placów zabaw. Naj-
częściej wymieniane lokalizacje to teren przy Domu Kultu-
ry, przy ul. Spacerowej, na terenie osiedli przy ul. Słowac-
kiego i w Cementowni oraz na „działkach”. Najczęściej na 
taki cel wskazywane są plac koło Domu Kultury, teren przy 
ul. Spacerowej, Krępa oraz działka przy ul. Mieszka I.
Połowa ankietowanych uważa, że powinna być prowa-
dzona większa promocja gminy. Prawie 71 % uważa, że 
gmina powinna zająć się organizacją czasu pracy dla osób 
starszych i samotnych. 
Zdaniem pewnej grupy respondentów Gazeta Ogrodzie-
niecka powinna zawierać więcej bieżących informacji spo-
łecznych oraz posiadać wersję elektroniczną. 
Mimo to połowa mieszkańców uważa, że samorząd i wła-
dze gminy działają sprawnie. Podobnie oceniony został 
Urząd Miasta: 48 % uważa, że obsługa jest sprawna, a 
38% nie ma zdania. Około 12% ankietowanych uważa, że 
obsługa mieszkańców świadczona przez Urząd Miasta i 
Gminy jest niezadawalająca lub zła.

RAPORT z badania satysfakcji i opinia Mieszkańców 
Gminy Ogrodzieniec na temat warunków życia  

w miejscowości  OGRODZIENIEC - marzec 2015r.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

WAKACJE Z KULTURĄ
LIPIEC

piątek, 10.07.15r.
21.00 – Letnie kino plenerowe – skwer przy Placu 

Wolności

sobota, 11.07.15r.
Dzień Strusia w Kiełkowicach

poniedziałek, 13.07.15r.
9.00 - Wycieczka do skansenu w Chorzowie
11.00-12.30 – „W świecie mediów” – cykl warszta-

tów dziennikarskich 
(zagadki prasowe, abc dziennikarza)

wtorek, 14.07.15r.
11.00-12.30 – Warsztaty autoprezentacji (praca z 

dyktafonem i aparatem fotograficznym)
15.00-16.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci „Bajki – 

rysowajki”
17.00 – ZUMBA dla dzieci i młodzieży – skwer przy 

Placu Wolności

środa, 15.07.15r.
13.30-15.00 – Redagujemy gazetkę wakacyjną (pra-

ca nad wakacyjnym wydaniem „Pisemka” za-
jęcia praktyczne połączone z projektowaniem 
tekstu i szaty graficznej gazetki)

15.00 – „Papierowa moda” - warsztaty tworzenia 
scenografii + sesja fotograficzna

czwartek, 16.07.15r.
15.00 – „Papierowa moda” - warsztaty tworzenia 

scenografii + sesja fotograficzna

piątek, 17.07.15r.
11.00 – 13.00 – EKO lato – spotkanie z pszczela-

rzami (krótkie warsztaty plastyczne dla dzieci)
21.00 – Letnie Kino plenerowe – skwer przy Placu 

Wolności

poniedziałek, 20.07.15r.
11.00-12.30 -„W świecie mediów” – cykl warszta-

tów dziennikarskich (reklama w mediach, fo-
tografia)

wtorek, 21.07.15r.
Rodzinna wycieczka do Olkusza

środa, 22.07.15r.
11.00-13.00 – „Kolorowe lato” – mini plener dla dzie-

ci i młodzieży
13.30-15.00 – Redagujemy gazetkę wakacyjną (pra-

ca nad wakacyjnym wydaniem „Pisemka” za-
jęcia praktyczne połączone z projektowaniem 
tekstu i szaty graficznej gazetki)

14.30 – Zajęcia gitarowe „6 strun do kariery…” (gita-
ra klasyczna i akustyczna)

15.00 – 17.00 – Warsztaty decoupage na szkle (pro-
simy o przyniesienie szklanych naczyń) 

czwartek, 23.07.15r.
11.00 – 13.00 – „Kolorowe lato” – mini plener dla 

dzieci i młodzieży
14.30 – Zajęcia gitarowe „6 strun do kariery…” (gita-

ra klasyczna i akustyczna)

piątek, 24.07.15r.
10.00 – „Rowerem przez Jurę” – wycieczka rowe-

rowa

poniedziałek, 27.07.15r.
10.00 – EKO lato- spotkanie z leśniczym p. Olgą 

Oleksiak

wtorek, 28.07.15r.
10.00/11.00 – 13.00 – Spektakl i warsztaty teatralne 

dla dzieci 
„Bajkowe Skarbki Śląska”
15.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 

(decoupage na szkle lub malowane kamienie)

środa, 29.07.15r.
14.30 – Warsztaty z zespołami muzycznymi
15.00 - Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – 

zdobimy koszulki
17.30 – Warsztaty plastyczne dla młodzieży (deco-

upage na szkle lub malowane kamienie)

czwartek, 30.07.15r.
11.00 - EKO lato – spotkanie z weterynarzem, Gabi-

net Weterynaryjny „Biały Kruk”
14.30 – Warsztaty z zespołami muzycznymi

piątek, 31.07.15r.
15.00 - Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – 

zdobimy koszulki
17.00 – warsztaty plastyczne dla młodzieży

SIERPIEŃ

poniedziałek, 03.08.15r.
10.00 - Wycieczka piesza do Parku Rozrywki w 

Podzamczu

wtorek, 04.08.15r.
14.30 – Zajęcia wokalne dla wszystkich lubiących 

śpiewać pt. „Śpiew to zdrowie”

środa, 05.08.15r.
Wycieczka do wioski indiańskiej w Kiełkowiach

czwartek, 06.08.15r.
14.30 – Zajęcia z instrumentami klawiszowymi pt. 

„Biało – czarna magia” (pianino cyfrowe, syn-
tezator)

piątek, 07.08.15r.
21.00 – Letnie kino plenerowe – skwer przy Placu 

Wolności

sobota, 08.08.15r.
17.00 – Spektakl interaktywny „Leśni ludzie” – skwer 

przy Placu Wolności

poniedziałek, 10.08.15r.
11.00-12.30 -„W świecie mediów” – cykl warszta-

tów dziennikarskich (reklama w mediach, fo-
tografia)

wtorek, 11.08.15r.
11.00 - 12.30 – Warsztaty autoprezentacji (praca z 

dyktafonem i aparatem fotograficznym)
15.00 – Taneczny zawrót głowy – zajęcia taneczno 

- ruchowe 

środa, 12.08.15r.
11.00-12.30 – Redagujemy gazetkę wakacyjną
(praca nad wakacyjnym wydaniem „Pisemka” zaję-

cia praktyczne połączone 
z projektowaniem tekstu i szaty graficznej gazetki)
14.30 – Warsztaty perkusyjne pt. „Bębny – czy moż-

na grać z nut?”

czwartek, 13.08.15r.
14.30 – Warsztaty perkusyjne pt. „Bębny – czy moż-

na grać z nut?”
15.00 – Warsztaty plastyczne (wyrób biżuterii)

piątek, 14.08.15r.
21.00 – Letnie kino plenerowe – skwer przy Placu 

Wolności

poniedziałek, 17.08.15r.
11.00-12.30 -„W świecie mediów” – cykl warszta-

tów dziennikarskich (praca nad składem i sza-
tą graficzną)

wtorek, 18.08.15r.
11.00-12.30 – Warsztaty autoprezentacji (praca z 

dyktafonem i aparatem fotograficznym)
14.30 – Zajęcia wokalne dla wszystkich lubiących 

śpiewać pt. „Śpiew to zdrowie”

środa, 19.08.15r.
11.00-12.30 – Redagujemy gazetkę wakacyjną (pra-

ca nad wakacyjnym wydaniem „Pisemka” za-
jęcia praktyczne połączone z projektowaniem 
tekstu i szaty graficznej gazetki)

14.30 – Warsztaty gitarowe pt. „Tajniki rock’a” (gitara 
elektryczna)

czwartek, 20.08.15r.
14.30 – Warsztaty gitarowe pt. „Tajniki rock’a” (gitara 

elektryczna)

piątek, 21.08.15r.
11.00 – Warsztaty szkoleniowe z mażoretkami
21.00 – Letnie Kino Plenerowe – skwer przy Placu 

Wolności

sobota, 22.08.15r.
11. 00 – Warsztaty plastyczne „Żegnajcie wakacje”

poniedziałek, 24.08.15r.
10.00 – Warsztaty plastyczne (wyrób biżuterii)
 
wtorek, 25.08.15r.
15.00 – Taneczny zawrót głowy – zajęcia rytmiczno 

– ruchowe

środa, 26.08.15r.
14.30 – Warsztaty z zespołami muzycznymi

czwartek, 27.08.15r.
15.30 – „Taniec jest dobry na wszystko” – zajęcia dla 

dzieci i młodzieży (hip – hop, taniec współcze-
sny, pop)

28-29-30.08.15r. – Święto Gminy Ogrodzieniec
Dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalną ofertę 
„Kino na niepogodę”. 
W poniedziałki (6,13.07.2015r. i 3, 10, 17, 24, 
31.08.2015r.) o godz. 10.00 zapraszamy na seanse 
filmów animowanych dla najmłodszych. Kino będzie 
działało podczas deszczowej pogody.
Wszelkie zmiany w harmonogramie lub dodatkowe 
zajęcia będą na bieżąco uzupełniane na stronie in-
ternetowej www.mgok.ogrodzieniec.pl na naszym 
profilu na FB oraz na tablicy informacyjnej 
w budynku MGOK. 
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian w harmonogramie zajęć!!!

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze MGOK 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.30- 15.30 lub pod numerem 
telefonu (32) 67 32 044.

W czasie wakacji Miejsko – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Ogrodzieńcu 

będzie czynny:
poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek  - czwartek – 8.00 - 20.00
piątek 8.00 – 21.00 ( w czasie seansów letniego 

Kina plenerowego 8.00 – 00.00)
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I pierwszy Dzień Strusia już 
za nami…
Dzień 6 czerwca przywitał 
nas piękną pogodą- a my 
przywitaliśmy naszych go-
ści o godzinie 11.00. Były 
występy, opowieść o stru-
siach, ozdabianie imitacji 
strusich jaj i malowanie 
kredą na płocie. Najwięk-
szym powodzeniem cie-
szyło się jednak tworzenie 
wizerunku strusia na ko-
szulkach z logo sponsorów 
i  patronatów medialnych. 
Każdy mógł własnoręcznie 
lub z pomocą naszej za-
przyjaźnionej  plastyczki P. 
Natalii  Wróbel namalować 
farbami akrylowymi strusia 
i zabrać koszulkę ze sobą.
Można było także zoba-
czyć kilkudniowe małe 
strusie afrykańskie-nawet 
się nie bały, a zachowywa-
ły jak prawdziwe gwiazdy! 
Z pewnością nie wszystko 
poszło tak sprawnie jak 
powinno-ale obiecujemy 
poprawę na następny raz! 
Tak-ten następny raz to 11 
lipca br.
Już zamawiamy pogodę i 
wszystkich pięknie zapra-
szamy! Mamy następne 
ciekawe pomysły i bę-
dziemy kontynuować już 
rozpoczęte na pierwszym 
święcie strusia. Małe stru-
sie będą już większe - ale 
ciągle jednak malutkie - 
warto będzie zobaczyć jak 
się zmieniły.
O wszystkich szczegółach 
następnego „Dnia Strusia” 
będzie można dowiedzieć 
się z plakatów. Zamie-
ścimy je także na naszej 
stronie www.fermastrusi.pl 
oraz na Facebooku Zagro-
dy edukacyjnej( Zagroda 
Edukacyjna Ferma Strusi). 
Podkreślamy, iż wszystkie 
imprezy są pod patrona-
tem Prezydenta M. Za-

wiercie, TVP KATOWICE 
oraz POLSKIEGO RADIA 
KATOWICE.

Za pomoc w organizacji 
święta strusia chcielibyśmy 
podziękować:
-Prezydentowi Miasta Za-
wiercie Witoldowi Grim
-Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec An-
drzejowi Mikulskiemu
-Dyrektorowi MGOK w 
Ogrodzieńcu Dorocie Cy-
gan
-Naczelnikowi Wydziału 
Ochrony Środowiska UM 
Zawiercie Annie Danielew-
skiej-Trzepla
-Komendantowi Miejsko-
-Gminnego Zarządu OSP 
RP w Ogrodzieńcu Henry-
kowi Karcz
-Prezesowi OSP Kiełkowi-
ce Janowi Chudek
-Druhom i druhnom OSP 
Kiełkowice
-Radnej RM Ogrodzieniec 
Elżbiecie Stanek za cenne 
podpowiedzi
-Pełnomocnikowi Burmi-
strza ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Sylwii Gdula
-Wszystkim Wolontariu-
szom-kochani bez Was ani 
rusz!
- Konradowi Burzyńskie-
mu z MGOK za nagłośnie-
nie imprezy oraz Marcie 
Bejgier z MGOK.

Dziękujemy także wyko-
nawcom, którzy u nas wy-
stąpili:
-Zespołowi ECHO działają-
cemu przy MGOK w Ogro-
dzieńcu
- Sekcji literackiej UTW w 
Ogrodzieńcu oraz Beacie 
Stypie-Rus, koordynatoro-
wi UTW.
- Zespołowi Mażoretek 
FANTAZJA działającemu 
przy MGOK w Ogrodzień-
cu oraz Agacie Barteczko, 
instruktorowi MGOK.
-Zespołowi Seniorzy dzia-
łającemu przy MGOK w 
Ogrodzieńcu
-wychowankom i wycho-
wawcom Świetlicy Środo-
wiskowej w Ogrodzieńcu
- wychowankom i wycho-
wawcom Świetlicy Śro-
dowiskowej z siedzibą w 
Zesp.Szkolno-Przedszkol-
nym w Ogrodzieńcu.

Do zobaczenia 11 lipca!

Barbara Madej

Na festynie w Kiełkowi-
cach wystąpiły zespoły 
działające przy MGOK w 
Ogrodzieńcu: grupa ka-
detek Zespołu Mażoretek 
Fantazja, Zespół Echo i 
Seniorzy oraz panie z sek-
cji literackiej UTW.

Skauci Europy
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DZIEŃ STRUSIA 
na Fermie Strusi w Kiełkowicach

Żelazko - Iron Camp
Od 30 czerwca do 12 lipca w Centrum Turystyki Aktywnej Żelazku odbywał się obóz 
szkoleniowy biegu na orientację, na który zjechało ok. 50 osób z całej Polski - młodzież 
od 10 do 17 lat wraz z instruktorami. Program szkoleniowy został urozmaicony ofertą gier 
i zabaw. 
Pobyt na obozie to nie tylko zajęcia ściśle związane z orientacją sportową, ale również za-
bawa i integracja. Każdego dnia po biegach organizujemy coś dla relaksu, np. dyskotekę, 
ognisko, różne formy zabaw integracyjnych. Przecież są wakacje i każdy chce odpocząć  
– mówi Paweł Biederman.
Wśród zawodników jest trzech uczestników Mistrzostw Europy, które w tym roku odbyły 
się w Rumunii. W roku przyszłym ME będą rozgrywane w Polsce.
Iron Camp, gdyż taką nazwę nosi obóz szkoleniowy w Żelazku, należy do cyklu obozów 
sportowych propagujących biegi na orientację, kończących się Pucharem Wawelu. 

JP

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” zorganizowało na terenie Żelazka 
obóz harcerski. W lesie rozbiły się trzy podobozy, w których przebywało łącznie czter-
dziestu trzech młodych harcerzy tzw. wilczków w wieku od 8 do 12 lat oraz sześciu opie-
kunów. Grupa przyjechała z Warszawy – dzielnice Bemowo i Młociny oraz z Łomianek. 
Mali skauci podczas obozu uczyli się tzw. pionierki, czyli budowy mebli obozowych z 
drewna i sznurka. Jedną z idei skautingu jest uczenie samodzielności oraz radzenia sobie 
w warunkach naturalnych np. w lesie. Najpierw nauczyli się jak zbudować ławkę, stół, 
szałas. Pododdziały codziennie dostawały nowe zadania, każdy z wilczków miał zagadkę 
do rozwiązania. 
Życie w obozie opiera się na fabule „Księgi Dżungli” R. Kiplinga. Wszyscy mają imiona za-
czerpnięte z  książki.  Szefem gromady jest Akela, wilk, a pomaga mu Baloo - niedźwiedź 
(przyboczny), który uczy ich Prawa Gromady i Prawa Wilczków. Jest to świetna zabawa, 
ale i doskonała szkoła życia. Młodzi  uczą się odpowiedzialności, pomocy innym i radzenia 
sobie w różnych sytuacjach życiowych - mówi opiekun grupy.

JP
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Wakacje już coraz bliżej, 
ale jakoś tak dziwnie da-
leko, gdy świeci słońce, 
pachną kwiaty, śpiewają 
ptaki, a na tablicy po-
jawia się znowu temat: 
Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości …
Gdy 24 czerwca szkołę 
obiegła wieść, że zo-
staliśmy zaproszeni do 
Jurajskiego Centrum 
Rozrywki w Cementow-
ni, nie ukrywaliśmy na-
szej radości! Przez dwa 
dni wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Ogrodzieńcu 
świetnie bawili się w naj-
wspanialszym parku roz-
rywki w naszej gminie! 
Dziękujemy wszystkim, 
dzięki którym poczuli-
śmy prawdziwy przed-
smak wakacji! Dzięku-
jemy panu burmistrzowi 

Andrzejowi Mikulskiemu 
i panu przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej 
Zygmuntowi Podsiadło, 
którzy byli inicjatorami tej 
niezwykłej imprezy. Dzię-
kujemy panu Bogdanowi 
Kazirodowi, właścicielo-
wi Jurajskiego Centrum 
Rozrywki, że zaprosił nas 
do siebie.  Dziękujemy 
pracownikom Jurajskie-
go Centrum, że przyjęli 
nas miło i serdecznie. 
Dziękujemy panu kierow-
cy naszego „gimbusa”, 
który nas przywoził i od-
woził. 
Bardzo dziękujemy pani 
dyrektor Ewie Rudnickiej, 
że „wypuściła” nas ze 
szkoły i naszym wycho-
wawcom i nauczycielom, 
którzy jak zwykle dbali o 
nasze bezpieczeństwo 
i dobrą zabawę. Mamy 

Aleksandra Jaworska, uczennica klasy VI b SP nr 1 w 
Ogrodzieńcu, została laureatką VI Powiatowego Konkur-
su z Języka Polskiego, zorganizowanego przez Jurajskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 17 czerwca w 
Gimnazjum nr 3 w Myszkowie odbyła się Gala Laureatów, 
podczas której towarzyszyły Oli: mama – Małgorzata Ja-
worska, babcia - Lidia Stąpel, dyrektor SP nr 1 – Ewa 
Rudnicka i nauczycielka języka polskiego – Małgorzata 
Michalska.
- To niezwykłe uczucie, kiedy słyszy się nazwisko swojego 
ucznia wyróżnionego spośród kilkudziesięciu uczniów z 
kilkunastu szkół – mówi nauczycielka Oli. - Ta chwila przy-
wraca sens naszej pracy, jest najwyższą nagrodą samą 
w sobie. 
Ola osiągała sukcesy w wielu dziedzinach: śpiewa w szkol-
nym chórze, gra na klarnecie w Dziecięco – Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej, z powodzeniem brała udział w licznych 
przedmiotowych i recytatorskich konkursach szkolnych 
i powiatowych, pełniła obowiązki wiceprzewodniczącej 
Samorządu Uczniowskiego SP nr 1. Jej pracowitość, 
sumienność i aktywność  zawsze były wysoko oceniane 
przez nauczycieli. W tym roku szkolnym Ola została także 
wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, która przyznawana jest szczególnie uzdolnionym  i 
kreatywnym uczniom.

Red.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Ogrodzieńcu była organiza-
torem turnieju piłki nożnej 
dla chłopców z klas czwar-
tych i młodszych. W turnieju 
udział wzięli: Szkoła Pod-
stawowa Nr 5 z Zawiercia, 
Szkoła Podstawowa z Gie-
bła i gospodarze turnieju. 
Nagrody w postaci pucha-
rów i dyplomów ufundowała 
i wręczyła dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu pani Ewa Rud-
nicka. Pierwsze miejsce w 
turnieju z kompletem zwy-
cięstw zajęła Szkoła Pod-
stawowa Nr 5 z Zawiercia 
przed szkołami  z Giebła i 
Ogrodzieńca. Zawody w 
duchu fair play prowadził 
Dawid Szymusik. Swoje pił-
karskie umiejętności  zapre-
zentowały także dziewczyny 
bowiem rozegrano  mecz 
towarzyski pomiędzy szko-
łami z Giebła i Ogrodzieńca.

J. Janik

Na obiekcie sportowym 
Orlik – Moje boisko w 
Ogrodzieńcu odbył się już 
po raz piąty turniej piłki 
nożnej o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec  dla chłopców 
szkół podstawowych. Tym 
razem rywalizowały: Szkoła 
Podstawowa z Podzam-
cza, Szkoła Podstawowa z 
Giebła i gospodarze Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Ogro-
dzieńca. Zawody były roz-
grywane systemem każdy 
z każdym, mecz i rewanż. 

Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Szkoły Podsta-
wowej z Giebła, która grała 
w następującym składzie: 
Damian Szreder, Piotr Ko-
walski (kapitan), Kacper 
Gałecki, Dawid Osys, Kon-
rad Bilnik, Bartłomiej Kmi-
ta, Amadeusz Zawadzki, 
Konrad Szlachta, Bartosz 
Osys, Bartosz Flak, Eryk 
Wacowski. Opiekun: Ro-
bert Łypaczewski. Drugie 
miejsce zajęli uczniowie  
ze Szkoły Podstawowej z 
Podzamcza-opiekun: Bo-

żena Koza, trzecie Szkoła 
Podstawowa z Ogrodzień-
ca, opiekun Jarosław Ja-
nik. Turniej przebiegał w 
miłej atmosferze, sędziował 
Dawid Szymusik. Nagrody 
dla każdej szkoły w postaci 
pamiątkowych pucharów 
i dyplomów wręczył Bur-
mistrz MiG Ogrodzieniec 
p. Andrzej Mikulski oraz p. 
Ewa Rudnicka dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ogrodzieńcu.

Jarosław Janik

Niezwykła uczennica Niespodziewany zwiastun wakacji

Turniej piłki nożnej 
Orlik Cup Ogrodzieniec 2015r.

Szkolny sport

Ostatnie dni czerwca to „ciężki  
czas”dla każdego ucznia. Z okna 
szkolnej klasy tęsknie spoglądamy 
w stronę boiska i lasu, który kusi 
zielenią drzew, a tu jeszcze jakaś 
klasówka, sprawdzian, zaległe prace, 
odpytywania...każdy dzień wypełniony 
po brzegi ważnymi szkolnymi 
sprawami! 

nadzieję, że impreza, 
którą nazwaliśmy „Zwia-
stun wakacji” wejdzie na 
stałe do kalendarza im-
prez szkolnych!

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Ogrodzieńcu
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Informacja o odbieraniu odpadów 
komunalnych w okresie  

od 1 lipca do 31 października 2015 r.
Przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców od  

1 lipca 2015 r. został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 
z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina zamierzała przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
 W związku z powyższym w ramach zamówienia uzupełniającego w 
okresie od 1 lipca do 31 października 2015 r.  firma Remondis będzie nadal 
obsługiwała mieszkańców na dotychczasowych zasadach zgodnie z poniżej 
przedstawionym harmonogramem.

RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, ŚRUBARNIA, 
OGRODZIENIEC, UL. SIKORSKIEGO 
01.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
05.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
02.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
07.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi

GIEBŁO, GIEBŁO KOLONIA, FUGASÓWKA, MARKOWIZNA
23.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
27.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
24.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
22.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi

PODZAMCZE, KIEŁKOWICE, MORUSY
28.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
25.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
22.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
27.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi

MOKRUS, GULZÓW, OGRODZIENIEC ULICE: SIENKIEWICZA, 
OLKUSKA, KOŚCIUSZKI, ORZESZKOWEJ 
22.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe 
26.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi 
23.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe 
28.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi

OGRODZIENIEC ULICE: HETMAŃSKA, KOLOROWA, 
KONOPNICKIEJ, KRASICKIEGO, KR. JADWIGI, KSIĄŻĘCA, 
LEŚNA, MALINOWA, MICKIEWICZA, MIESZKA, NARUTOWICZA, 
OGRODOWA, PIASTOWSKA, POŁUDNIOWA, RÓŻANA, SŁONECZNA, 
SŁOWACKIEGO, SPACEROWA, SPOKOJNA, WRZOSOWA
13.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
10.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
14.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
12.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi

OGRODZIENIEC ULICE: 1 MAJA, BATOREGO, BZOWSKA, CHROBREGO, 
CICHA, CMENTARNA, SAWICKIEJ, JAGIEŁŁY, JÓZEFÓW, 
KOPERNIKA, KRÓTKA, MOSTOWA, NOWY ŚWIAT, PADEREWSKIEGO, 
PIŁSUDSKIEGO,    PL. WOLNOŚCI, POLNA, SOBIESKIEGO, SZEROKA, 
SZKOLNA, WODNA, WSCHODNIA
08.07.2015 r. – wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
12.08.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
09.09.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worki: odpady zielone, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielomateriałowe
14.10.2015 r. - wystawiamy pojemnik oraz worek z  odpadami zielonymi
 
W związku ze zdarzającymi się wciąż przypadkami zbyt późnego wystawienia 
pojemnika lub worków przypominamy, że należy je wystawić do godziny 6.00 rano.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W  maju 2015r. znowu od-
były się ciekawe zajęcia z 
ekologii. 11 maja klasa Va 
i V b Szkoły  Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu wraz 
z wychowawcami panią 
Małgorzatą Janoska i panią 
Jadwigą Nawara uczestni-
czyły w wycieczce do Cięż-
kowic. Dzięki  nagrodzie 
pani Małgorzaty Janoska, 
dzieci wykorzystały bez-
płatny autokar i zapoznały 
się z atrakcjami turystycz-
nymi oraz zabytkami gminy 
Ciężkowice. 
Głównym celem wycieczki 
było „Skamieniałe Miasto” 
w Rezerwacie Przyrody,  
unikatowym na skalę eu-
ropejską obszarze Natura 
2000 oraz ekspozycja stała 
Muzeum Przyrodniczego. 
Poza ciekawymi przyrod-
niczo okazami, dużym 

zainteresowaniem dzieci 
cieszyła się gra wielkoplan-
szowa z pionkami w kształ-
cie mieszkańców rzeki oraz 
trójwymiarowy film o rzece. 
Jednak najatrakcyjniejszy 
był interaktywny spektakl 
dotyczący przyrody i zagro-
żeń rzeki Białej Tarnowskiej 
w batyskafie. Równie inte-
resująca okazała się wizyta 
w Sądeckim Bartniku. Jak 
stwierdziła uczennica – „tak 
blisko życia pszczół nie by-
liśmy nigdy i o takich szcze-
gółach nie wiedzieliśmy”. 
Na zakończenie wycieczki 
dzieci piekły kiełbaski nad 
ogniskiem. Pani Małgorza-
ta Janoska kolejny raz jest 
bardzo zadowolona, że jej 
zaangażowanie w zakresie 
ekologii zostało docenio-
ne, tym razem poza woje-
wództwem i przełożyło się 

to na ekologiczne atrakcje 
dla uczniów. Jednak to nie 
wszystko, dzieci się roz-
ochociły i 29 maja obydwie 
klasy piąte wzięły udział w 
warsztatach ekologicznych 
w Podlesiach. Zajęcia tere-
nowe w Rezerwacie Góra 
Zborów oraz praktyczne, 
pozwoliły wzbogacić wie-
dzę ekologiczną, jak rów-
nież zabłysnąć własną. Na 
pamiątkę wszyscy wykony-
wali wełniane ozdoby. Było 
bardzo ciekawie i sympa-
tycznie. 
Pani Małgorzata dziękuje 
za pomoc w opiece nad 
dziećmi w trakcie wycie-
czek nauczycielom Jadwi-
dze Nawara, Magdalenie 
Szymczyk, Jarosławowi Ja-
nikowi oraz Elżbiecie Skwa-
rek.

red.

Pani Alicja bardzo chętnie przycho-
dzi na spotkania z młodzieżą, bo jak 
mówi, przypominają jej czasy pracy 
pedagogicznej i twórczo pobudzają .
Zebranej młodzieży przedstawiła się 
trzema utworami: „ Ja”, „Poeta” i  
„Dziewczyna z Uliczek marzeń”. Ten 
ostatni wiersz znalazł się  w tomiku za-
przyjaźnionej poetki poznańskiej Anny 
Elżbiety Zalewskiej, zatytułowanym 
„Zapisane nadzieją”. Trzeba dodać, 
że wiersz naszego gościa był dobrze 
przyjęty przez tamtejszych literatów. 
W programie Impresji poetycko – mu-
zycznych znalazły się wybrane utwory 
z twórczości poetki, tj: liryczne powro-
ty, Ogrodzieniec, spotkania ze sztuką, 
erotyki, sonety i nowy wiersz związa-
ny z Dniem Matki. Nasza uczennica 
Gimnazjum Agata Cholewa utworami 

granymi  na gitarze wzmacniała nastrój 
poetyckiej magii. Pani Alicja pamięta 
Agatę z występów w MGOK w Ogro-
dzieńcu i jej  pierwszą gitarę niebie-
skiego koloru. 
Zna też gimnazjalną młodzież. Już nie 
raz była mile zaskoczona rodzącymi 
się tu talentami. Młodzi ludzie lubią 
poezję, są otwarci, potrafią słuchać i 
zadawać dociekliwe pytania.  
Spontaniczna rozmowa z odbiorcami, 
ich bliskość i szczerość, najbardziej 
cieszą naszego gościa. Było to wy-
raźnie podkreślone przy pożegnaniu z 
młodzieżą.
Podziękowaniem ze strony młodzieży 
były kwiaty, wspólne zdjęcia i zapro-
szenie do ponownych odwiedzin.

Maria Synoradzka

Ekologia ciągle na czasie

Impresje poetycko- muzyczne
W piątek, 22 maja w bibliotece Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
odbyło się spotkanie z emerytowaną nauczycielką, kobietą 
z pasją, panią Alicją Kmitą – Żak.
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Sukces filmu Szlak Orlich 
Gniazd - „Wznieś się na 
wyżyny” przygotowanego 
przez Związek Gmin Ju-
rajskich,  który zdobył II 
nagrodę w kategorii za naj-
lepszy film turystyczny dla 
młodzieży na prestiżowym, 
międzynarodowym festi-
walu filmowym FilmAT Film, 
Art Tourism Festival.
Wręczenie nagrody miało 
miejsce podczas uroczy-
stej i jubileuszowej Gali X 
FilmAT Film, Art Tourism 
Festival , która odbyła się 
w Venecia Palace w War-
szawie. Nagroda wręczona 
została na ręce Dyrektora 
Biura Związku Gmin Juraj-
skich Roberta Nierody oraz 

realizatora filmu i przedsta-
wiciela firmy DawnoTemu 
Group pana Grzegorza 
Lisa.
Film zobaczyć można na 
kanale yuotube Związku 
Gmin Jurajskich wpisując 
Szlak Orlich Gniazd lub 
na portalu internetowym  
www.jura.info.pl
Jest to film reportażowy 
(13 minut) oprowadzający 
widza po całym Szlaku Or-
lich Gniazd, począwszy od 
Częstochowy, a kończąc 
na Krakowie. Film opowia-
da (polski lektor Krystyna 
Czubówna) historię szlaku, 
jego zabytków i obiektów. 
Zwraca również uwagę na 
walory przyrodniczo-kra-

jobrazowe. Ważnym ele-
mentem są unikatowe uję-
cia artystyczne. Wszystko 
zrealizowane w nieco spo-
kojniejszej (niż wersje 2,5 
minutowe i 30 sekundowe), 
ale ciepłej i podkreślającej 
elementy dziedzictwa kul-
turowego tonacji (odpo-
wiedni montaż i muzyka). 
Zastosowanie dużej ilości 
zdjęć lotniczych umożliwia 
widzowi zobaczenie terenu 
Jury Krakowsko – Często-
chowskiej w sposób, który 
na co dzień jest dla turysty 
niewidoczny. Film zawiera 
interaktywne menu umoż-
liwiające wybór napisów w 
języku obcym (angielski). 
Dodatkowo powstały rów-
nież wersje bardziej dy-
namiczne 160sek, 30sek, 
15sek. 

Red.

Zespół Seniorzy z Ogro-
dzieńca wystąpił podczas 
XVIII Wojewódzkiego Prze-
glądu Zespołów Artystycz-
nych Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów zorganizowanego 
przez Okręgowy Oddział w 
Katowicach w dniu 9 maja 
br. w Bytomiu.
Działający przy MGOK w 

Ogrodzieńcu Zespół Se-
niorzy czynnie bierze udział 
podczas imprez okoliczno-
ściowych na terenie naszej 
gminy i w różnych przeglą-
dach na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim oraz  
gościnnie u zaprzyjaźnio-
nych zespołów śpiewa-
czych. 

JP

Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Ogrodzieńcu na 
wakacyjne wieczory 
poleca swoim 
Czytelnikom najnowsze 
propozycje książkowe.

Pierwsza z nich to dwuto-
mowa powieść Anny Klary 
Majewskiej
„ROK NA MAJORCE”  
Magda, młoda, niezależna 
i atrakcyjna pani architekt 
musi zacząć wszystko od 
nowa. Po rozwodzie z mę-
żem i rozstaniu z kochan-
kiem postanawia spako-
wać swoje dotychczasowe 
życie w kilka kartonów i 
wyprowadzić się z synem 
na idylliczną Majorkę. Ma-
rzy jej się raj na ziemi, ale 
okazuje się, że La Isla Boni-
ta wcale nie jest tak sielan-
kowa. W urokliwym domku 
wymagającym ciągłego re-
montu trzeba najpierw na-
uczyć się żyć pod jednym 
dachem z jaszczurkami, 
znaleźć wspólny język z 
ekscentrycznym przyjacie-
lem-gejem i dobroduszną 
seksbombą z Czech. 
W międzyczasie Magda 
próbuje przekonać tubyl-
ców, że sernik i makowiec 
to najlepsze specjały pod 
słońcem i, co najtrudniej-
sze, raz na zawsze poże-
gnać się 

z manią kompulsywnego 
kupowania zbyt drogich 
butów.
„POWRÓT NA MAJORKĘ” 
Po kilku miesiącach sielan-
kowego życia w Polsce u 
boku ukochanego Marka 
Magda zaczyna tęsknić za 
gorącymi plażami Majorki. 
Ivanka przeżywa proble-
my sercowe i potrzebuje 
pomocy przy prowadzeniu 
kawiarni, a kipiący hormo-
nami Paco marzy o pozna-
niu seksownej Słowianki i 
zamierza znaleźć ją właśnie 
w Polsce. Magda rusza na 
pomoc majorkińskim przy-
jaciołom. Już pierwsze pro-
mienie słońca sprawiają, że 
wracają gorące wspomnie-
nia, a pewien wyjątkowo 
pociągający blondyn spra-
wia, że odległa Warszawa, 
w której został Marek, wy-
daje się jeszcze bardziej 
szara i nudna…

Drugą naszą propozycją są 
dwie biografie Moniki Jaru-
zelskiej „TOWARZYSZKA 
PANIENKA”.
To pełna autoironii, dow-
cipna, a momentami bar-
dzo głęboka historia życia 
Moniki Jaruzelskiej. Jakim 
ojcem był znany każdemu 
Polakowi generał Jaruzel-
ski? Jaką córką była ona 
sama? Jak wygląda życie 
u boku sławnego ojca? 

Okazuje się, że niełatwo 
jest być córką generała, 
bez względu na to, czy 
jest się dzieckiem, nieśmia-
łą nastolatką czy dojrzałą 
kobietą. Ciężko iść przez 
życie posiadając tak znane 
i budzące kontrowersje na-
zwisko. Biografia napisana 
lekkim piórem, bez zbęd-
nego patosu i podtekstów 
politycznych. Zamknięte w 
krótkich rozdziałach luźne 
wspomnienia układają się 
w piękną i ciekawą historię 
życia Moniki Jaruzelskiej 
oraz najbliższych jej osób. 
Całość uzupełniona zdję-
ciami.
„RODZINA”
Poprzednia książka Moniki 
Jaruzelskiej „Towarzyszka 
Panienka” była głośnym 
wydarzeniem i natychmiast 
stała się bestsellerem. Cór-
ka generała opowiedziała 
w niej historię swojego 
życia. W nowej książce 
kreśli sylwetki rodziców, 
rozmawia z ojcem i matką 
o niełatwych relacjach ro-
dzinnych. Zamieszcza frag-
menty dziennika, w którym 
notuje zdarzenia bolesne, 
ale też radosne.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do odwiedzania 
Biblioteki i zapoznania się z 
naszą ofertą książkową.

PODZIĘKOWANIE 

Mieszkańcy  KIEŁKOWIC, 
a  szczególnie rodzice, dziadkowie, 

dzieci  i  młodzież  składają serdeczne 
podziękowanie za wykonane 
prace pielęgnacyjne na placu 

zabaw  zlokalizowanym  przy skrzyżowaniu 
ulic Turystycznej z ulicą Wilczą.

Te szczególne  podziękowania należą się 
Panu Marcinowi  GUBAS ,

Panu  Leszkowi  CZERWIŃSKIEMU, Pani   
Elżbiecie STANEK, Pani  Leokadii  

CICHÓR i Jadwidze DRĄŻEK.
Utrzymanie wizerunku i estetyki tego 
obiektu wymaga dbałości - wykaszania

traw, oczyszczania i odchwaszczania piasku. 
Za wszystkie te prace oraz poświęcony czas 

serdecznie dziękujemy prosząc o dalsze 
wsparcie.

Dziękujemy również Panu  Burmistrzowi  i 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej  za 

dostarczenie dwóch  ławek na plac zabaw.

Skrytej myśli dać ujście
wzniecić iskrę czasu 
możność łaskawa
miękkość ręki matki
uśmiech witany łzami

Rześkim krokiem idzie doliną
przejrzystą w południowym upale

Biegnę ku niej miedzą
wydeptaną ścieżyną
na przełaj 

Biegnę – słoneczny szlak
wije się pod nieba błękit
Zapach ziół ją niesie
blisko czule – wiatr 
rozwiewa makową suknię
wśród zbóż – świeżą świetlistość
widzę jej twarzy
w koronie warkoczy
chabru kwiat

Wciskam się w matczyne ramiona
dziecięcą ufnością
miłością dojrzałą w latach

i miło oczom widzieć słońce

Alicja Kmita-Żak
maj 2015r.

Sprostowanie
W majowym wydaniu GO wkradła się pomyłka w informacji 
podanej z Dnia Strażaka w Parafii Giebło – prawidłowo po-
winno być napisane: Po uroczystej Mszy świętej odprawionej 
w Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach przez ks. 
prob. Krzysztofa Knapa strażacy przemaszerowali do remizy 
OSP w Kiełkowicach, gdzie odbyła się druga część uroczysto-
ści, połączona z wręczeniem odznaczeń zasłużonym druhom.
Za pomyłkę przepraszamy Prezesa i Druhów OSP Kiełkowice 
– redakcja GO.

Nagroda dla ZGJ

Seniorzy z Ogrodzieńca

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
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Zakończenie roku Uniwersytetu Dziecięcego

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 1 LIPCA 2015r

Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 maja 2015r  
zatwierdzono nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec od 1 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r.

1. CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ:

Grupa 1 – wszyscy odbiorcy wody
• cena za 1 m3 dostarczonej wody   4,92 zł
2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ:

Grupa 1 –   odbiorcy rozliczani według wskazań  wodomierza głównego:
• cena za 1 miesiąc     5,04 zł
Grupa 2 – odbiorcy ryczałtowi:
• cena za 1 miesiąc     4,60 zł
Grupa 3 – odbiorcy posiadający wodomierz dodatkowy (np. do podlewania 
ogródków):
• cena za 1 miesiąc     4,07 zł
3.  Opłata jednorazowa za przeprowadzenie prób technicznych nowego 

przyłącza wodociągowego wynosi 135,30 zł. 

1. CENA ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI:

Grupa 1 – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej i usługowej  

• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków   6,58 zł 

Grupa 2 – ścieki z gospodarstw podłączonych do kanalizacji za pomocą 
przepompowni lokalnych

• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków   6,39 zł

2. STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA ODPROWADZANE 
ŚCIEKI:

Grupa 1 – wszyscy dostawcy ścieków do sieci kanalizacyjnej

• cena za 1 miesiąc       5,61 zł

3. Opłata jednorazowa za przyłączenie posesji do urządzeń 
kanalizacyjnych wynosi 135,30 zł. 

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYŻEJ CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

ogłoszenia informacje

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Ogrodzieńcu, 
Plac Wolności 24

Informuje, że biuro Związku czynne jest w każdy wtorek od godz. 10.00 – 12.00  
(budynek MGOK, I piętro). Związek organizuje imprezy okolicznościowe, wycieczki, 

wczasy krajowe i zagraniczne oraz spotkania Seniorów. 
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

50zł/rok Zakończenia,  
zakończenia

Czerwiec to miesiąc nie-
wątpliwie kojarzący się z 
początkiem zasłużonego 
wypoczynku, czyli wakacji. 
Dla nas czerwiec to rów-
nież miesiąc zakończeń 
Uniwersytetów działają-
cych przy naszym Domu 
Kultury. Jako pierwsi swój 
rok akademicki ukończy-
li studenci Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzień-
cu. W niedzielę 14 czerwca 
br. o godz. 15.00 uroczy-
stość zakończenia I roku 
akademickiego 2014/2015 
rozpoczął wykład, który 
wygłosił Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec - An-
drzej Mikulski. Następnie 
nasi studenci odebrali dy-
plomy ukończenia Uniwer-
sytetu z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec – pana Andrzeja Mikul-
skiego, Przewodniczącego 

Rady Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec – p. Zygmunta 
Podsiadło, Dyrektora Miej-
sko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ogrodzieńcu - p. 
Doroty Cygan oraz Prodzie-
kana ds. Kształcenia Usta-
wicznego Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej – p. Dominika Penara. 
Spotkanie zakończył pokaz 
iluzjonisty Alkadiassa 
z aktywnym udziałem na-
szych studentów.
Natomiast w czwartek 18 
czerwca br. o godz. 16.30 
odbyła się uroczystość za-
kończenia III edycji Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu. Ponad 120 
słuchaczy odebrało dy-
plom ukończenia zajęć w 
ramach UTW. Uroczystość 
swoją obecnością uświet-
nili: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrzej 
Mikulski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zygmunt 
Podsiadło wraz z Radny-
mi, Reprezentant Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej prof. Aleksander 
Górny, Starosta Rady UTW 
Maria Lipka - Stępniewska, 
członkowie Rady Nauko-
wo - Programowej oraz 
prowadzący poszczególne 
sekcje. Bardzo miło nam 
było gościć delegacje za-
wierciańskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku - panią 
Urszulę Gemel - Wicepre-

zesa UTW oraz panią Marię 
Rubik - Skarbnika UTW w 
Zawierciu.
Wykład pt. „Średniowiecz-
ne korzenie kultury pol-
skiej”, kończący rok akade-
micki 2014/2015 wygłosiła 
Katarzyna Rott. Po wykła-
dzie nasi słuchacze ode-
brali pamiątkowe dyplomy. 
Wzorem lat ubiegłych wrę-
czyliśmy również nagrody 
specjalne w tym roku na 
uznanie zasłużyły panie z 
sekcji literackiej pod kierun-
kiem pani Marianny Guzik. 
Za wspaniały talent arty-
styczny i malarski nagrody 
otrzymały: Maria Kardynał, 
Dobrochna Janerka oraz 
Zofia Wróbel. Uroczystość 
zwieńczył akcent muzycz-
ny w wykonaniu Seba-
stiana Dudzika i Katarzyny 
Jankowiak - utytułowanych 
laureatów konkursów ogól-
nopolskich i międzynaro-
dowych Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej w 
Dąbrowie Górniczej.
Wszystkim naszym stu-
dentom, zarówno tym 
młodszym jak i tym nieco 
starszym życzymy udanych 
wakacji, odpoczynku i do-
brej pogody. Proszę o nas 
nie zapomnieć i odwiedzać 
w czasie zasłużonej prze-
rwy. Z pełną energią zapra-
szamy już od września.

Marta Bejgier

 Pożegnanie szkoły
W piątek, 27 czerwca we wszystkich szkołach pożegnano rok szkolny. Na zdjęciu ucznio-
wie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu wraz z wychowawczyniami: 
Anną Mizerą i Justyną Zielińską .
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Korekta: Zespół

GAZETA o g r o d z ien ie cka

W dniach 22.05.- 
24.05.2015r. Zespół Ma-
żoretek „Fantazja” w Ogro-
dzieńcu wziął udział w 
XVII Mistrzostwach Polski 
Mażoretek 2015 w Kędzie-
rzynie – Koźlu. Oficjalne 
rozpoczęcie Mistrzostw 
odbyło się w sobotę 23 
maja br. o godz. 10.00 od 
parady wszystkich uczest-
niczących zespołów. W tym 
roku do hali Azotów przy-
jechało 64 zespoły z całej 
Polski. Jednak zmagania 
konkursowe rozpoczęły 
się już w piątek. Przez cały 
weekend nasze dziewczęta 
z grup kadetek, juniorek i 
seniorek dzielnie walczyło 
w konkurencjach. Osta-
tecznie Zespół Mażoretek 
„Fantazja” po kierunkiem 
instruktora Anny Malinow-
skiej zdobył siedem medali 
w następujących katego-
riach:  solo baton juniorki 
starsze: tytuł II vice Mistrza 
Polski Mażoretek Aleksan-

dra Brzozowska; duo/trio 
baton juniorki: tytuł Mistrza 
Polski Mażoretek Alek-
sandra Brzozowska, Alek-
sandra Carewicz, Karolina 
Kaziród; mix mini formacje 
juniorki tytuł II vice Mistrza 
Polski Mażoretek;  duo/trio 
seniorki tytuł II vice Mistrz 
Polski Mażoretek Klaudia 
Jeziak, Agnieszka Tabor;  
pom-pom duo/trio junior-
ki tytuł I vice Mistrza Pol-
ski Mażoretek Aleksandra 
Brzozowska, Aleksandra 
Carewicz, Karolina Kaziród; 
2x baton duo/trio seniorki 
tytuł I vice Mistrza Polski 
Mażoretek Klaudia Jeziak, 
Agnieszka Tabor;  baton 
formacje juniorki tytuł I vice 
Mistrza Polski Mażoretek. 
Podczas tegorocznych Mi-
strzostw rozstrzygnięty zo-
stał plebiscyt „Diamentowa 
Mażoretka” organizowany 
przez Redakcję Majoret-
tesworld pod patronatem 
Prezesa Stowarzyszenia 

Mażoretek, Tamburmajo-
rek i Cheerlederek Polskich 
Stanisława Rewińskiego. 
Zespół Mażoretek „Fanta-
zja” w Ogrodzieńcu zdobył 
tytuł Złotych Mażoretek w 
kategorii zespół baton ju-
niorki. Na tym nie koniec 
sukcesów, po tak dobrym 
występie nasze medalist-
ki otrzymały nominację 
do udziału w X Mistrzo-
stwach Europy Mażoretek 
w dniach 27-28.06.2015r. 
również w Kędzierzynie – 
Koźlu. Poziom umiejętności 
tanecznych podczas mi-
strzostw był bardzo wysoki, 
o najwyższe stopnie kon-
kurowały najlepsze zespo-
ły z całej Europy, a wśród 
nich zespół z naszej Gminy. 
Udało się zdobyć tytuł I vice 
mistrza Europy w katego-
rii duo 2x baton zdobyły 
Agnieszka Tabor i Klaudia 
Jeziak. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Marta Bejgier

Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych 

„Złota Lira” w Rybniku
W dniach 19-20.06.2015r. Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu – grupa kadetek 
pod kierunkiem instruktora Agaty Barteczko, wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku. W ramach Festiwalu w piątek 19 czerwca odbyła 
się parada zespołów festiwalowych oraz  uroczysta Inauguracja Festiwalu, a następnie  
prezentacje zespołów festiwalowych. Tego dnia odbył się także VI Otwarty Międzynaro-
dowy Puchar Polski Mażoretek. W sobotę 20 czerwca br. nasze dziewczęta wzięły udział 
w koncercie zespołów festiwalowych.

„Fantazja” na osiem medali


