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Na obchody jubileuszu druhowie zaprosili przedstawicieli władz samorządowych, miesz-
kańców oraz druhny i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek. Uroczystość rozpoczęła się 
zbiórką jednostek na boisku KS Giebło, skąd pododdziały wraz  z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowały na plac przed remizą. O godzinie 14.30 rozpoczęła się msza polowa kon-
celebrowana przez księży: Krzysztofa Knapa, proboszcza Parafii pw. św. Jakuba w Gieble 
oraz ks. kanonika Tadeusza Szlachtę. Po nabożeństwie księża poświęcili nowy wóz, który za-
kupiony został ze środków gminnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  Rodzice chrzestni  
Grażyna Kowalczyk i Jacek Wieczorek  nadali pojazdowi  imię Maniek. Prezes OSP Giebło 
Sławomir Jurczak przybliżył zebranym historię jednostki. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble powstała 20 lipca 1927 roku. W dniu 20 grudnia 1927r. 
zarejestrowana została w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach jako stowarzyszenie pod nu-
merem 1464. Na początku 1928r. zakupiono pierwszą sikawkę ze składek społeczeństwa. 12 
września 1937r, oddano do użytku nowo wybudowaną remizę. Z historią straży związana jest 
także orkiestra dęta, która powstała w latach 30. XX wieku. Obecnie orkiestra swoimi wystę-
pami uatrakcyjnia lokalne wydarzenia w swojej miejscowości oraz całej gminie.

W drugiej części uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia medali i odznaczeń wyróż-
niającym się druhom i osobom wspierającym straż.

Jednostka  OSP Giebło to jeden z filarów bezpieczeństwa w naszej gminie. Dziś prze-
kazujemy nowoczesny, lekki samochód, który będzie bardzo przydatny druhom w akcjach 
ratowniczych  – powiedział do zebranych  Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej 
Mikulski.

Oficjalną część uroczystości zakończyła wspólna fotografia oraz koncert Orkiestry Dętej 
OSP Giebło. Jednostce życzymy sukcesów i kolejnych jubileuszy.

90-lecie OSP Giebło
Joanna Piwowarczyk

W niedzielę, 1 lipca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gieble obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Podczas 
uroczystości dokonano przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego 
Opel Movano dla jednostki.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
Gminy Ogrodzieniec

na 
Diecezjalno - Powiatowo – Gminne

Święto Plonów, 
które odbędzie się 19 sierpnia 2018 r. 
na terenie Zamku Ogrodzienieckiego 

w Podzamczu.

W programie:
15.00 – Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej 

w Podzamczu
16.10 – Przejście korowodu dożynkowego na teren Zamku 

Ogrodzienieckiego w Podzamczu
16.30 – Oficjalne uroczystości dożynkowe
18.00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
19.00 – Występ Kapeli „Janicek”
20.00 – Występ Kapeli „Żarnowiacy”
Uprzejmie informujemy, że program może ulec zmianie.
Za wszelkie utrudnienia związane z organizacją dożynek, serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy: Diecezja Sosnowiecka - Powiat Zawierciański – Gmina Ogrodzieniec.

Prośba do Mieszkańców Podzamcza

Szanowni Państwo, 
W dniu 19 sierpnia br. w Podzamczu odbędzie się Diecezjalno-Powiatowo-Gminne  Świę-

to Plonów organizowane przez  Diecezję Sosnowiecką,  Powiat Zawierciański  i Gminę Ogro-
dzieniec. 

W tym dniu Podzamcze odwiedzi wielu gości z terenu powiatu zawierciańskiego i diecezji 
sosnowieckiej. Obok Państwa posesji,  ulicami  Wojska Polskiego, Krakowskiej i Zamkowej 
będzie przechodził uroczysty orszak dożynkowy. Wszyscy jesteśmy organizatorami tej wspa-
niałej uroczystości i jako gospodarze powinniśmy zadbać o nasze otoczenie, aby Podzamcze 
kojarzyło się przybyłym gościom jako miejscowość zadbana i czysta. Dlatego zwracam się 
z gorącą prośbą o staranne uporządkowanie posesji, jej otoczenia i w miarę możliwości o 
świąteczne udekorowanie. Będzie to przyczynek do zapewnienia dobrego wizerunku gminy 
i miejscowości Podzamcze. 

Jednocześnie zapraszam Wszystkich do czynnego udziału w tej uroczystości.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

dr inż. Andrzej Mikulski

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na 
biesiadę muzyczną

JURAJSKIE GRANIE I ŚPIEWANIE
22 lipca (niedziela) 2018

godz. 17.00 skwer przy Placu Wolności 
Szczegóły wkrótce na plakatach

ZAPRASZAMY

Andrzej Kaim i goście
W programie m.in. strofki na głos i gitarę, ballady i poezja śpiewana, 

muzyka klasyczna
 S p o t k a n i a  m u z y c z n e  o d b ę d ą  s i ę :

8 lipca 2018 godz. 16.30
15 lipca 2018 godz. 16.30
29 lipca 2018 godz. 16.30

5 sierpnia 2018 godz. 16.30

wakacyjne niedzielne audycje muzyczne na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 
pod wspólnym tytułem
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Gminne Inwestycje czerwiec 2018

W poniedziałek, 28 maja w na-
szej Gminie obchodzono Dzień 
Samorządu Terytorialnego – święta 
upamiętniającego pierwsze wybo-
ry samorządowe z 27 maja 1990 
roku.  Z tej okazji uczniowie klas 
siódmych z terenu Gminy Ogro-
dzieniec odwiedzili Urząd Miasta i 
Gminy oraz salę narad Rady Miej-
skiej, by poznać zasady funkcjo-
nowania samorządu i organów 
samorządu gminnego. Młodzież 
wcieliła się w role radnych i bur-
mistrza. Dokonano wyboru władz 

Młodzieżowy samorząd
Joanna Piwowarczyk

samorządowych. Młodzieżowym 
burmistrzem Gminy Ogrodzieniec 
został Igor Kimak, a jego zastępcą 
Tymoteusz Czelakowski. Funkcję 
przewodniczącej Rady Miejskiej 
powierzono Wiktorii Ludwin, a sta-
nowisko skarbnika Jakubowi Lipie. 
Podczas spotkania przeprowadzo-
no prezentację sprzętu obrony cy-
wilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Z dzisiejszej lekcji samorząd-
ności młodzież będzie miała wy-
obrażenie, jak wygląda samorząd, 
jakie napotyka problemy, jakie są 

oczekiwania wyborców i jakie są 
obowiązki po wyborach. Za jakiś 
czas ci młodzi ludzie będą wybor-
cami i aktywnymi uczestnikami ży-
cia społecznego, będą chcieli być 
wybierani, po to by te obowiązki 
spełniać – mówi Andrzej Mikulski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec, inicjator przedsięwzię-
cia. 

Podczas wizyty młodzież od-
wiedziła także salę ślubów oraz 
uczestniczyła w prezentacji syren 
alarmowych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich roz-
począł remont DW 790 w lipcu ub. 
roku. Prace prowadzone były mię-
dzy Ogrodzieńcem, a Pilicą, na dłu-
gości prawie 6,2 km. Po sfrezowa-
niu nawierzchni położone zostały 
nowe warstwy: wiążąca i ścieralna 
z masy bitumicznej wysokomodyfi-
kowanej polimerami. Jak zapewnia 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, tak 
przeprowadzony remont zapewni 
wysoką odporność drogi na kole-
inowanie. Ten odcinek drogi był 
w bardzo złym stanie, droga była 
popękana, nierówna. Były proble-
my z odprowadzaniem wody desz-
czowej.

W ramach remontu wyregulowa-
ne zostały rowy i wyremontowana 
istniejąca kanalizacja. Koszt remon-
tu to niespełna 6,86 mln złotych.

Na całym odcinku od Ogro-
dzieńca do Podzamcza wybudo-
wano też chodnik. Był on bardzo 
potrzebny, bo rocznie to miejsce 
odwiedza ponad 250 tys. turystów 
zwiedzających ruiny zamku w Ogro-
dzieńcu.

Podczas dzisiejszej wizyty na 
oddanym do użytkowania odcinku, 
wicemarszałek Stanisław Dąbrowa 
podkreślił znaczenie współpracy z 
samorządami gmin przy realizacji 
tego typu inwestycji. Dzięki temu 

mają one szanse lepiej się wpisywać 
w rozwój lokalny. Inwestycje w drogi 
wojewódzkie to okazja do budowy 
lub poprawienia jakości infrastruk-
tury wokół drogi jak np. chodników, 
dróg rowerowych, przystanków czy 
miejsc parkingowych.

Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku otwarto w Ogrodzieńcu 
rondo na skrzyżowaniu DW 790 i 
DW 791. Oprócz ronda, którego 
budowa kosztowała 2,91 mln zło-
tych, wyremontowano także frag-
ment DW 790 od nowego ronda do 
skrzyżowania z ul. Cichą kosztem 
960 tys. zł.

Mamy już połowę roku  i okres wakacyjny, a więc czas na finalizowanie trwających inwestycji, kontynuowanie 
rozpoczętych i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć gminnych:

1. Zakończono realizację zadania „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków 
publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. W wyniku realizacji tego projektu wymieniono azbestowe po-
krycia dachów na sześciu budynkach komunalnych tj. na budynku remizo-świetlicy w Podzamczu, Ry-
czowie i Gulzowie oraz na budynku administracji mieszkań komunalnych w Ogrodzieńcu, na  budynku 
dawnego klubu sportowego przy ul. E. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu oraz na budynku dawnej szkoły w 
Kiełkowicach. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

2. Dobiegają końca roboty budowlane związane z  przebudową odcinka drogi wojewódzkiej DW791 w Ce-
mentowni na potrzeby włączenia do drogi publicznej oraz uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych. 
Serdecznie przepraszamy za utrudnienia  i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcin-
ku drogi.  Projekt  pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest 
ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Droga DW 790

Rzeczpospolita
Polska

Ogrodzieniec ma nowy odcinek Drogi Wojewódzkiej 790 po remoncie

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 
29czerwca br. radni udzielili Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec absolutorium za rok 2017. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2017 rok,  
dotyczącego zamknięć zrealizowanych dochodów 

budżetowych na kwotę 36.320.869,72zł i wydatków 
budżetowych na kwotę 38.065.620,08zł oraz uwzględ-
niając pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za udzie-
leniem absolutorium głosowało 14 radnych przy  
1 głosie wstrzymującym się.

red.

Absolutorium udzielone

Budynek dawnej szkoły w Kiełkowicach

Budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec

Dobry Start
Kierownik OPS  w Ogrodzieńcu informuje, że Ośrodek Pomocy 

Społecznej został wyznaczony do realizacji programu „Dobry Start”,  
tj. 300 zł dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. 

Wnioski o świadczenie dobry start można składać od   
1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  przez stronę empatia.mrpips.
gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Wnioski w postaci papierowej można składać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu począwszy od 1 sierpnia 2018 roku. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu w zakładce „Dobry start” oraz 
na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w zakładce 
„Dobry start 300 dla ucznia”. 
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Tak było Tak jest

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski

Joanna Piwowarczyk

Prace przy 
tworzeniu no-
wych terenów dla 

przedsiębiorców w Ogro-
dzieńcu zmierzają ku koń-
cowi. To największa tego 
rodzaju inwestycja w historii 

Nowe tereny dla przedsiębiorców

naszej gminy - w miejscu zlikwidowanych przed laty zakła-
dów powstaną dla nowych firm pełni uzbrojone działki o 
powierzchni ponad 13 ha. Wykonaliśmy niezwykle trudne 
zadanie: posprzątaliśmy zdegradowany teren po starym 
zakładzie i utworzyliśmy na nim nowoczesną strefę gospo-
darczą. Gdyby nie zajęła się tym gmina, nikt by się tego nie 
podjął i grunty straszyłyby przez kolejne dziesięciolecia. Na 
szczęście jest inaczej, dzięki dużej pomocy Ministerstwa Go-
spodarki oraz Unii Europejskiej oczyściliśmy teren po byłej 
Cementowni „Wiek” i wybudowaliśmy tam nowe drogi, 
chodniki, kanalizację, wodociągi, oświetlenie uliczne i sieć 
teletechniczną. Nie ma w okolicy tak dobrze uzbrojonych te-
renów dla przedsiębiorców jak u nas, a biorąc pod uwagę, 
że w najbliższych latach przez Fugasówkę będzie przebie-
gać obwodnica Zawiercia – przed nami dobre czasy. Oprócz 
utworzenia nowych terenów dla firm zyskaliśmy również na 
pozytywnym wizerunku. Pokazaliśmy, że potrafimy jako sa-
morząd gospodarować na swoim terenie. Udowodniliśmy, 
że umiemy podejmować trudne decyzje, jeśli dają szansę 
na rozwój, na przyszłość. Tak było w 2007 roku, gdy przyszło 
nam zdecydować: czy za kwotę niewiele ponad 1,6 mln.zł  
zakupić 10 ha zdegradowany gruntów po wyburzonym za-
kładzie. Kupiliśmy, bo widzieliśmy w nich szansę dla rozwoju 
przedsiębiorczości i dziś cieszymy się, że dołączyliśmy do 
gmin, które są przygotowane na przyjęcie inwestorów. W na-
szych staraniach wspiera nas Zarząd Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, z którym współpracujemy od kilku lat. 
Dzięki tej współpracy od 1 stycznia 2017 r. jesteśmy w Pod-
strefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej, podobnie jak Zawiercie.  

Prawdopodobnie, gdy obecny numer Gazety Ogrodzie-
nieckiej trafi do Czytelników, roboty zostaną w pełni zakoń-
czone, a użytkownicy drogi z Ogrodzieńca do Zawiercia  
zaczną powoli zapominać o utrudnieniach, jakie przeżywali 

podczas przebudowy ul.Kościuszki i budowy nowego skrzy-
żowania do terenów KSSE. W tym numerze przedstawiam 
kilka zdjęć: jak wyglądały tereny po byłej fabryce cementu w 
Ogrodzieńcu kilka lat temu, a jak wyglądają dziś.

W naszej gminie rok szkolny 2017/18 w szkołach podsta-
wowych zakończyło 507 uczniów. W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Ogrodzieńcu w klasach I-VII 277 uczniów, w 
Szkole Podstawowej w Gieble w klasach I-VII 101 uczniów, w 
Szkole Podstawowej w Ryczowie w klasach I-VII 74 uczniów,  
w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu 
w klasach I-VII 55 uczniów. W bieżącym roku szkolnym III kla-
sy Gimnazjum w Ogrodzieńcu ukończyło 61 absolwentów , a 
72 uczniów będzie kontynuowało naukę w czterech klasach 
trzecich.

Obecny na uroczystej gali, która odbyła się  w hali spor-
towej  Gimnazjum w Ogrodzieńcu Burmistrz Miasta i Gminy 
pogratulował wszystkim uczniom ukończenia roku szkolne-
go. 

Tym, którzy na stałe opuszczają mury ogrodzienieckiego 
gimnazjum  gratuluję ukończenia dobrej szkoły, która dała 
fundament, aby w przyszłości zdać maturę i ukończyć wyższe 
studia. Gmina będzie czekać na was, aby razem pracować 
dla niej i jej mieszkańców – tymi słowami Andrzej Mikulski 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zwrócił się do absol-
wentów gimnazjum.

We wszystkich szkołach dyrektorzy zwracali uwagę na 
bezpieczeństwo podczas wakacji, szczególnie podczas po-
bytów dzieci  nad wodą czy w górach.

Życzymy bezpiecznych, udanych, pełnych wrażeń i słońca 
wakacji.

Żegnaj szkoło

W piątek, 22 czerwca br. we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się uroczyste akademie, na których podsumowano rok szkolny 2017/18 
i wręczono świadectwa i dyplomy uczniom i absolwentom Gimnazjum w Ogrodzieńcu. Uczniowie osiągający postępy w nauce otrzymali 
nagrody Burmistrza oraz Dyrektorów poszczególnych szkół.
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Przed publicznością wystąpili uczestnicy zajęć muzycznych w trzech sekcjach – pianino, 
gitara i skrzypce, którzy zaprezentowali się solo i w zespołach razem ze swoimi  instruktorami 
– Kaja Kossowska i Krzysztof Woźniczko (skrzypce), Adam Sochacki (gitara), Jakub Dyczko 
(pianino). Za występy wszyscy otrzymali gorące brawa, a za całoroczną pracę każdemu z 
młodych adeptów sztuki muzycznej pani Dorota Cygan, dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu, 
wręczyła okolicznościową statuetkę wraz z podziękowaniami za systematyczną pracę i za-
angażowanie. Do podziękowań dołączył obecny na koncercie Burmistrz Miasta i Gminy An-
drzej Mikulski, który pogratulował młodzieży i instruktorom pełnych wrażeń występów oraz 
podziękował rodzicom za wspieranie swoich pociech i motywowanie ich do rozwijania swo-
ich muzycznych pasji.

Całość muzycznego wieczoru zakończyła artystyczna niespodzianka – mini recital w wyko-
naniu Wiktorii Szostak (skrzypce) i  Jakuba Dyczko (pianino).

Galowy koncert 
w MGOK

Joanna Piwowarczyk

Koncertem galowym w dniu 15 czerwca br. MGOK w Ogrodzieńcu 
podsumował  rok nauki gry na instrumentach muzycznych dzieci  
i młodzieży.

W piątek 22 czerwca 
br. dzieci uczęszczające na 
zajęcia Studia Wyobraźni 
rozpoczęły wakacje prezen-
tując najnowsze przedsta-
wienie. O godz. 17.00 scena 
Domu Kultury zamieniła się 
w tajemniczy las z małym 
domkiem. Mali aktorzy 
w przepięknych strojach 
przedstawili baśń o Kró-
lewnie Śnieżce. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia była 
Martyna Brożek – instruktor 
MGOK. Widać ogromny 
postęp, dzieciaki udosko-

naliły grę aktorską oraz pra-
cę z rekwizytem. Spektakl 
zwieńczył układ taneczny do 
utworu z filmu „Królewna 
Śnieżka”.

Przedstawienie spodo-
bało się zgromadzonej pu-
bliczności, która gromkimi 
brawami podziękowała 
dzieciom za występ. Za ca-
łoroczną pracę i wyjątkowy 
talent aktorski uczestnicy 
zajęć otrzymali z rąk Dyrek-
tora MGOK pamiątkowe 
dyplomy. Ale to nie była 
jedyna niespodzianka, dla 

dzieci przygotowane były 
również paczki z wakacyjny-
mi gadżetami oraz słodko-
ści od organizatorów oraz 
od pani Marii Milejskiej 
członka Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego.  

Za pomoc w organizacji 
paczek dla dzieci serdeczne 
podziękowania składamy: 
Annie i Jarosławowi Ciszew-
skim, Bożenie i Andrzejowi 
Mikulskim, Ilonie i Jerzemu 
Janoskom, Katarzynie Szkli-
niarz i Annie Dziubie.

Królewna Śnieżka 
oczami Studia Wyobraźni

Marta Bejgier

Marta Bejgier

W sobotę, 2 czerwca br. członkowie Zespołu Echo wzięli udział w corocznym spotkaniu 
integracyjnym pn. „Otwarcie Lasu”. Druga z tego cyklu impreza odbywa się we wrześniu 
i nosi nazwę „Zamknięcie Lasu”.  Miejscem spotkań jest zakątek rekreacyjny na Krępie, 
gdzie przy ognisku odbywa się pieczenie kiełbasek i wspólna zabawa przy muzyce. Zespół 
wraz z kapelą śpiewa swoje ulubione piosenki , a przy stole odbywa się degustacja sałatek i 
różnych smakołyków przygotowanych przez panie z zespołu. Biesiadujących zaszczycili swą 
obecnością zaproszeni goście – Maria Milejska członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, 
Andrzej Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy, Zygmunt Podsiadło Przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Anna Pilarczyk-Sprycha  radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

Od kilku lat organizujemy spotkania w plenerze, które humorystycznie nazwaliśmy - 
otwarcie i zamknięcie lasu. Cały rok występujemy w różnych miejscach, w naszej gminie i 
poza nią. Przygotowujemy i ćwiczymy repertuar na próbach w Domu Kultury. Lubimy się 
spotkać we własnym gronie i miło spędzić czas – mówi Ewa Pilarska, kierownik Zespołu Echo.

Spotkanie plenerowe

W piątek 15 czerwca br. grupa kadetek z Zespołu Mażoretek „Fantazja” zaprezento-
wała swoje choreografie podczas Pikniku Integracyjnego „Pokonać Bariery” w Zawierciu, 
organizowany przez Zespół Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej oraz Stowarzyszenie  
„Z dobrego serca”. Najmłodsze tancerki były jedną z głównych atrakcji wydarzenia, a wystę-
py spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Piknik Integracyjny 
z gościnnym występem Fantazji

Joanna Piwowarczyk
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Iwona Rajca

16 czerwca br. na stadionie sportowym w Gieble spotkało 
się 49 osób, które wystartowały w biegu oraz chodzie nordic 
walking. Trasa liczyła 6,2 km i kończyła się metą na Górze 
Birów. Wśród zawodników znaleźli się mieszkańcy gminy, są-
siednich miejscowości, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, zawodnicy Klubu Sportowego Giebło – pa-
sjonaci aktywnego spędzania wolnego czasu.

Finaliści czołowych miejsc zostali uhonorowani pucha-
rami, medalami, dyplomami oraz upominkami, które po-
darowali Prezes Klubu Sportowego Giebło – Adam Głąb, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Andrzej Mikulski, 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu – Henryk 
Goncerz. Ponadto każdy z zawodników otrzymał słodki upo-
minek oraz katalog KS Giebło. Wśród uczestników rozloso-
wano dodatkowe nagrody.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby: Ko-
misariat Policji w Ogrodzieńcu, Ochotnicza Straż Pożarna 
(Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Ogrodzieniec, Ry-
czów), Grupa Ratownictwa Medycznego Jura Rescue Team 
oraz konny patrol z Bzowa. Dodatkowe zabezpieczenie trasy 
na quadzie - Krzysztof Podsiadło. Ponadto nagłośnienie za-
pewnił Zespół Reactiv - Artur Olesik, a przewóz zawodników 

z mety na start, gdzie wręczano nagrody zagwarantowała 
firma Usługi Transportowe - Zbigniew Baran.

Wyniki w poszczególnych klasyfikacjach przedstawiają się 
następująco:

KOBIETY:
I m. – Magdalena Mędrecka
II m. – Aneta Gałecka
III m. – Magdalena Głąb
MĘŻCZYŹNI:
I m. – Rafał Formicki
II m. – Miłosz Roch
III m. – Karol Głąb
Nordic walking:
I m. – Katarzyna Lipowicz-Kleciek
II m. – Paulina Kleciek
III m. – Anna Kula
Najstarsza uczestniczka: Halina Głąb
Najstarszy uczestnik: Mirosław Karoń
Najmłodszy uczestnik: Karol Skawiańczyk
Celem imprezy była popularyzacja biegania i promowa-

nia zdrowego stylu życia oraz integracja środowiska lokalne-
go mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

Biegli po Puchar Prezesa

I Bieg o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Giebło pod Patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec za nami.

W sobotę 9 czerwca br. na hali sportowej Pogoń – Zabrze 
odbył się VII Międzynarodowy Turniej Cheerleadres Cheer-
mania 2018 organizowany przez Zabrzańskie Stowarzyszenie 
Cheerleadres „Energy”, współorganizatorami wydarzenia są 
Gmina Zabrze oraz Zarząd Hali Pogoń w Zabrzu. 

Wśród 90 zespołów i ponad 700 tancerzy zaprezentowała 
się sekcja baletowa działająca przy Miejsko – Gminny Ośrod-
ku Kultury w Ogrodzieńcu. Na potrzeby konkursowe sekcja 
zyskała nazwę Shock Girls i w kategorii PeeWee Jazz Small 
zaprezentowała choreografię w całości przygotowaną przez 
instruktora baletu Darię Krukowską. Był to pierwszy występ 
naszej sekcji w tak prestiżowej imprezie, pomimo ogromne-
go stresu nasze baletnice zaprezentowały się pięknie. Do-
strzegli to sędziowie plasując nasz zespół na najwyższym 
stopniu podium. Z Zabrza dziewczęta przywiozły medale, 
puchar oraz pamiątkowy dyplom. Z niecierpliwością czeka-
my na kolejne sukcesy. 

Pierwszy sukces
Marta Bejgier

Została pani radną Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
w wyborach uzupełniają-
cych, czyli w czasie trwania 
kadencji na ok. 7 miesięcy 
przed końcem tej kadencji. 
Czy to jest dobry moment 
na rozpoczynanie działalno-
ści radnego?

Przez okres 7 miesięcy 
można jeszcze bardzo dużo 
zrobić dla mieszkańców. Za-
kładanie, że to ,,za krótko” i 
,,bez sensu” w mojej opinii jest błędem. Dostaję liczne te-
lefony od mieszkańców z prośbą o pomoc, interwencję, co 
tylko uświadamia mnie, że moja decyzja o ubieganiu się o 
mandat radnej była słuszna.

W jakich komisjach Rady pani pracuje?
Pracuję we wszystkich 4 komisjach Rady Miejskiej tj. Ko-

misji Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy, Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. Zapisałam się do 
wszystkich komisji  w celu zapoznania się z aktualną sytuacją 
społeczno-gospodarczą gminy.

Proszę dokończyć zdanie. Bycie radną traktuję jako…
...codzienną i odpowiedzialną pracę na rzecz miesz-

kańców, dla dobra miasta i gminy, która nie ogranicza się 
wyłącznie do uczestnictwa w sesji czy komisjach. Każdy 
mieszkaniec w oczach osoby sprawującej mandat, powinien 
mieć możliwość wysłuchania, podzielenia się swoimi wątpli-
wościami, obawami, spostrzeżeniami- ma do tego prawo, 
dlatego też jestem codziennie do dyspozycji swoich wybor-
ców poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto raz w miesiącu 
pełnię dyżur w Biurze Rady w Ogrodzieńcu.

Na co dzień pełni pani funkcję dyrektora Szpitala Po-
wiatowego w Zawierciu. Proszę powiedzieć kilka słów o 
tej placówce.

Ciężko opisać w kilku słowach placówkę, którą kieruję. To 
wielki organizm, którego rolą jest zabezpieczenie potrzeb 
zdrowotnych ponad 120 tys. mieszkańców powiatu zawier-
ciańskiego. Szpital jest  jednym z największych zakładów w 
powiecie zawierciańskim, zatrudniającym blisko 1200 osób.  
Strategicznym Oddziałem Szpitala jest SOR, który dziennie 
udziela pomocy ok. 100 Pacjentom. Szpital się zmienia, co 
widać poprzez liczne modernizacje i zakup nowoczesnego 
sprzętu. Tylko w 2016 i 2017r. doposażyliśmy placówkę w 
sprzęt o wartości blisko 3 mln zł. Sukcesywnie pozyskujemy 
środki zewnętrzne. Tylko od 2016 do połowy 2018 roku pozy-
skaliśmy fundusze unijne i inne środki zewnętrzne na kwotę 
blisko 5,3 mln zł.

 Zapewnienie Pacjentom odpowiedniego standardu le-
czenia  jest dla nas niezwykle ważne- podobnie jak naprawa 
finansów placówki. W przeciągu ostatnich dwóch lat  znaczą-
co zmniejszyły się zobowiązania naszego Szpitala. Rok 2016 
zakończyliśmy ponad 2,5 mln zyskiem, natomiast rok 2017- 
blisko 4,4 mln zyskiem. Nieustannie też szkolimy personel 
oraz współpracujemy z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi medyczne.  Dążymy, aby szpital kojarzony był z miej-
scem gdzie usługi medyczne świadczone są profesjonalnie i 
gdzie bezpiecznie wraca się do zdrowia.

To była Anna Pilarczyk- Sprycha jako radna i jako dyrek-
tor szpitala. A jaka jest AP- S prywatnie? Co lubi robić poza 
pracą, jakie ma zainteresowania.

Prywatnie żyję życiem moich dorastających dzieci. Rodzi-
na jest dla mnie paliwem do działania. Gdy mam wolną chwi-
lę staram wykorzystywać ją aktywnie. Próbuję wspinaczki, 
turystyki górskiej, podróżuję, kibicuję naszym sportowcom, 
najczęściej skoczkom narciarskim. Lubię też poeksperymen-
tować w kuchni.

Dziękuje za rozmowę
Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do...
Anny Pilarczyk-Sprychy, radnej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu

W Gminie Ogrodzieniec realizowany jest program pn. 
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”, 
którego wykonawcą wyłonionym w konkursie jest Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. 
Mieszkańców kwalifikujących się do programu, zapraszamy 
do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

ZAMEK
OGRODZIENIECKI
ZAPRASZA

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

Harmonogram zajęć w sierpniu

02.08.2018r. – godz. 16.00 – warsztaty „Senior w świecie relacji”- 
                                                   dr Magdalena Kot – Radojewska

21.08.2018r. – godz. 14.00 – warsztaty „Trening pamięci. Metody 
szybkiego uczenia się i zapamiętywania – mgr Regina Bogaczyk

28.08.2018r. – godz. 16.30 – wykład „ Muzyka Fryderyka Chopina  
lekarstwem dla duszy” – dr hab. Mirosław Kisiel 

Harmonogram zajęć  - wrzesień 

05.09.2018r. – godz.17.00 – wykład „ Współczesne wnuki kontra 
współcześni dziadkowie”- prof. Eugenia Rostańska 

12.09.2018r. – godz. 16.00 – „Senior w świecie  Internetu –
                                               dr Krystian Mączka

27.09.2018r. – SENIORALIA - 2018

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 

Koordynator projektu Beata Stypa - Rus

Ogrodzienieckie Wrota 
Czasu – Ku Niepodległej

Multiepokowa impre-
za plenerowa nawiązująca 
bezpośrednio do 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W jednym 
miejscu na Zamku Ogrodzie-
nieckim, widzowie będą mogli 
zobaczyć formacje wojskowe 
i jednostki militarne walczące 
na przestrzeni epok o wyzwo-
lenie Polski. Rekonstruktorzy 
przybliżą publiczności m.in. 
czasy Insurekcji Kościuszkow-
skiej, Powstania Styczniowego, 
Legionów Piłsudskiego, czy  

AVE CESAR
Gród na Górze Birów 

stanie się w tych dniach areną 
walk dwóch rywalizujących ze 
sobą szkół gladiatorów. Po-
rządku i bezpieczeństwa będą 
strzegli rzymscy legioniści pod 
przywództwem Imperatora. 
Widzowie zobaczą ciekawe 
niereżyserowane pojedynki, 
zapoznają się z technikami 
walki Rzymian oraz wybiorą 
zwycięzcę birowskich igrzysk. 
Rekonstruktorzy zaprezen-
tują charakterystyczne dla 
epoki uzbrojenie, opowiedzą 
o tradycjach i wierzeniach 
panujących w prowincjach 
rzymskich.

Września 1939r. Nie zabraknie także jednostek walczących w okresie Potopu Szwedzkiego, 
polskiej jazdy i regimentów szwedzkich. Przez cały czas trwania imprezy będzie można 
zwiedzać obozowiska i dioramy wojskowe, wysłuchać prelekcji o uzbrojeniu i umundurowa-
niu żołnierskim na przestrzeni dziejów.

Zamek Sp. z o.o.
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PIASEK, ŻWIR

100 Lat Niepodległej 
wakacje z Kulturą 2018

Poniedziałek 02.07.2018
10.00 – Wakacyjne Kino dla dzieci
12.00 - „Pędzlem malowana Moja Ojczyzna” zajęcia 
plastyczne
14.00 – 16.00 „Zabawy z rytmem” - zajęcia muzyczno – 
wokalne
16.00 – Wakacyjne Studio Wyobraźni

Wtorek 03.07.2018
11.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty dziennikarskie

Środa 04.07.2018
10.30 – Letnia Akademia Sztuki*
12.00 - „Spotkanie z przeszłością. Ogrodzieniec moja 
mała ojczyzna poznajemy jego historię” - warsztaty 
historyczne
16.00 - E, A, D, G, H, e…. cała prawda o gitarze, czyli 
otwarte warsztaty gitarowe.

Czwartek 05.07.2018
10.30 – Letnia Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne
12.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty dziennikarskie
16.00 – Zajęcia plastyczne w Dworku w Gieble

Piątek 06.07.2018
10.30 – Letnia Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne
16.00 – Zajęcia plastyczne w Dworku w Gieble

Poniedziałek 09.07.2018
10.30 – Letnia Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne
12.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty dziennikarskie
14.00 – 16.00 „Zabawy z rytmem” - zajęcia muzyczno – 
wokalne
16. 00 – Wakacyjne Studio Wyobraźni

Czwartek 12.07.2018
12.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty dziennikarskie
18.00 - „Bo w Straży fajnie jest” spotkanie w ramach 
„Bezpieczne wakacje” ze strażakami
OSP Ogrodzieniec

Piątek 13.07.2018
15.00 - „Mały Mundial z Kulturą” - rozgrywki piłkarskie na 
Xboxie 360

Poniedziałek 16.07.2018
10.00 - Wakacyjne Kino dla dzieci
16.00 – Wakacyjne Studio Wyobraźni

Piątek 20.07.2018
10.00 – Śladami historii. Wycieczka do Podzamcza – Za-
mek Ogrodzieniecki i jego wrota
W przypadku sprzyjającej pogody pieczenie kiełbasek.

* Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej podczas wakacji 
będą się odbywać w różnych blokach tematycznych: zajęcia z 
malarstwa, zabawy z gliną, zajęcia w plenerze.
Bloki zajęciowe będą uzależnione od liczby uczestników zajęć 
oraz od pogody.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie 
zajęć bez podawania przyczyny.



8 CZERWIEC - LIPIEC 2018

Wystawę malarstwa „Barwy Prowincji 
II”  można było oglądać cały maj w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Zawierciu. W Ga-
lerii ZawArtE swoje prace prezentowało 
kilkanaście osób z naszej Gminy, które od 
3 lat uczestniczą w cyklicznych zajęciach 
w Świetlicy w Podzamczu. W tegorocznej 
wystawie udział wzięli: Czesława Bąba, 
Jadwiga Ćmak, Krystyna Dworzyńska-Pią-
tek ps. „Dmochowska”, Maria J. Kardy-
nał, Ewa Marek, Sylwia Galicka, Jadwiga 
Jakubczyk, Dobrochna Janerka, Wanda 
Markiewicz, Anna Studzińska, Grażyna 
Studzińska, Dorota Supkowska, Ryszard 
Mikulski, Józef Kowalczyk, Wojciech Ja-
gielski.

Zajęcia z malarstwa w Świetlicy w Pod-
zamczu prowadzi Dorota Supkowska, 
techniką preferowaną na warsztatach jest 
akryl. Istotną częścią wystawy była też 
ekspozycja tradycyjnego bibułkarstwa 
– prac wykonywanych przez mieszkanki 
Ryczowa, które od kilku lat uczestniczą w 
warsztatach rękodzieła w Starej Szkole.

Uczestnicy warsztatów rękodzieła pro-

wadzonych przez Fundację Stara Szkoła 
co roku biorą udział w konkursach regio-
nalnych. W maju br. w XVII Regionalnym 
Konkursie na Tradycyjne Ozdoby Bibułko-
we pt. „Kwiaty” ( w Olsztynie k. Często-
chowy) wzięło udział 12 osób dorosłych z 
Ryczowa i Ogrodzieńca oraz 3 uczennice 
z Szkoły Podstawowej Fundacji „Elemen-
tarz” w Podzamczu. 

Laureatkami konkursu zostały: Do-
brochna Janerka – II miejsce (Ogrodzie-
niec), Dorota Supkowska – II miejsce 
(Ogrodzieniec) i  Irena Dybkowska – III 
miejsce (Ryczów).

Wystawa pokonkursowa, na którą skła-
dało się ponad 90 prac, prezentowana 
była od 9.05 do 23.06 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Olsztynie.

W wojewódzkim Konkursie Malarskim 
ogłoszonym w ramach obchodów 65-le-
cia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny, I miejsce otrzymała Do-
rota Supkowska. Konkurs adresowany był 
do plastyków z woj. śląskiego, obraz pt. 
„Jubileusz” namalowany techniką akrylo-
wą, na formacie 90x90cm doceniło Jury 
konkursu. Otwarcie wystawy 30 czerwca w 
siedzibie Zespołu w Pałacu w Koszęcinie.

W czasie uroczystych Obchodów 65-le-
cia Zespołu w Koszęcinie (30.06 i 01.07) 
Fundacja Stara Szkoła będzie prowadzić 
warsztaty bibułkarskie w ramach projektu 
„Edukujemy artystycznie”

13 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu-Cementowni odbył się II Mały Festiwal Nauk  
Przyrodniczych. Uczniowie klas drugich Gimnazjum i 7A wykonywali doświadczenia i rozwiązywali zadania z biologii, fizyki, 
chemii i geografii.
Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili.

Mały Festiwal Nauk 
Przyrodniczych

Kolejny raz uczniowie 
klas gimnazjalnych i klasa 
VIIa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ogrodzieńcu 
przy ul. E. Orzeszkowej bra-
li udział w akcji sprzątania 
Ziemi. W tym roku postano-
wiliśmy zmonitorować stan 
czystości otaczających nas 
terenów. Uczniowie podzie-
leni na grupy mieli przydzie-
lony obszar do posprząta-
nia.  Porządkowaliśmy teren 
wokół szkoły, park, stadion 
i las wokół stadionu. Pod-
czas akcji młodzi ekolodzy 
nanosili na mapę topogra-
ficzną dzikie składowiska 
odpadów oraz wykonywali 
zdjęcia. Wiele udało się 
nam posprzątać, ale nie-
stety wiele odpadów nie 
mogliśmy uprzątnąć, gdyż 

było to potłuczone szkło, 
zbyt ciężkie przedmioty. Tak 
naprawdę 80% tego, co wy-
rzucamy kosza powinniśmy 
segregować. Tylko 20% na-
daje się do wyrzucenia. Tak 
duża ilość śmieci wokół nas 
dziwi, gdyż z dniem 1 lipca 
2013 weszła w życie usta-
wa śmieciowa, zgodnie, z 
którą, za wywóz odpadów 
z gospodarstw odpowie-
dzialne są lokalne samo-
rządy. Każde gospodarstwo 
otrzymuje od firmy zajmują-
cej się wywozem odpadów 
specjalne worki na: plastik, 
papier, szkło, odpady zielo-
ne. Więc pytanie ,,Dlaczego 
niektórzy z nas wywożą od-
pady do lasów?”. Niektóre 
odpady bardzo długo się 
rozkładają. Oto szacunkowy 

czas rozkładu poszczegól-
nych odpadów: słoik milion 
lat, butelka PET 1000 lat, 
reklamówka 400 lat, puszka 
150 lat, guma do żucia lub 
niedopałek papierosa 5 lat. 
A jeszcze są niebezpieczne 
odpady takie jak oleje, ba-
terie, żarówki. Zwykła bate-
ria guzikowa, którą mamy 
w zegarkach jest w stanie 
skazić 400 litrów wody. 
Większość odpadów może-
my segregować i oddać do 
ponownego przetworzenia. 
Dzikie wysypiska nie tylko 
szpecą krajobraz ale także 
negatywnie wpływają na 
środowisko, wody, gleby, 
faunę i florę. Ziemia woła 
o pomoc a my wraz z nią 
,,KONIEC DZIKIM WYSYPI-
SKOM WOKÓŁ NAS”.

Śmieci wokół nas!
Ewelina Grimm

7 czerwca br. uczniowie z terenu naszej gminy obejrze-
li przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. W rolę smerfów 
oraz inne bajkowe postacie wcielili się nauczyciele Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski. Przedsta-
wienie teatralne dla młodzieży w wykonaniu grona pedago-
gicznego to już kilkunastoletnia tradycja, która zagościła w 
budynku dawnego gimnazjum w Ogrodzieńcu.

Zapraszamy do fotorelacji z tego smerfnego wydarzenia 
– http://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/5851

Smerfny 
Dzień Dziecka

Iwona Rajca

Iwona Jeziorko

Dorota Supkowska
Fundacja Stara Szkoła

Artystyczne sukcesy 
mieszkańców Ogrodzieńca w regionie
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100 lat Niepodległej
Maria Lipka-Stępniewska

Znowu zaczynam od suplementu do poprzedniego ar-
tykułu. Już po oddaniu materiału do drukarni zadzwonił do 
mnie pan Adam Kudela, że odnalazła się książeczka wojsko-
wa jego dziadka Ludwika oraz dokument o nadaniu Odznaki 
„Za Wołyń”. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy razem te doku-
menty, odczytując kolejne informacje – po pierwsze rysopis 
– włosy „bląd” (pan Adam pamiętał Dziadka już jako starusz-
ka łyso-siwego) oczy siwe, nos zwykły, broda zwykła, twarz 
okrągła, a przy ustach – dziobaty, wzrost – 163cm, ciężar ciała 
53kg (na dzisiejsze czasy drobnej budowy, ale ileż męstwa w 
dzielnym sercu).

Pobrany do wojska 10.07.1019r. wcielony do 10 Pułku Pie-
choty. Udział w ważniejszych bitwach – Mała Borowica, rzeka 
Horoń.

Głównym bohaterem dzisiejszej opowieści będzie Jan 
Żak, syn Franciszka i Franciszki, urodzony 14.11.1901r. w 
Ogrodzieńcu. Wcielony jako ochotnik do 5 pułku Piechoty 
Legionów w dniu 10.11.1918r. Zwróćcie na to uwagę – to 
było na 4 dni przed ukończeniem 17 roku życia.

Przesłużył w wojsku 29 miesięcy, w 1919r. mianowany st. 
szeregowym, 1920 – kapralem, 1920-plutonowym. Był blon-
dynem o burych oczach, wzrostu – 163cm (to chyba wówczas 
norma) i 55kg wagi.

Udział w ważniejszych bitwach:
Front bolszewicki. Walka o Wilno i na Wileńszczyźnie, 

Kampania Łotewska i Kijowska.
Odznaczenia i pochwały:
Odznaka Honorowa Krzyż za Wilno
Krzyż za Front Litewsko-Białoruski
Odznaka honorowa za rany - w postaci naszywki
Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1920.
Tyle suchych faktów, które można wyczytać z książeczki 

wojskowej, ale dopiero historia 5 Pułku Piechoty Legionów 
pokaże całą żołnierską drogę Jana Żaka.

5 Pułk Piechoty Legionów
17 kwietnia 1919 zdobył Lidę, a następnie został prze-

wieziony do Wilna. Wspomagał tam walczącą kawalerię płk. 
Beliny. Pułk walczył na Litwie przez całą wiosnę i lato. Zdobył 
Nową Wilejkę, Podbrodzie, walczył pod Mejszagołą, Rukoj-
niami i doszedł do Dżwiny. Pod koniec grudnia pułk wyruszył 
ponownie nad Dźwinę, aby wspólnie z oddziałami wojsk ło-

tewskich zdobyć twierdzę w Dyneburgu. Dyneburg opuścił 
w kwietniu i pomaszerował w rejon koncentracji 3 Armii gen. 
Śmigłego-Rydza. 26 maja zajął Żytomierz. 8 maja wkroczył 
do Kijowa i przez miesiąc toczył ciężkie walki obronne na le-
wym brzegu Dniepru. Walczył pod Browarami, Horochowat-
ką i Olszanicą. 10 czerwca, zagrożony okrążeniem, opuścił 
Kijów. 

W czasie odwrotu pułk maszerował w straży przedniej 3 
Armii. W czerwcu i lipcu pułk prowadził potyczki odwrotowe 
z oddziałami Armii Konnej Budionnego.

Walcząc z piechotą i kawalerią sowiecką, wycofał się nad 
Styr, a następnie nad Bug w rejon Włodawy. Po oderwaniu 
się od nieprzyjaciela, w okolicach Lubartowa, nastąpiła kon-
centracja oddziałów. Pułk wraz z innymi oddziałami 1 Dywizji 
Piechoty Legionów, wziął udział w polskiej kontrofensywie 
znad Wieprza na skrzydło i tyły wojsk sowieckich.

16 sierpnia 1920r. pułk zajął Parczew, a następnie opano-
wał Białą Podlaską i Międzyrzecz. Część oddziałów uczestni-
czyła 22 sierpnia w walkach o Białystok. Na początku wrze-
śnia pułk znalazł się na przedpolu Grodna i obsadził odcinek 
na Sidorze. Walczył na Suwalszczyźnie z Litwinami, a po 
zwycięskich bojach pod Lidą prowadził działania pościgowe. 
Walczył pod Nowym Siodłem i pod Piasecznem, gdzie zdo-
był pociąg pancerny. Zawieszenie broni zastało pułk w dniu 
14 października pod Mińskiem Litewskim. W wojnie pułk po-
niósł znaczne straty. Zginęło 29 oficerów i 308 szeregowych, 
rannych 1039.

Po zakończeniu działań wojennych w marcu 1921 roku 5 
pułk został skierowany na linię demarkacyjną polsko-litewską 
do Lebiediewa. W lipcu przeszedł do Lidy, a jesienią 1922r. 
został z Lidy przeniesiony do Wilna.

Szlak bojowy Jana Żaka zakończył się 20.11.1920r.
Kim był później? Ogrodzienianie pamiętają, że jego imie-

niem nazwana była szkoła w Gieble, bo po II wojnie świato-
wej był działaczem partyjnym. Ja pisałam już o nim, pisząc 
o Cementowni, o szkole w Cementowni i o nauczycielu Po-
krzywie. Ojciec Jana Żaka – Franciszek był związany z PPS, 
a także on sam był socjalistą. O tym, jak bardzo skompliko-
wana jest nasz historia, może świadczyć opinia Naczelnego 
Wodza Józefa Piłsudskiego wyrażona w wywiadzie udzie-
lonym w dniu 18 maja 1919r. dla szwajcarskiego dziennika 
„Journal de Geneve”. Wypowiedział sie na temat wpływów 
ideologicznych płynących ze strony Moskwy „Nasi robotnicy 
są socjalistami, ale są też zaciekłymi Polakami”. Stwierdził, 
że ustrój bolszewicki jest zaprzeczeniem idei socjalistycznej. 

Nie ma nic bardziej kompromitującego dla socjalizmu niż 
bolszewizm”.

Jan Żak w swoim własnoręcznie sporządzonym życiorysie 
spisanym w latach 60., całą swoją piękną kartę udziału w woj-
nie 1918-1921 skwitował trzema zdaniami.

„Miałem 17 lat, gdy w listopadzie 1918r.wstąpiłem do 
Wojska Polskiego jako ochotnik. Brałem udział w rozbrajaniu 
Niemców. Służbę wojskową ukończyłem w 1921 roku w stop-
niu plutonowego”.

Szkoda, że tylko tyle pozostało zapisane...

Kiedy zaczynałam ten cykl opowieści przed czterema mie-
siącami, nie przypuszczałam, że znajdę tylu ciekawych ludzi 
i tyle wspaniałych historii, a to jeszcze nie koniec. Pomóżcie 
odszukać ich jeszcze więcej. To im, bohaterom sprzed 100 
lat, zawdzięczamy odrodzenie Państwa Polskiego. Boję się 
wielkich słów i patetyzmu, bo łatwo popaść w egzaltację, 
a nawet śmieszność, ale to Oni, zapomniani bohaterowie, 
przelewali krew, oddawali życie za Polskę.

Dlatego  jesteśmy im winni pamięć, więc znowu proszę 
– przeszukajcie swoje archiwa domowe, albumy, szuflady, a 
przede wszystkim swoją pamięć, bo może uda nam się zna-
leźć ciekawą postać, naszego rodzinnego bohatera. Mój te-
lefon 32 6732082.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka-Stępniewska

Wilno 23.05.1919 r. I pluton na placu katedralnym,  
II kompania 5 p.p. leg Jan Żak (zaznaczony na fotografii)
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Dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci cieszył się 
występ iluzjonisty oraz za-
wodników jujitsu - Sandry i 
Ryszarda, którzy są aktualny-
mi mistrzami Polski oraz me-
dalistami mistrzostw świata 
i Europy. Druhowie z OSP 
Ogrodzieniec, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaprosze-
nie, przygotowali z własnej 
inicjatywy tyrolkę tzn. zjazd 
na linie, a wcześniej wspól-
nie z zastępami OSP Kiełko-
wice uczestniczyli w pokazie 
ratownictwa technicznego. 
Po zakończeniu pokazu 
uczestnicy festynu mogli za-
poznać się ze sprzętem znaj-
dującym się na wyposażeniu 
pojazdów pożarniczych bę-
dących w posiadaniu jedno-
stek OSP Kiełkowice i OSP 
Ogrodzieniec oraz zwiedzić 
Izbę Tradycji Pożarniczych 
Gminy Ogrodzieniec. Po-
nadto druhowie OSP Kieł-
kowice zorganizowali kon-
kurs plastyczny oraz konkurs 
zbijania „kręgli” za pomocą 
węża strażackiego. Poza 
konkursem próbę zbijania 
kręgli podjął Komendant 
PSP w Zawierciu bryg. Artur 
Łągiewka, którego miło było 

nam gościć w naszym stra-
żackim gronie. Wszystkie 
dzieci uczestniczące w fe-
stynie otrzymały upominki. 
Dodatkowe nagrody otrzy-
mali uczestnicy konkursów 
oraz ich zwycięzcy. Mamy 
nadzieję, że za rok znów się 
spotkamy. 

Bardzo serdecznie dzię-
kuję strażakom OSP Kiełko-
wice za organizację, przy-
gotowanie i uczestnictwo w 
festynie. Dziękuję druhom z 
OSP Ogrodzieniec za przy-
jęcie zaproszenia i uatrak-
cyjnienie Dnia Otwartej 
Remizy. Podziękowania kie-
ruję również pod adresem 
sponsorów: Pawła i Marioli 
Kaziród, Radnej Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu druh-

ny Elżbiety Stanek, Sołtysa 
Sołectwa Kiełkowice druhny 
Anny Szlachty, Sekretarza 
OSP Kiełkowice druhny Asi 
Chudek, druha Leszka Brzo-
zowskiego, Adama i Pauli-
ny Biały, Szczepana Plutki, 
Jadwigi Olesik. Dziękuję 
również sympatycznemu Ilu-
zjoniście oraz zawodnikom 
jujitsu - Sandrze i Ryszardo-
wi, którzy swoimi występami 
przyciągali uwagę dziecia-
ków oraz Naczelnikowi Stra-
ży druhowi Arturowi Olesik, 
który po raz kolejny zapew-
nił odpowiedni poziom na-
głośnienia. Jak widać razem 
można więcej. Myślę, że dla 
każdego z nas najlepszą na-
grodą był uśmiech na twa-
rzach naszych najmłodszych 
gości.

Strażacy dzieciom

W dniu 10 czerwca jednostka OSP Kiełkowice zorganizowała 
festyn strażacki pod hasłem Dzień Otwartej Remizy. Miał to być 
prezent dla najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka.  
W związku z tym nie mogło zabraknąć basenu z kulkami, zamku 
oraz kramu z zabawkami. 

Jan Chudek
Prezes OSP Kiełkowice

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez MGOK w Ogrodzieńcu za 
nami. Impreza, która odbyła się w plenerze na skwerze przy placu Wolności zgromadziła 
wiele osób, przeważnie rodzin z dziećmi. Atrakcji w tym dniu nie brakowało - zabawy z Bo-
bem Budowniczym, wyścigi ciężarówek, budowanie wieży i tronu dla mamy to tylko niektóre 
propozycje integracyjnych zabaw,  w których wzięli  udział nie tylko najmłodsi. Dzielnie swo-
im pociechom pomagali rodzice. Na scenie wystąpili Seniorzy i Zespół Echo z repertuarem 
dla dzieci i mam. Mażoretki  z Zespołu Fantazja zaprezentowały swoje najnowsze układy, z 
którymi wystąpiły podczas niedawnych Mistrzostw Polski Mażoretek. Wystąpiła także sekcja 
baletowa i Studio Wyobraźni działające przy MGOK.

Dzień Dziecka na skwerze

Wakacje w Podzamczu
i Kiełkowicach

Joanna Piwowarczyk

Zarząd OSP Gulzów wraz 
z Sołtysem zorganizowali w 
dniu 2 czerwca 2018 roku 
festyn dla najmłodszych z 
okazji Dnia Dziecka. Nasze 
pociechy mogły skorzystać z 
takich atrakcji jak: darmowy 
zamek dmuchany, gry i za-
bawy na boisku sportowym, 
malowanie twarzy oraz po-
częstunek z grilla. Nie obyło 
się również bez słodyczy.

Na imprezie pojawił się 
również Tygrysek z „Kubusia 
Puchatka”, z którym dziecia-
ki mogły się bawić, tańczyć i 
robić sobie zdjęcia.

Dzień Dziecka w Gulzowie
Urszula Zając

Mimo nie najlepszej po-
gody, frekwencja była zna-
komita. Nawet deszcz i bu-
rza nie przeszkodziły nam w 
świetnej zabawie.

Szczególne podziękowa-
nia należą się sponsorom za 

ufundowania zamku dmu-
chanego i słodyczy: Pani Ma-
rii Milejskiej - członkowi Za-
rządu Powiatu oraz Radnym 
Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu: Pani Annie Pilarczyk-Spry-
cha i Pani Wioletcie Baran.

2 czerwca w dwóch so-
łectwach naszej gminy 
wspólnie zorganizowaliśmy 
kilka ciekawych atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców.

Okazją był Dzień Dziec-
ka, miejsca wydarzeń były 
różne, uczestnicy wszędzie 
spragnieni wrażeń. Przed-
stawienia teatralne przygo-
tował Teatr Bajkowe Skarbki 
Śląska z Rybnika, który wy-
stąpił dwukrotnie ze spek-

taklem „Opowieść o dwóch 
siostrach”. Pierwszy spektakl 
– plenerowy odbył się na 
polanie Hotelu Poziom 511, 
drugi raz aktorzy wystąpili 
przed licznie zgromadzoną 
widownią w Kiełkowicach w 
remizie OSP.

Dzieci i młodzież mogły 
także uczestniczyć w warsz-
tatach teatralnych i zaba-
wach, które poprowadzili 
aktorzy.

W Podzamczu druhowie 
z OSP przygotowali i prze-
prowadzili pokaz strażacki, 
którego główną atrakcją był 
nowy samochód. W świetli-
cy w Podzamczu można było 
zaprojektować i wykonać 
plecaki z płótna (w ramach 
warsztatów kreatywnych 
„Dzieciaki projektują pleca-
ki”).

Organizatorami Dnia 
Dziecka w Sołectwach Pod-
zamcze i Kiełkowice, czyli 
„Imprezy na poziome” były: 
Rada Sołecka Podzamcza, 
Rada Sołecka Kiełkowic, 
OSP Podzamcze, OSP Kieł-
kowice i Fundacja „Stara 
Szkoła”.

Serdecznie dziękujemy 
dzieciom, rodzicom, akto-
rom, strażakom, menadże-
rom i wolontariuszom za 
okazaną pomoc i aktywny 
udział w imprezie.

Dzień Dziecka w Sołectwach 
Podzamcze i Kiełkowice

Elżbieta Stanek – Rada Sołecka Sołectwa Kiełkowice
Jarosław Gruca – Rada Sołecka i OSP Podzamcze
Dorota Supkowska – Fundacja Stara Szkoła

Rada Sołecka Podzamcza i Fundacja Stara Szkoła zapraszają dzieci i młodzież do udziału 
w zajęciach wakacyjnych „Lato z Fundacją 2018”.

Informacje i zapisy tel: 507 292 792, Świetlica w Podzamczu.
Szczegółowy program zajęć na facebooku: Stara Szkoła Fundacja

Rada Sołecka Sołectwa Kiełkowice i Fundacja Stara Szkoła zapraszają najmłodszych 
mieszkańców Kiełkowic wraz z rodzicami do udziału w zajęciach wakacyjnych w dniach 9-13 
lipca 2018 w remizie OSP w Kiełkowicach.

Zajęcia finansowane będą z projektu „Etno-Lato: razem, aktywnie, kolorowo, pozytyw-
nie” (LGD Perła Jury), ze środków własnych Fundacji i przez sponsorów.

Elżbieta Stanek
Dorota Supkowska
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Po długim zmaganiu się 
z ciężką chorobą 11 czerwca 
2018r. odchodzi do Pana po-
zostawiając w smutku i żało-
bie rodzinę i przyjaciół.

Po ukończeniu Liceum 
Pedagogicznego w Krzeszo-
wicach z nakazem pracy zja-
wia się w Szkole Podstawo-
wej w Ryczowie i podejmuje 
pracę nauczycielki. Obdaro-
wana talentem matematycz-
nym, wieloma zdolnościami 
artystycznymi i organizacyj-
nymi oraz nabytą wiedzą pe-
dagogiczno-psychologiczną 
z zapałem oddaje się pracy 
z dziećmi i środowiskiem, 
w którym przyszło jej żyć. 
Piękny głos, doskonały słuch 
muzyczny wykorzystuje pro-
wadząc zajęcia muzyczne z 
młodzieżą i chóry szkolne w 
Ryczowie i Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Ogrodzieńcu, 
gdzie uczy matematyki przez 
wiele lat. Będąc na emerytu-
rze zorganizowała i prowa-
dziła Chór Seniora w Domu 
Kultury w Ogrodzieńcu. 

Koleżanka Anna Janus 
zapisała się w naszej pamię-
ci jako osoba pełna życia, 
uśmiechnięta, towarzyska, 
chętna do współpracy i 
pomocy w każdej potrze-
bie. Ciekawa wiedzy, świa-
ta i ludzi wzbogaca swoje 
wiadomości i umiejętności 

Wspomnienie 
o Annie Janus

Marianna Guzik

dydaktyczne kończąc stu-
dia wyższe z matematyki. Z 
pasją poświęcała się pracy 
z uczniami mającymi trud-
ności z tym przedmiotem. 
Cierpliwie z matczyną troską 
przekazywała wychowankom 
wiedzę matematyczną po-
konując w nich barierę nie-
chęci do tego przedmiotu i 
równocześnie udowadniając 
młodzieży, że matematyka 
jest łatwa i przyjemna, gdy ją 
poznamy i  zrozumiemy. 

W życiu Anny Janus były 
trzy miłości. Rodzina, której 
bezgranicznie była oddana, 
praca dydaktyczno-wycho-
wawcza w szkole i działal-
ność społeczna. 

Szczery uśmiech, radość 
ze spotkania przyjaciół, we-
sołe i pogodne usposobie-
nie Anny Janus pozostanie z 
nami na zawsze.

Pani Anna Janus była pierwszym redaktorem naczelnym 
Gazety Ogrodzienieckiej od listopada 1990 roku.  Wcześniej 
działała w komitecie założycielskim GO wraz z Hanną Mikul-
ską, Marią Raczek, Jerzym Kalińskim i Zenonem Halamusem. 
W swej redakcyjnej pracy kierowała się zasadą otwartości 
i niezależności, w artykułach poruszała tematy społeczne i  
lokalne.

Pani Anna Janus była jedną z inicjatorek i założycielek 
Klubu Seniora w Ogrodzieńcu. Wspierała inicjatywy senio-
rów i  artystyczne przedsięwzięcia Chóru Seniora m.in. wy-
stępy podczas okolicznościowych wydarzeń i Święta Gminy 
Ogrodzieniec. 

Rodzinie i bliskim zmarłej pani Anny Janus składamy wy-
razy głębokiego współczucia i żalu. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały 
Człowiek, Społecznik, Przyjaciel.

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Dyrektor i Pracownicy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

Od Redakcji

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Anny Janus

osoby, która wspierała nasz zespół, służyła radą i pomocą  
w naszych artystycznych działaniach. 

Łącząc się w żalu składamy
Rodzinie i Bliskim

wyrazy najszczerszego współczucia oraz wsparcia

Zespół Seniorzy z Ogrodzieńca

Uczniowie z Giebła wygrali III Turniej 
Piłkarski o Puchar Dyrektora SP Giebło

11 czerwca na boisku szkolnym w Gieble obył się III Tur-
niej Piłkarski o Puchar Dyrektora SP Giebło. W rozgrywkach 
wzięło udział ponad 50 dziewcząt i chłopców  ze wszystkich 
szkół naszej gminy. Zawody zorganizowano w dwóch kate-
goriach systemem „każdy z każdym”. W kategorii dziewcząt 
wystąpiły uczennice szkół z Podzamcza, Ogrodzieńca i  Gie-
bła, natomiast w kategorii chłopców uczniowie z Ryczowa, 
Podzamcza, Ogrodzieńca i Giebła.  

W kategorii dziewcząt zwyciężyły uczennice z Giebła 
przed Ogrodzieńcem i Podzamczem. 

Wyniki meczów:
Ogrodzieniec –Giebło           1-2 (0-0)
Podzamcze-Ogrodzieniec     0-2 (0-1)
Giebło-Podzamcze                 5-0 (4-0)
Tabela końcowa:
1. Giebło                         6 pkt.  bramki  7-1
2. Ogrodzieniec             3 pkt.  bramki  3-2
3.Podzamcze                  0 pkt.  bramki 0-7
Zwycięska kadra dziewcząt z Giebła:
bramkarz: Natalia Kaziród,; obrońcy: Klaudia Janus, Do-

minika Kowal, Amelia Kowalczuk, Julia Prysak, Weronika 
Szlachta; pomocnicy i napastnicy: Sandra Radosz, Julia Mę-
drecka, Marcelina Zielińska, Ola Piętosa

W kategorii chłopców również zwyciężyli uczniowie z Gie-
bła przed Ogrodzieńcem, Ryczowem i Podzamczem.

Wyniki meczów:
Podzamcze-Ogrodzieniec    0-1 (0-0)
Ryczów-Giebło                      1-2 (0-0)
Ogrodzieniec- Ryczów          3-1 (0-0)
Giebło-Podzamcze                5-0 (4-0)
Ryczów-Podzamcze              4-1 (2-1)
Ogrodzieniec-Giebło            0-3 (0-1)
Tabela końcowa:
1. Giebło                            9 pkt.  bramki  10-1
2. Ogrodzieniec                6 pkt.  bramki  4-4
3. Ryczów                          3 pkt.  bramki  6-6
4. Podzamcze                    0 pkt.  bramki  1-10
Zwycięska kadra chłopców z Giebła:
bramkarz: Oskar Janik; obrońcy: Michał Jędruszek, Oli-

wier Łągiewka, Bartosz Osys, Kacper Pacia, Kacper Cichor; 
pomocnicy i napastnicy: Bartłomiej Bilnik, Konrad Bilnik, 
Bartłomiej Kmita

Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za 
duże zaangażowanie i sportową postawę podczas zawodów. 

Robert  Łypaczewski

IX Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu

Już po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogro-
dzieńcu zorganizowała turniej piłki nożnej dla szkół podsta-
wowych z naszej gminy. W turnieju udział wzięły szkoły z Gie-
bła ,Podzamcza i Ogrodzieńca.

Zwycięzcą turnieju została szkoła z Giebła. Oto wyniki ta-
bela końcowa a turniej został rozegrany w systemie mecz i 
rewanż.

SP Giebło- SP Podzamcze   6:0 / 5:0
SP 1 Ogrodzieniec –Giebło 1:1 / 0:3
SP1Ogrodzieniec – SP Podzamcze 5:0/ 3:3
Tabela końcowa:
1. SP Giebło                    4/2     15-1
2. SP1 Ogrodzieniec      4/5       9-7
3. SP Podzamcze           4/1       3-17
Zostały rozegrane dwa mecze towarzyskie dziewczyn 

pomiędzy Giebłem a Ogrodzieńcem , które zakończyły się 
wynikami: 2:1 i 1:3.

Szkoła z Giebła wygrała turniej w następującym składzie: 
Oskar Janik , Michał Jędruszek, Konrad Szlachta, Oliwier Łą-
giewka, Konrad Bilnik, Bartłomiej Bilnik, Bartosz Osys, Kac-
per Pacia, Kacper Cichor, Bartłomiej Kmita. Trener –Robert  
Łypaczewski. Nagrody w postaci pucharów i dyplomów wrę-
czyła dyrektor ZSP p. Ewa Rudnicka. Turniej sędziował Dawid 
Szymusik.

Jarosław Janik

Dzień Sportu na Orliku

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. odbył się ogólnopolski 
„Dzień Sportu” na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik w Ogro-
dzieńcu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olim-
pijski.  Uczestnicy rozpoczęli swoje zmagania punktualnie 
o godzinie 11:00. Po otwarciu imprezy dzieci i młodzież zo-
stały podzielone na grupy rywalizujące. Każdy z uczestników 
wykazał się  wolą walki a cała impreza przebiegała w duchu 
fair play. Zawodnicy brali udział w wielu  konkurencjach mię-
dzy  innymi: w torze przeszkód  na czas, w grach zespoło-
wych, rzutach do kosza, chodzie sportowym, przeciąganiu 
liny a na koniec odbył się turniej piłki nożnej. Dzięki grze ze-
społowej przekazujemy ponadczasowe wartości, które war-
to wykorzystać poza sportową rywalizacją. Dzień Sportu na 
Orliku jest okazją do rozwoju umiejętności ruchowych, lecz 
przede wszystkim koleżeńskiej i rodzinnej zabawy. Na zakoń-
czenie imprezy, każdy z uczestników został uhonorowany kil-
koma upominkami.

Dziękujemy Wszystkim za udział i zapraszamy za rok.
D. Szymusik

Pani Wioletcie Baran
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

W sobotę 23 czerwca br. Zespół Mażoretek Fantazja w 
Ogrodzieńcu grupa seniorek wystąpiła podczas Jubileuszu 
45- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Dzwono – Sier-
bowice. Pomimo niekorzystnej aury dziewczęta zaprezen-
towały wysoki poziom. Publiczność mogła podziwiać naj-
nowsze choreografie oraz występ przy akompaniamencie 
Orkiestry Jubilatki oraz Orkiestry OSP Przychody. 

Marta Bejgier

Jubilatka świętowała z Fantazją
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UTW
News

Uniwersytet 
Trzeciego WiekuUDO

News

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

Zakończenie UDO
W sobotę, 16 czerwca 

br. w MGOK w Ogrodzień-
cu odbyło się uroczyste 
zakończenie IV edycji Uni-
wersytetu Dziecięcego. Za 
całoroczną aktywność mali 
studenci otrzymali dyplomy 
wraz z podziękowaniami  od 
pani Doroty Cygan, dyrek-
tora MGOK w Ogrodzieńcu 
oraz prodziekana Akademii 
WSB w Dąbrowie Górniczej 
pana Dominika Penara. Rok 
akademicki 2017/18 zakoń-
czył się wykładem „How do 
you do?”, który przeprowa-
dziła pani Monika Solorz. 

Gratuluję wam tego, że 
dotarliście do końca roku 
akademickiego. Gratuluję 

systematyczności i zdoby-
tej wiedzy, którą będziecie 
wykorzystywać przez całe 
życie – zwrócił się do ma-
łych studentów Dariusz Ptaś, 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, który życzył 
radosnych i spokojnych 
wakacji i powrotu po wy-
poczynku na nową edycję 
UDO.

Dla wszystkich przygo-
towana została dodatkowa 
atrakcja – wystawa plastycz-
na uczniów Polskiej Szkoły 
Sobotniej im. Jana Pawła II w 
Preston w Wielkiej Brytanii.

Do obejrzenia wystawy 
zaprosiła pani Alicja Kmita-
-Żak, której córka Agnieszka 
pracuje w tej szkole – uczy 

Joanna Piwowarczyk Joanna Piwowarczyk

IV klasę. Na wystawie są 
prezentowane prace dzieci 
najmłodszych, które mają 
więcej czasu na zajmowanie 
się dodatkowymi zaintere-
sowaniami, w tym pracami 
plastycznym. Głównym mo-
tywem prac była Ojczyzna- 
Polska, która w tym roku 
obchodzi 100-lecie niepod-
ległości. Prace obrazują 
przeżycia dzieci związane z 
przeczytanymi lekturami, le-
gendami polskimi i bajkami. 
Niektóre przedstawiają wy-
obrażenie dzieci polskiego 
domu. Okna w kształcie ser-
duszek wyrażają uczucia mi-
łości i pragnień zobaczenia 
na własne oczy ziemi swych 
rodziców. Ogrodzienieckie 
dzieci były zainteresowane 
wystawą, kolorowym świa-
tem przeżyć ich rówieśników 
na obczyźnie, co widać na 
załączonych zdjęciach – ma-
chanie rączkami to suge-
stywny gest pozdrowienia. 

Trzepla, prowadzący sekcję 
przyrodniczą i kawiarenkę 
podróżnika. 

To Wy, słuchacze UTW 
stanowicie trzon senioralnej 
aktywności w naszej gminie. 
Dołączam się do gratulacji 
i zapraszam wszystkich po 
wakacjach na kolejną, siód-
mą edycję uniwersytetu. 
Będziemy wspierać Waszą 
działalność – mówi Andrzej 
Mikulski, Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.

Po części oficjalnej go-
ście wysłuchali recitalu An-
drzeja Kaima, który przeniósł 
wszystkich w świat klasycz-
nej muzyki. Na korytarzu 
Domu Kultury można było 
podziwiać efekty pracy słu-
chaczy sekcji fotograficznej 
oraz Rzeźby i Malarstwa. 
Na zakończenie spotkania 
wszyscy zostali zaproszeni 
na kawę i małe co nieco. 
Niespodzianką był tort cze-
koladowy z dedykacją dla 
wszystkich studentów od 
pani Marii Milejskiej, członka 
Zarządu Powiatu Zawierciań-
skiego oraz kosz słodyczy 
przekazany od radnej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Anny Pilarczyk-Sprychy. 
Wszystkim słuchaczom gra-
tulujemy zakończenia VI 
roku akademickiego i zapra-
szamy na kolejną edycję od 
października 2018r.

Zakończenie roku 
akademickiego UTW
W czwartek, 21 czerwca 

odbyło się uroczyste zakoń-
czenie VI roku akademickie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku działającego przy 
MGOK w Ogrodzieńcu. Te-
goroczną edycję studenci 
zakończyli wykładem pt. 
„Prawa pacjenta”. Uroczy-
stą galę swoją obecnością 
uświetnili: pani Maria Milej-
ska członek Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego, Andrzej 
Mikulski Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Zyg-
munt Podsiadło Przewod-
niczący Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Małgorzata 
Janoska, radna Rady Miej-
skiej, Domink Penar pro-
dziekan akademii WSB w 
Dąbrowie Górniczej, Dorota 
Cygan Dyrektor Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Ogrodzieńcu, Maria Lip-
ka-Stępniewska starościna 
UTW, osoby prowadzące 
sekcje tematyczne oraz 
przedstawiciele Rady Na-
ukowo – Programowej UTW. 

Spotykamy się już od 
sześciu lat we wspólnym 
przedsięwzięciu jakim jest 
UTW. Jestem przekonany, 
że ten projekt wnosi bar-
dzo dużo w życie lokalnej 
społeczności. To ludzie 
tworzą ten uniwersytet, a 
WSB dba o jakość mery-
toryczną – tymi słowami 
zwrócił się do słuchaczy 
Dominik Penar z Akademii 
WSB.

Studenci otrzymali dy-
plomy wraz z podziękowa-
niami za rok zaangażowa-
nia i udziału w zajęciach 
oraz wykładach. Jak co 
roku przyznane zostały na-
grody specjalne: za pro-
wadzenie i przygotowanie 
zajęć UTW, za osobiste za-
angażowanie i pomoc w or-
ganizowaniu działań UTW 
oraz  wyróżnienia dla sekcji 
literackiej, fotograficznej i 
sekcji Rzeźba i Malarstwo. 
Uroczystą galę poprowa-
dziła radna Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu Beata 
Stypa – Rus, koordynator 
działań UTW oraz Marek 

28 czerwca grupa słuchaczy UTW z 
Ogrodzieńca uczestniczła w inauguracji 
Letniej Akademii Seniora w Dąbrowie Gór-
niczej. Tego dnia odbył się również audyt 
projektu „Jak nie My, to kto?” prowadzo-
ny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Na spotkaniu na ręce koordyna-
torów UTW oraz przedstawicieli Rady UTW 
z poszczególnych uniwersytetów przeka-
zano listy gratulacyjne od Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina. 
Dla ogrodzienieckiego uniwersytetu gratu-
lacje odebrały: Rada UTW –Maria Cebula, 
koordynator UTW  - Beata Stypa –Rus. Na 
zakończenie odbył się recital Oskara Jasiń-
skiego.

Jak nie My, to kto?

22 czerwca (piątek) grupa osób z Ogro-
dzieńca biorąca udział w projekcie „Jak nie 
My, to kto” razem ze 100 słuchaczami z 9 Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku przebywała na 

całodniowej wycieczce w Warszawie - Mię-
dzypokoleniowy Pociąg do Nauki. Zwiedzi-
liśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i 
bawiliśmy się w Centrum Nauki Kopernik! 
Dzień minął nam niezwykle szybko - w at-
mosferze radości, uśmiechu, żartu, wza-
jemnej pomocy. 

Z taką grupą podróżowanie to sama 
przyjemność!

Beata Stypa - Rus


