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I miejsce zdobyła drużyna OSP Ryczów Kolonia, II miej-
sce  - OSP Ogrodzieniec, III miejsce – OSP Kiełkowice. Gra-
tulujemy zwycięzcom i wszystkim druhom biorącym udział w 
tych trudnych zmaganiach. Konkurencje wymagały nie lada 
sprawności, a pogoda także spłatała figla – upalne popo-
łudnie przekształciło się w ulewę, która utrudniła zmagania 
bojowe druhom występującym w końcowej fazie zawodów. 

Wszystkie drużyny rywalizowały w trzech konkuren-
cjach:  bieg sztafetowy 7x50m, musztra i ćwiczenia bojo-
we. W rywalizacji brały udział także: kobieca drużyna OSP 
Giebło i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mokrusa. Za-
wodników oceniała komisja sędziowska powołana przez  
Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu bryg. Artura 
Łągiewkę.

Najlepsi otrzymali medale i puchary wręczane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Andrzeja Mikulskiego  oraz Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunta Pod-
siadło. Dla wszystkich drużyn ufundowane zostały nagrody 
rzeczowe m.in. sprzęt potrzebny do działań strażackich oraz 
elementy umundurowania.  Organizatorzy docenili także za-
angażowanie Orkiestry Dętej OSP Giebło, która uczestniczy 
od wielu lat w ceremonii zawodów oraz różnych imprez or-
ganizowanych przez strażaków. Okolicznościową statuetkę 
dla zespołu odebrał kapelmistrz Zbigniew Baran. 

Podczas zawodów odbył się pokaz psów ratowników 
Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczej oraz prezentacja umie-
jętności Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Gulzowa. Przygo-
towano również atrakcje dla najmłodszych kibiców – dmu-
chany zamek i zjeżdżalnia oraz zabawy z animatorami. Nie 
zabrakło domowych wypieków i kuchni polowej z pysznym 
strażackim żurkiem, bigosem i kiełbaskami z grilla.

Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 
w Ogrodzieńcu za nami. To cieszące się dużym zainteresowaniem społeczeństwa wydarzenie po 
raz kolejny odbyło się na boisku sportowym KS Giebło. W niedzielę, 5 sierpnia br. do zawodów 
wystawiły drużyny wszystkie jednostki OSP działające w naszej gminie. 

24.08.2018r. (piątek)
Ogrodzieniec, plac Piłsudskiego

15.30 – „Promenade concert” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

OGRODZIENIEC
16.00 – formowanie korowodu wymarsz z placu Piłsudskiego na plac imprezy przy  

ul. Kościuszki 69, (ul. Olkuska, Sobieskiego, plac Wolności, 1 Maja, Słowackiego)

Ogrodzieniec, plac przy ul. Kościuszki 69

(obok kompleksu  sportowego  ORLIK 2012)

 ok.16.30 – powitanie korowodu oraz oficjalne rozpoczęcie uroczystości

16.45 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OGRODZIENIEC oraz występ Zespołu 

  Mażoretek FANTAZJA z Ogrodzieńca

ok. 17.30 – występ Zespołu Tańca Ludowego  NIEZAPOMINAJKA z Łaz

18.00 – koncert kapeli  Raban

19.00 – „Ze starej płyty” - koncert coverowy

20.15 – Kalejdoskop przebojów koncert ABBA  & BONEY’M

21.30 – Taneczny wieczór pod gwiazdami z zespołem DUO DANCE

0.30 – zakończenie imprezy

25.08.2018r. (sobota)
Zamek Ogrodzieniec, Podzamcze

17.15  – Rozpoczęcie imprezy

17.30  – Koncert zespołu Power of Trinity

19.15  – Koncert zespołu Luxtorpeda

21.00  – Koncert zespołu Coma

22.45  – Pokaz pirotechniczny

23.00  – Zakończenie imprezy

Program przygotowany przez Zamek Sp. z o.o.

 
26.08.2018r. (niedziela)
Ogrodzieniec, skwer przy placu Wolności, godz.16.00 – 19.30

Występy zespołów działających w MGOK Ogrodzieniec:

ECHO, Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki, WRZOS, koncert  Orkiestry  

Dętej z Giebła i Orkiestry Dętej  z Ryczowa, Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Ogrodzieniec oraz koncert zespołu FOLK MIX.

Ponadto: ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe,  strefa zabaw dla dzieci

Informujemy, że w dniu imprezy od godz.13.30 – do godz. 01.00 dnia następnego, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników

imprezy, ul. Szkolna na odcinku przebiegającym wzdłuż placu po byłym przedszkolu będzie wyłączona dla ruchu kołowego.

Święto Gminy

Ogrodzieniec

24-26.08.2018

Fotorelacja na str. 2
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 
czerwca br. wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania radnych: 

Mieszkańcy Kiełkowic proszą o 
wycięcie i zlikwidowanie skupiska 
„barszczu Sosnowskiego” zlokali-
zowanego przy ul. Pielgrzymów w 
stronę Giebła. 
Brak bezpiecznego przejścia dla 
dzieci dochodzących do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. 
Prośba w imieniu rodziców uczniów 
szkoły Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu o wyznaczenie pasów 
umożliwiających bezpieczne doj-
ście dzieci do szkoły. Brak oznaczo-
nego przejścia przez ulicę był nie-
jednokrotnie przyczyną zagrożenia 
zdrowia i życia dzieci oraz utrudnie-
niem dla osób dowożących dzieci 
do szkoły. 
Mieszkańcy Śrubarni zwracają się z 
prośbą o utwardzenie nawierzchni 
ulicy Sadowej oraz ulicy Rodackiej. 
Mieszkańcy Ryczowa Kolonii proszą 
o uporządkowanie poboczy przy 
ulicy Wolności po pracach związa-
nych z przebudową sieci średniego 
napięcia oraz o uporządkowanie 
działki obok remizy OSP.
Prośba o obcięcie gałęzi drzew i 
krzewów wzdłuż ulicy Mokruskiej 
drogi powiatowej na odcinku Gie-
bło – Mokrus. Prosiła o przekaza-
nie tej sprawy do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Zawierciu. Rolnicy 
i inni użytkownicy drogi zahaczają 
maszynami rolniczymi o wystające 
gałęzie. 
Słaba widoczność oznakowania 
przejścia dla pieszych w Podzam-
czu przy ul. W. Polskiego koło remi-
zy OSP i przy ul. Partyzantów.
Czy rozmawiał pan Burmistrz z Po-
licją w sprawie parkowania samo-
chodów na zakazie, szczególnie w 
okresie weekendów?
Co z przetargiem na chodnik przy 

ul. W. Polskiego?
Co z termomodernizacją remizy 
OSP w Podzamczu?
Co z chodnikiem przy ul. Krakow-
skiej?
Od ponad dwóch lat brakuje trzech 
barierek przy remizie OSP od stro-
ny ul. W. Polskiego?
Mam zgłoszony przez mieszkańca 
Ogrodzieńca oraz mieszkańców 
Fugasówki problem, dotyczący 
wyznaczenia przejścia dla pieszych 
przy samej szkole podstawowej w 
Ogrodzieńcu. 
Druga sprawa dotyczy imprezy 
cyklicznej na Zamku pn. Najazd 
Barbarzyńców, podczas której do-
chodzi do licznych incydentów ze 
strony występujących tam „barba-
rzyńców”. W tym roku pobity został 
mieszkaniec gminy Ogrodzieniec. 
Właściciele straganów oraz osoby 
prowadzące działalność gospodar-
czą przy ulicy Zamkowej też mają z 
nimi kłopot i często powywracane 
stragany. Czy ta impreza jest taką 
wartością żeby się nią chwalić i ją 
promować, zapraszając ludzi, któ-
rzy nie  wnoszą nic dodatkowego 
dla imprez na Zamku, turystów i 
mieszkańców Podzamcza?
Panie Burmistrzu, w związku z dal-
szymi obawami rodziców i społe-
czeństwa z miejscowości Ogro-
dzieniec wnioskuję kolejny raz aby 
dzieci z Ogrodzieńca nie musiały 
dojeżdżać do szkoły i żeby warunki 
nauczania były zgodne z wprowa-
dzoną Reformą Oświaty, zapew-
niającą dzieciom edukację od klasy 
1-8 w budynku najbliższym miejsca 
zamieszkania, w jak najlepszych 
warunkach. (…)
Wobec powyższego składam  
wniosek w następującym zakresie:
Aby zobowiązać dyrektora szko-
ły do przygotowania programu 
edukacji w taki sposób aby dzieci 
uczęszczające do szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Ogrodzieńcu nie 
dojeżdżały do budynku szkoły w 
Cementowni oraz zapytuje Pana 
Burmistrza kiedy powstanie odręb-
ne przedszkole dla młodszych dzie-
ci? Dlaczego przez tyle lat nic nie 
zrobiono w tym kierunku, jak rów-
nież dlaczego nie inwestowano na 
takim samych poziomie w szkołę w 
Ogrodzieńcu, jak w Cementowni, 
Gieble czy Ryczowie.
Zapytuję również co ze szkołą w 
Podzamczu? Czy została na kolejny 
rok podpisana umowa z Fundacją 
Elementarz i dlaczego mieszkańcy 
obawiają się, że szkoła może zostać 
zamknięta?
Panie Burmistrzu, w związku z proś-
bami mieszkańców ulicy 1-go Maja 
proszę o rozeznanie się w temacie 
dotyczącym studzienek na ulicy 1 
- go Maja. Studzienki są źle posa-
dowione i powodują olbrzymi hałas 
podczas jazdy samochodów szcze-
gólnie nocą.
Wobec powyższego składam wnio-
sek o naprawę studzienek, tak aby 
jazda samochodem nie zagłuszała 
ciszy nocnej mieszkańców
(…) Składam zapytanie w następu-
jącym zakresie:
jakie były całkowite koszty strefy 
aktywności gospodarczej w Ce-
mentowni, w szczególności ile 
kosztował zakup nieruchomości,
opłaty od użytkowania wieczyste-
go, inne opłaty pełny koszt wszyst-
kich inwestycji łącznie z środkami 
unijnymi, wszystkie inne koszty po-
niesione przez gminę wraz ze środ-
kami zewnętrznymi (np. promocja) 
proszę o dostarczenie informacji 
pisemnie, jak i umieszczenie jej w 
Gazecie Ogrodzienieckiej.
Jakie kroki poczynił Pan aby odbu-
dować Krępę? Dlaczego stawy są 
wyschnięte i zarośnięte? Dlaczego 
całkowicie zaniedbano ten teren?
Dlaczego zasypano jedyny basen 

odkryty w Ogrodzieńcu i czy miał 
Pan na to zgodę mieszkańców, któ-
rzy budowali ten basen w czynie 
społecznym?

Odpowiedzi Burmistrza:
Barszcz Sosnowskiego –sprawa zo-
stanie przekazana do biura zarzą-
dzania kryzysowego w UMiG, które 
uruchomi odpowiednie procedury. 
W najbliższych dniach problem zo-
stanie rozwiązany.
Ulica Szkolna i przejście dla pie-
szych przy szkole w Ogrodzieńcu – 
nie można bez zezwolenia wykonać 
przejścia dla pieszych. Zlecimy wy-
konanie projektu organizacji ruchu 
specjalistycznej firmie, która w tym 
zakresie zaproponuje rozwiązanie.
Na Śrubarni nie planujemy w tym 
roku remontów dróg. Uszkodze-
nia nawierzchni zostaną wykonane 
w ramach bieżącego utrzymania 
dróg.
Prace związane z budową sieci 
średniego napięcia jeszcze się nie 
zakończyły. Inspektor nadzoru za-
pewnił mnie, że wszelkie uszkodze-
nia będą naprawione po zakończe-
niu prac.
Uporządkowanie działki przy remi-
zie – zapoznamy się z problemem i 
postaramy się posprzątać.
Obcinka gałęzi przy ul. Mokruskiej – 
w tej sprawie przekażemy pismo do 
Powiatowego Zarządu Dróg.
W sprawie barierek przy ul.Wojska 
Polskiego w Podzamczu będziemy 
interweniować u zarządcy drogi. 
Podobnie z wnioskiem o naprawę 
chodnika przy ulicy Krakowskiej – 
omówimy zakres robót.
Termomodernizacja remizy w Pod-
zamczu  – przygotowujemy się 
aktualnie do przetargu dotyczące-
go wykonania termomodernizacji 
remiz OSP Podzamcze, Ryczów i 
Gulzów. Natomiast przetarg o re-
mont ulicy Wojska Polskiego już 
jest ogłoszony i czekamy na oferen-
tów.  Rozmowy z Policją w sprawie 
kontroli nielegalnego zatrzymy-
wania się pojazdów w Podzamczu 
były przeprowadzone. Ponowię tę 
sprawę.
Nie zgadzam się z opinią o impre-

zie „Najazd barbarzyńców”. Sama 
impreza, która  na stałe wpisała się 
w kalendarium wydarzeń kultural-
nych w naszej gminie cieszy się du-
żym zainteresowaniem środowisk 
rekonstrukcyjnych. Mieszkańcy oraz 
turyści oczekują tego typu imprez 
na Zamku. Zostałem poinformo-
wany o interwencji Policji podczas 
imprezy i uważam, że zawsze kiedy 
dzieje się coś złego należy powia-
damiać służby porządkowe.
Jesteśmy w trakcie przeprowa-
dzania konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego. Kandydaci przedstawią 
Komisji konkursowej koncepcję or-
ganizacji szkoły na najbliższe lata. 
Będzie w niej również propozycja 
organizacji nowego roku szkolne-
go. W chwili obecnej czekamy na 
oferty kandydatów. 
Wszystkie studzienki kanalizacyjne 
zostaną sprawdzone i ewentualne 
usterki naprawione. 
Koszty uzbrojenia terenów inwe-
stycyjnych zostaną podane do pu-
blicznej wiadomości po zakończe-
niu inwestycji. 
W obecnym czasie na Krempie 
nie planujemy większych inwesty-
cji poza bieżącym utrzymaniem 
obiektu. W latach wcześniejszych 
opracowaliśmy koncepcję zago-
spodarowania terenu, ale koszty 
wykonania prac przekraczają nasze 
możliwości. Potrzebne jest kilka mi-
lionów złotych, a na chwilę obecną 
nie ma funduszy, z których mogliby-
śmy otrzymać dotacje. To zadanie 
na przyszłe lata.
Nie znaczy to, że Krempa będzie za-
niedbana. Zakład Gospodarki  Ko-
munalnej na bieżąco dba o teren, 
pielęgnuje zieleń, utrzymuje go w 
czystości. Czynny jest „brodzik” i si-
łownia na świeżym powietrzu, a dla 
wszystkich dostępne są zadaszone 
wiaty i krąg paleniskowy. To miej-
sce przyjęło się wśród mieszkańców 
jako miejsce do odpoczynku. 
Jeśli chodzi o zasypanie basenu, 
to było to konieczne z uwagi na zły 
stan techniczny.

Więcej na BIP Ogrodzieniec

Zawody pożarnicze - fotorelacja
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Gminne Inwestycje sierpień 2018

Rzeczpospolita
Polska

Dobiega końca kadencja 
samorządu gminnego 2014-
2018. Pan jako Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec pełni tę funkcję od 16 
lat. Jak się czuje Burmistrz z 
16-letnim stażem?

Rzeczywiście, mija już 
16 lat … Mimo to, czuję się 
tak, jak na początku:  roz-
piera mnie energia do pra-
cy, mam pełną listę nowych 
zadań i gotowy jestem do 
ich realizacji. Jest może 
jedna różnica - dziś jestem 
bardziej doświadczony,  a 
w 2002 roku działałem bar-
dziej „na wyczucie”.  Muszę 
przyznać, że nie łatwo jest 

Kilka pytań do...
Andrzeja Mikulskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

zarządzać gminą, nie uczą 
na studiach jak być dobrym 
burmistrzem. Ta służba 
opiera się przede wszyst-
kim na umiejętności rozpo-
znawania potrzeb miesz-
kańców i doświadczeniu, 
którego nabywa się w kolej-
nych latach pracy.  Bez tego 
nie da się wyznaczać celów 
i je osiągać. Zawsze jednak 
musimy dostosować się 
do aktualnych przepisów 
prawa i uwarunkowań ze-
wnętrznych, bo nie zawsze 
potrzeby gminy można zre-
alizować. Doświadczenie i 
możliwość długoletniego 
zarządzania gminą  prze-
kłada się na efekty. Wraz 
z kolejną kadencją łatwiej 
i skuteczniej załatwia się 
ważne sprawy dla gminy w 
różnych instytucjach. „Sta-

ry” burmistrz jest osobą 
znaną i łatwiej rozwiązuje 
się problemy. 
Niedawno podczas sesji w 
dniu 29 czerwca br. radni 
przyjęli sprawozdanie fi-
nansowe z wykonania bu-
dżetu i udzieli Burmistrzo-
wi absolutorium. Jaki to 
był rok? 

To był kolejny rok  waż-
nych inwestycji gminnych 
finansowanych z funduszy 
europejskich i obligacji. W 
każdej miejscowości po-
wstały nowe obiekty lub 
wyremontowano niektóre z 
nich: chodniki, drogi, place 
zabaw, siłownie na świeżym 
powietrzu, wodociągi. Za-
kupiliśmy trzy nowe samo-
chody ratowniczo-gaśnicze, 
a w Ogrodzieńcu urucho-
miliśmy bezpłatną publicz-

ną toaletę. Wiele się działo 
w sferze działalności spo-
łecznej i kulturalnej. Mieli-
śmy pierwszy rok reformy 
oświaty …  Osobiście, rok 
2017 scharakteryzowałbym 
jako „rok nadziei”, nadziei 
na lepsze czasy i popra-
wę naszej sytuacji ekono-
micznej, bo rozpoczął się 
dla nas bardzo dobrą wia-
domością: od 1 stycznia 
2017r. decyzją Rady Mini-
strów jesteśmy włączeni 
do Podstrefy Sosnowiecko-
-Dąbrowskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Tym samym moje 
starania o nowe tereny dla 
przedsiębiorców zakończy-
ły się sukcesem. Dla nas 
wszystkich do ważna wia-
domość, bo wracamy do 
gry jako gmina dla przed-

siębiorców,  w której oprócz 
turystyki może rozwijać się 
produkcja przemysłowa i 
usługi, oczywiście przyjazne 
środowisku . 
Co dla Pana jest powodem 
do dumy?

Młodzież. Mamy wspa-
niałych i uzdolnionych mło-
dych mieszkańców, którzy 
rozsławiają gminę w kraju i 
za granicami. Gdy kilkana-
ście lat temu zainicjowałem 
kształcenie artystyczne w 
naszej gminie nie spodzie-
wałem się takich rezultatów. 
Początkowo miały to być 
zajęcia wypełniające lukę w 
działalności pozalekcyjnej 
naszych szkół, ale szybko 
okazało się, że muzyka i 
taniec to coś więcej. Nasza 
młodzieżowa orkiestra i ze-
spół mażoretek występują 
na wielu scenach i uroczy-
stościach. Poznają nowe 
miejsca i nabywają nowych 
doświadczeń potrzebnych 
w życiu. Uczą się jak poko-
nać stres, poznają tajniki 
wystąpień publicznych.  Ak-
tywny udział w zespołach 
bierze ponad setka dzieci i 
młodzieży, to znaczy, że kil-
kanaście procent młodych 

wychowuje się poprzez 
sztukę. To bardzo ważne, 
bo dobra edukacja i roz-
wój młodych w przyszłości 
zaprocentuje dla nas star-
szych.  
Jak ocenia Pan swoje rela-
cje z mieszkańcami?

Z natury jestem otwarty 
na rozmowy. Lubię pozna-
wać nowych ludzi i dzielić 
się własną wiedzą. Szcze-
rość to moja wrodzona ce-
cha, a dążenie do osiągania 
kompromisów wyniosłem z 
dzieciństwa. Wychowałem 
się w wielodzietnej rodzi-
nie, jako najmłodszy z sze-
ściorga rodzeństwa, więc 
mam wpojone, że zawsze 
należy uwzględniać potrze-
by innych. To bardzo przy-
daje się w pracy burmistrza. 
Mam nadzieję, że moje re-
lacje z mieszkańcami są do-
bre, ale ocena należy wła-
śnie do nich, mieszkańców 
naszej gminy. Mogę jedynie 
powiedzieć, że choć bywały 
w czasie mojej pracy nawet 
najtrudniejsze sprawy, to 
zawsze kończyły się dobrze.  

Dziękuję za rozmowę. 

Joanna Piwowarczyk

Były miłe rozmowy, tańce i wesołe zabawy dzieci. 
Poczęstunek zapewnili sobie mieszkańcy we wła-
snym zakresie. Każdy coś przyniósł: kiełbaski, sałatki, 
ciasto, napoje chłodzące a organizatorzy zapewnili 
zespół muzyczny, który przygrywał do późnych go-
dzin wieczornych. 

Atmosfera sprzyjała umacnianiu  więzi sąsiedzkich 
i rodzinnych. Warto wspomnieć, że festyny organi-
zowane są w sołectwie od kilku lat a tegoroczny, już 
piąty, w porównaniu z poprzednimi zgromadził naj-
więcej uczestników – ponad 80 osób i liczna grupę 
dzieci. 

Miejscowość, choć niewielka, wyróżnia się pod 
tym względem wśród innych. Miejscem spotkania 
był plac rekreacyjny „przy Bukowcu” urządzony w 
latach poprzednich z funduszu sołeckiego – wybu-
dowana tam została wiata z miejscami do siedze-
nia, plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na świeżym 
powietrzu. Korzystając z Gazety Ogrodzienieckiej 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zapro-
szenie i wieczór spędzony w miłej atmosferze. 

Panu Edwardowi Grzebieluchowi, sołtysowi so-
łectwa Giebło Kolonia oraz członkom Rady Sołeckiej 
– Pani Wandzie Gałeckiej oraz Panom Tomaszowi 
Grzance, Antoniemu Jarosowi, Mirosławowi Kijasowi 
i Marcinowi Szlachcie gratuluję wspaniałej inicjatywy. 

Giebło Kolonia 
- zintegrowane sołectwo

Andrzej Mikulski, 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

W sobotę, 4 sierpnia br., licznie zgromadzeni 
mieszkańcy sołectwa Giebło Kolonia bawili 
się na festynie zorganizowanym przez sołtysa 
i Radę Sołecką.

Letnia aura sprzyja prowadzeniu prac budowlanych, 
a tym samym  realizacji  oraz  finalizowaniu inwestycji i 
przedsięwzięć gminnych: 
I.   Zakończono  roboty budowlane w zakresie przebudowy 

odcinka drogi wojewódzkiej DW791 w Cementowni 
na potrzeby włączenia do drogi publicznej nowych 
terenów inwestycyjnych oraz prace dotyczące uzbro-
jenia tych terenów.  Serdecznie dziękujemy za cier-
pliwość i przepraszamy za tak długie utrudnienia w 
ruchu drogowym  na tym odcinku drogi.  Projekt  pn. 
„Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwe-
stycyjnej” dofinansowany jest ze środków  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020.

II.  W dniu 16 sierpnia 2018r. Gmina Ogrodzieniec podpisa-
ła umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieogra-
niczonego wykonawcą zadania pn. „Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych 
Gminy Ogrodzieniec”.  Zostało nim Przedsiębior-
stwo Produkcyjno –Usługowe AGROCOM  Sp. z o.o., 
Sp.K. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2, 41-303 Da-
browa Górnicza. W ramach tej umowy wykonana zo-
stanie  kompleksowa termomodernizacja trzech bu-
dynków gminnych tj. siedziby Administracji Mieszkań 
Komunalnych przy ul. Kościuszki  69 w Ogrodzieńcu, 
budynku remizo-świetlicy w Podzamczu oraz bu-
dynku remizo-świetlicy w Ryczowie. Planowany ter-
min zakończenia prac to koniec maja 2019r.  Projekt 
„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach 
publicznych Gminy Ogrodzieniec” obejmuje również 
budynek remizo-świetlicy w Gulzowie. Jednak w tym 
zakresie przetarg został  unieważniony. W najbliższym 
czasie zostanie przeprowadzone nowe postępowa-
nie przetargowe. Cały projekt  jest dofinansowany 
jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

III.  Wniosek pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpa-
dów zawierających azbest z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec” zo-
stał  pozytywnie oceniony pod względem formalnym 
przez Komisję Oceny Projektów przy Śląskim Urzędzie 
Marszałkowskim. Zgodnie z informacją Urzędu Mar-
szałkowskiego termin rozstrzygnięcia konkursu został 
przesunięty na wrzesień 2018r.
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Andrzej Kaim to muzyk, wokalista, multiinstrumentalista, 
instruktor śpiewu w Domu Kultury. Na pierwsze niedzielne 
spotkanie zaprosił swoją siostrę Iwonę Karwat-Kłosek, Be-
atę Ligór i Patrycję Gotfryd.  W programie znalazły się m.in. 
strofki na głos i gitarę oraz ballady i poezja śpiewana z re-
pertuaru m.in. Grupy pod Budą, Maryli Rodowicz, Seweryna 
Krajewskiego, Stanisława Sojki, Starego Dobrego Małżeń-
stwa. Publiczność ciepło przyjęła wykonawców oraz zapro-
ponowany przez nich repertuar ponadczasowej, klimatycz-
nej poezji  śpiewanej.

15 lipca - Andrzej Kaim do wspólnego śpiewania zaprosił 
Marcelinę Miśtę i Wieńczysława Sobczyka. To była prawdzi-
wa uczta dla duszy i ucha wspaniałe głosy, świetnie dobrany 
repertuar i aranżacje. 

5 sierpnia -  Andrzej Kaim do wspólnego śpiewania za-

Koncertowe Miasteczko

prosił Marcelinę Miśtę oraz zespół Sweet Voices. Tym razem 
artyści zabrali nas w muzyczną podróż zagranicznych cove-
rów  Sweet Voices – to zespół działający przy stowarzyszeniu 
Studio Art w Porębie. Grupę tworzą cztery dziewczyny: Ame-
lia Skop, Julia Machura, Patrycja Krzykawska oraz Dobrusia 
Smugorzewska. Zespół może pochwalić się pierwszym au-
torskim singlem pt: ”Żyj każdym dniem”, który można obej-
rzeć w serwisie You Tube. W ciągu czterech lat działalności 
dziewczyny zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Opiekunem 
zespołu jest Karol Hadrych.

(red.)

Zespół RYCZOWIANKI z Ryczowa wziął udział w  IX Międzygminnym Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich „Dary Lata”, który odbył się w dniu 29 lipca br. w ramach cyklicznej 
imprezy Dni Żarnowca. Panie z naszego zespołu przygotowały regionalne potrawy, m.in. 
pierogi oraz ciasta i sałatki owocowe.W turnieju wzięło udział 12 KGW, reprezentowanych 
przez 3 województwa, 4 powiaty i 12 gmin.

(red.)
Fot. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Nasze RYCZOWIANKI
w Żarnowcu

W dniach 5-8 lipca br. Zespół Mażoretek Fantazja grupa 
seniorek wraz z instruktorem Anną Malinowską wziął udział 
w XV Mistrzostwach Europy Mażoretek, które w tym roku od-
były się w Pradze. O tytuły mistrzowskie stanęło 120 zespo-
łów z całej Europy, w tym zespoły z Polski. Tysiące tancerzy, 
setki choreografii, wspaniała muzyka, piękne stroje i makija-
że, uśmiech, radość i łzy... tak w ogromnym skrócie można 
opisać kilka dni spędzone na hali Sparta w Pradze. Zespół 
Mażoretek „Fantazja” zaprezentował się w następujących 
kategoriach:

Solo baton seniorki młodsze Aleksandra Brzozowska
Solo  2x baton seniorki Kinga Machelska
Duo/Trio seniorki Aleksandra Brzozowska, Klaudia Je-

ziak, Oliwia Miśta
oraz formacje minimix, mix, defilada oraz scena. 
Naszym dziewczętom niestety nie udało się tym razem 

przywieźć medali, ale jak same podkreślają było warto sta-
nąć na europejskiej scenie i zaprezentować swoje umiejęt-
ności. Nie wróciły rozczarowane, ale silniejsze o nowe do-
świadczenia, z motywacją do dalszej ciężkiej pracy. Nie były 
to jednak dni poświęcone tylko mistrzostwom, organizato-

rzy zapewnili dziewczętom różne atrakcje. Jedną z nich było 
zwiedzanie Pragi z przewodnikiem, a w programie między 
innymi Most Karola ze znajdującymi się na jego końcach sta-
romiejskimi wieżami mostowymi, Rynek Starego Miasta oraz  
Hradczany. 

Debiut na europejskich
mistrzostwach Marta Bejgier

W niedzielę, 8 lipca na ogrodzienieckim 
Rynku odbyła się pierwsza część 
wakacyjnego cyklu imprez pod wspólnym 
tytułem „Andrzej Kaim i goście” 
organizowanego przez MGOK w 
Ogrodzieńcu.
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rządku, eksplo, czyli badanie 
okolicy. My już jesteśmy po 
eksplo, które spędziliśmy 
trzy dni poza obozem. Ro-
zeszliśmy się po całej oko-
licy i zbieraliśmy informacje 
na temat miejsca, w którym 
obozujemy – mówi Filip z za-
stępu „Kowalik”.

Zastępy same przygoto-
wują sobie posiłki. Jest ich 
pięć dziennie. Każdy kucharz 
na sygnał gwizdka wyrusza z 
koszem po prowiant, który 
wydawany jest w namiocie 
gospodarczym. Wraca z por-
cją przydzielonych na zastęp 
produktów np. makaronem, 

mięsem, śmietaną. 
Na rozpalonym ognisku 

stawiamy patelnię, czy woka 
i przygotowujemy różne da-
nia, gotujemy wodę na her-
batę – mówi kucharz z zastę-
pu „Kowalik”.

Obozowe życie opisuje 
harcerska gazetka „Zawi-
sza”, którą redaguje Stefan 
Chrapka z zastępu „Brzana”.  

Jest to typowa gazeta dla 
harcerzy. Obecnie wydaje-
my cykl obozowy. Zawarte w 
nich są opisy naszych zadań, 
przygód, wywiady ze star-
szymi harcerzami z naszej 

drużyny – mówi redaktor na-
czelny Stefan Chrapka.

Warto przypomnieć, że w 
2003 roku na terenie Żelazka 
został zorganizowany Zlot 
Skautów pod nazwą „Euro-
jam”, w którym wzięło udział 
ponad 9 tysięcy uczestni-
ków. Od tamtego wydarze-
nia skauci co roku powracają 
do naszej gminy.

Spotkanie z harcerzami 
pomógł zorganizować sołtys 
Żelazka Henryk Iwa, za co 
redakcja składa serdeczne 
podziękowanie.

Każdy obóz zaczyna się 
od pionierki, czyli budowa-
niu konstrukcji ułatwiających 
życie obozowe. I tak było w 
Żelazku, harcerze zbudowali 
swoje platformy, czyli miej-
sca do spania oraz przygo-
towywania posiłków, a także 
obozową spiżarnię, toalety, 
ołtarz polowy i plac ape-
lowy.  Materiał budulcowy, 
czyli drewno dostarczone 
zostało przez leśniczego. 
Prace utrudnia im fakt, że 
nie mogą używać gwoździ, a 
wszystkie konstrukcje budo-

wane z drewnianych żerdzi 
należy połączyć sznurkiem. 
Chłopcy jednak poradzili 
sobie doskonale i sprawnie 
zbudowali wszystko, co było 
im potrzebne do funkcjono-
wania przez trzy tygodnie.

Radzimy sobie dobrze. 
Nie przeszkadzają nam tak-
że złe warunki pogodowe, 
np.  opady deszczu. Gdy 
powstają jakieś szkody np. 
wiatr zrywa plandeki, to 
chłopcy zaraz naprawią. 
Ogrzewamy się i suszymy 
odzież przy ogniskach. W 

razie intensywnych opadów 
mamy rozstawione namioty, 
w których można się schro-
nić – mówi Piotr Kopyto, 
drużynowy Samodzielnego 
Zastępu „Puszcza”.

Mamy swój proporzec, 
który zawsze nam towarzy-
szy. Jest to nasz symbol i 
nasza tożsamość. Na koniec 
obozu każdy zastęp ma oka-
zję zdobyć wstążkę, którą 
przypinamy do proporca. 
Jest to rodzaj odznaczenia 
np. za wielką grę, konkurs 
kulinarny, utrzymanie po-

Harcerze w Żelazku
Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

W niedzielę 22 lipca br. na skwerze przy placu Wolności 
w odbyła się kolejna edycja biesiady ludowej pod nazwą 
„Jurajskie Granie i Śpiewanie”. Jest to coroczna impreza 
mająca na celu integrację lokalnych zespołów oraz podtrzy-
mywanie tradycji śpiewaczych. Na naszej scenie zaprezen-
towały się zespoły z Gminy Ogrodzieniec - Zespół Echo, 
Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki z Ryczowa, Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii, a także zaprzy-
jaźnione zespoły z terenu powiatu zawierciańskiego Karli-
nianki, Bzowianki, Łośniczanki, zespół Tęcza z Bzowa oraz 
Teatr Obrzędowy z Ryczówka, który zaprezentował spektakl 
pt. „Czyje to dziecko”. Gościem specjalnym była Kapela 
Raban, która wystąpiła na zakończenie imprezy, porywając 
wszystkich do wspólnej zabawy.

Jurajskie śpiewanie

Od 8 do 27 lipca na terenie Żelazka stacjonowali harcerze w ramach 
obozu pn. Samodzielne Zastępy „Puszcza”. W pobliskim lesie rozbiło swe 
platformy 14 zastępów , liczących po 4-8 osób. W sumie na obóz przybyło 
stu harcerzy z różnych miejscowości z całej Polski: Gdańsk, Olsztyn, 
Szczecin, Rzeszów, Łódź, Gniezno, Gliwice, Zabrze. Wśród nich byli także 
skauci ze Sztokholmu. 
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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

Harmonogram zajęć – sierpień

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

Koło Platformy Obywatelskiej RP w Ogrodzieńcu zaprasza 
do współpracy mieszkańców zainteresowanych polityką 

lokalną i rozwojem naszej Gminy. 
Wszystkie osoby chcące wesprzeć działalność naszego  

Koła lub wstąpić w szeregi PO zapraszamy do kontaktu.

Przewodniczący Koła
Jarosław Ciszewski

tel. 664950141
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OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu ogłasza nabór 

na stanowisko  

• inspektora ds. komunalnych i administracyjnych w Zakładzie  
Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu

Pełna informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej 
UMiG (www.ogrodzieniec.bip.jur.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Od kilku miesięcy w naszej gminie mon-
towane są nowe wiaty przystankowe. Ostat-
nio dwie nowe wiaty przystankowe trafiły na 
ul. Poniatowskiego w Fugasówce i jedna na 
ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu - Cementow-
ni. Kilka miesięcy wcześniej zamontowano 
trzy nowe wiaty przystankowe -  w Ogro-
dzieńcu koło boiska szkolnego, w Kiełkowi-
cach oraz w Gieble Kolonii.

Wandale znów dają znać o sobie. W dniu 
13 sierpnia br. została zniszczona zabawka 
edukacyjna „UFO” zamontowana na placu 
zabaw na Krępie. Nasi najmłodsi mieszkań-
cy cieszyli się nią niecałe 2 miesiące.

Apelujemy do mieszkańców, którzy są 
świadkami niszczenia ogólnodostępnych 
urządzeń o informację bezpośrednio na 
Policję, na nr 112 lub do ZGK 32 67 32 081.  

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PIASEK, ŻWIR

Sprzedam działki w Ogrodzieńcu:
- budowlane o Nr ew. 2903; 2904 o łącznej 
powierzchni ok. 3700 mkw. - jak również,
- działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha.
Cena do negocjacji. Tel. kontakt. 502 315 313.

Zbiórka zderzaków i części 
samochodowych

Podczas ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
wystawiliście Państwo również sporo zderzaków i innych 
części samochodowych, które niestety nie są odpadami 
komunalnymi i nie mogły być odebrane razem z odpadami 
wielkogabarytowymi. W związku z powyższym, widząc wagę 
problemu, zadecydowaliśmy o przeprowadzeniu dodatko-
wej zbiórki, która dotyczyłaby wyłącznie zderzaków i czę-
ści samochodowych za wyjątkiem opon. 

W akcji mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne, któ-
rych odpady nie powstały na skutek prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, gdyż podmioty prowadzące taką działal-
ność mają obowiązek we własnym zakresie oddać odpady 
wyspecjalizowanym firmom. 

W celu wzięcia udziału w zbiórce nale-
ży zgłosić chęć oddania odpadów telefonicznie:                     
32 67 09 727, 32 67 09 708 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: e.marzecka@ogrodzieniec.pl, ewentualnie 
osobiście w tutejszym urzędzie, pokój nr 14 na parterze.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 września bie-
żącego roku. Po upływie tego terminu zostanie rozpisane 
zapytanie i wyłoniony wykonawca, który odbierze odpady 
spod  wskazanych posesji po wcześniejszym poinformowa-
niu osób zainteresowanych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski

Informacja o realizacji 
Świadczenia Dobry Start 

OPS informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia Dobry Start są przyjmowane drogą online 
od 1 lipca  do 30 listopada, a w przypadku wniosków skła-
danych drogą papierową w OPS – od 1 sierpnia do dnia 
30 listopada.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada po-
zostawia się bez rozpatrzenia. Na dzień 14. sierpnia 2018r. 
przyznaliśmy już 674 świadczenia w ramach programu  
Dobry Start. 

Realizacja zadania przebiega bardzo sprawnie - wnioski 
są rozpatrywane na bieżąco.
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W związku z rozpoczętym od lipca br. remontem w bu-
dynku MGOK, zajęcia wakacyjne dla dzieci w różnych blo-
kach tematycznych trwały od 2 do 20 lipca br. Dla dzieci i 
młodzieży przygotowaliśmy zajęcia plastyczne zróżnicowane 
pod względem formy i tematu przewodniego, dziennikar-
skie, wokalno – muzyczne, gitarowe oraz zajęcia z odrobiną 
historii w tle. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy wykony-
wali prace plastyczne pędzlem malowane z biało – czerwo-
nym motywem przewodnim, były także zabawy z gliną, a tak-
że spotkanie ze sztuką Land Artu. Zajęzia były prowadzone 
w Ogrodzieńcu i w Gieble. Na warsztatach dziennikarskich 
młodzi adepci zawodu dziennikarza, tworzyli projekty wła-
snych gazet. W związku z panującym Mundialem, piłka noż-
na była główną inspiracją. Zajęcia gitarowe i wokalne przy-
bliżyły uczestnikom świat muzyki klasycznej. Zabawy rytmem, 

Wakacje z Kulturą...

Wakacje z Kulturą...

Plastyka, muzyka, historia, kino...
Marta Bejgier

poznawanie tajników gry na gitarze, to jedne z elementów 
warsztatów. W związku z obchodami 100 lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w czasie wakacji odbyły się 
zajęcia o historii Naszej Małej Ojczyzny, czyli Ogrodzieńca, 
uczestnicy próbowali również swych sił w tworzeniu drzew 
genealogicznych. 

Do czasu kiedy w Domu Kultury odgłosy młotów, huki 
i trzaski nie zadomowiły się na dobre, działało Letnie Kino 
Wakacyjne. 

W wakacyjnych z zajęciach wzięli udział również dorośli, 
którzy w Pracowni Artystycznej tworzyli kolejne rzeźby, a już 
wyrzeźbionym nadawali kolor. 

Uczestnikom dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i 
wyrozumiałość (remont). Zapraszamy od września, kiedy ru-
szy stała ramówka zajęć.

W dobie smartfonów i gier komputerowych wyjście na 
dwór dzieciom kojarzy się z nudą i brakiem pomysłów. Za 
moich czasów było inaczej i to chciałam pokazać młodemu 
pokoleniu:) 

Mając wiele czasu wolnego nasze dzieci mogą w pełni 
korzystać z wolności. Wolne jest po to, aby odpoczywać, ale 
nie warto przez dwa miesiące wstawać w południe. 

Czas ten warto spożytkować na czymś kreatywnym, tak 
aby nie zmarnować wakacji. 

„Wakacyjne Studio Wyobraźni” jest organizowane dla 
wszystkich chętnych dzieci bezpłatnie (nawet tych, które 
przyjechały do Ogrodzieńca na wakacje ).Warto z nami „faj-
nie” spędzić czas, bo można poznać nowych przyjaciół oraz 
nauczyć się czegoś ciekawego:) We wrześniu rusza kolejna 
edycja „Studia Wyobraźni”, na którą zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy potrafią tańczyć, śpiewać i lubią teatr.

Studio Wyobraźni
Martyna Brożek

23 lipca br. Wychowankowie ogrodzienieckich Świetlic 
Środowiskowych odwiedzili Westernowy Park Rozrywki Twin-
pigs w Żorach. Na kilka godzin mieli okazję przenieść się w 
klimat Ameryki XIX wieku. 

Wizytę rozpoczęła ścieżka edukacyjna wraz z animator-
ką, która nie tylko oprowadziła nas po parku, przedstawiła 
jego atrakcje, ale również barwną opowieścią wprowadziła 
w fascynujący świat historii i kultury Stanów Zjednoczonych 
tego okresu.

A potem była już tylko zabawa!
Z gondoli, wysokiego na 25 metrów, Koła Młyńskiego Far 

West można było podziwiać panoramę Miasteczka Twinpigs 
i okolicy. Wiele emocji dostarczyły również: inscenizacja po-
jedynku rewolwerowców, zabawa w poszukiwaczy złota, na-
wiedzona sztolnia, tajemnicze podziemie, kino 5D, karuzela 
Trapera, Family Coaster, wulkan wspinaczkowy, zjeżdżalnia 
Apacza, zabawa w parku linowym i wiele innych.

Ponadto orzeźwiające napoje i amerykańskie dania spo-
żyte w Saloonie umiliły nam pobyt.

Świetlice 
Środowiskowe 
na „Dzikim Zachodzie” 

Anna Jurczak



9SIERPIEŃ 2018

100 lat Niepodległej
Maria Lipka-Stępniewska

Uwielbiam te nasze podróże w czasie i odkrywanie coraz 
to nowych faktów, przywracanie pamięci o ludziach, którzy 
już odeszli i którym nie dane było zaznać należytego szacun-
ku, za ich bohaterstwo i trud, włożony w odrodzenie Państwa 
Polskiego, Dzisiaj przypomnę osoby, o których już pisałam, 
ale których nie mogło zabraknąć w tym cyklu o Niepodległej. 

Andrzej Pilarski urodzony w 1880 roku syn Piotra, od dnia 
7.07.1919 roku służył w Lwowskim Batalionie etapowym. V 
Baon etapowy Lwowski był to oddział wojsk wartowniczych 
i etapowych pełniący między innymi służbę ochronną na 
granicy polsko – sowieckiej. Z zaświadczenia wydanego w 
dniu 26 lipca 1921 roku przez dowódcę 3 kompanii V Baonu 
etapowego Lwowskiego wynika, że w czasie letniej kampanii 
1920 roku brał udział w walkach odwrotowych:

pod Berezynem (nad Słuczem)
pod Stepaniem (nad Horyniem)
Swierzem, Siweszczynem i Cycowem. 

Legitymacja z dnia 1.07.1921 roku upoważniała go do 
noszenia odznaki honorowej za 3 półrocze pobytu na fron-
cie. 31 stycznia 1991 roku Andrzej Pilarski został odznaczony 
Krzyżem za Udział w Wojnie 1918-1921. Po wojnie pracował 
m.in. w Biurze Budowlanym E. Kosińskiego w Dąbrowie 
Górniczej, a w dniu 14.01.1932 roku został wybrany wójtem 
Ogrodzieńca. 

A teraz postać Stanisława Domagały – najmłodszy 
z czterech synów Jana i Agnieszki z domu Rozlał, uro-
dził się 11 listopada 1899 roku. Zaciągnął się do Legio-
nów i walczył na froncie bolszewickim, ale niestety nic 
więcej nie wiadomo. W okresie od 21.10.1921 roku do 
31.05.1933 roku pełnił zawodową służbę wojskową w 
stopniu sierżanta na wschodnich nabrzeżach Rzeczypo-
spolitej – w Lidzie, Suwałkach i Brześciu nad Bugiem. 
9 listopada 1930 roku poślubił Wandę Jarza, z którą 
wyjechał do Suwałk. Po wystąpieniu z wojska zamiesz-
kał z żoną i trzema córkami – Jadwigą, Anną i Marią w 
Brześciu nad Bugiem, gdzie pracował w instytucjach 
sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża. W sierpniu 

1939 roku  został ponownie powołany do wojska. Brał 
udział w działaniach wojennych do czasu rozwiązania 
jednostki. Po powrocie do Brześcia, będącego już pod 
okupacją sowiecką, został zmuszony do opuszczenia 
domu i wyjazdu z miasta. Rodzina osiedliła się w miej-
scowości Małoryta skąd w lipcu 1944 roku znów musieli 
uciekać, ponieważ ten teren został włączony do Związ-
ku Radzieckiego. W październiku 1944 roku ponownie 
wstąpił do wojska i pełnił służbę w 9 Zapasowym Pułku 
Piechoty Wojska Polskiego w stopniu starszego sierżan-
ta. 15.05.1945 roku w trakcie służby zmarł w Okręgowym 
Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Przedstawiamy dwie fo-
tografie, a to dlatego, że na grupowej widać wyraźniej 
Krzyż Walecznych na jego piersi – to pierwsze odznacze-
nie od lewej strony. 

Krzyż Walecznych został ustanowiony w wyjątkowo 
dramatycznym momencie dziejów Polski (1920 roku). 
Nowe odznaczenie miało na celu podnieść morale ar-
mii w krytycznym momencie (bolszewicy zbliżali się do 
Warszawy). Z oczywistych powodów Krzyże nie dotar-
ły na linię frontu jeszcze w toku walk (aż do rozejmu z 
bolszewikami 18.10.1920r.). Przełożeni składali wnioski 
o odznaczenie swoich podwładnych, a dowódcy – od 
stanowiska dowódcy pułku – nadawali te odznaczenia. 
Do końca 1920 roku dokonano 8 tysięcy nadań, a firma 
grawerska zdążyła wykonać jedynie 600 sztuk. Z dniem 
23 maja 1923 roku postanowiono zaprzestać jego nada-
wania. Do tego czasu nadano około 60 tysięcy Krzyży. 
Wśród odznaczonych, oprócz bohaterów wojny polsko – 
bolszewickiej, a także Legionistów, członków POW oraz 
powstańców wielkopolskich i śląskich, było około 100 
żyjących wówczas weteranów Powstania Styczniowe-
go. Krzyże w większości były numerowane. Obecnie nie 
można potwierdzić i przypisać numeru do osoby, która 
go otrzymała, gdyż w latach siedemdziesiątych XX wieku 
władze komunistyczne zniszczyły całość dokumentacji w 
tym zakresie. Czuję nie tylko żal, ale wściekłość, a tego 
który wydał decyzję o zniszczeniu, należałoby uznać za 
zdrajcę Narodu. Słów, które cisną mi się na usta, lepiej 
nie przelewać na papier. 

Kończąc jak zwykle apeluję o zdjęcia i informacje.
Pozdrawiam M. L.-S.

Rodzina Domagałów przed 1928 r.

Stanisław Domagała 1930 r.

Państwo Lipkowie w lokalnej gazecie
-opowieść o mało znanej części życiorysu
doktora Stanisława – ułana krechowieckiego.
Pożółkłe stuletnie zdjęcie nabiera wymowy.
Ożywają twarze ludzi, anonimowe zdarzenia.

Lata pięćdziesiąte. Słowo wspomnieniem włada.
Znów jestem dziewczynką zdziwioną
Miasteczkiem, czasem i światem.

Właśnie doktor wyszedł z okazałego budynku
i stanął, jak miał to w zwyczaju na schodach-
niewysoki, z krótko przyciętymi włosami
i ujmującym uśmiechem na twarzy.

Uwagę dziecka przyciąga błyszcząca w słońcu
dewizka zegarka, miękko opadająca na czerń
kamizelki między guzikiem a kieszonką.
We wsi nikt takiego nie ma.
Trzeba uchwycić moment, jak go wyjmuje,
otwiera kopertę i patrzy, która godzina.

Doktor jest powszechnie szanowany. Lubi dzieci.
Denerwuje się, gdy przynoszą mu chore dziecko
zbyt późno. Wiadomo – bieda, nawał pracy.
Wysmarować, wygrzać – przejdzie!
Długo mówiono po domach wieczorami o doktorze
wstrząśniętym stanem dziecka. Rzucił do matki:
Niechrzczone? Ochrzcić! Potem do mnie!
Dobry, kochany doktor – myśli dziecko, 
podsłuchując przy uchylonych drzwiach
pokoju dorosłych rozmowę.

*
Miasteczko lat siedemdziesiątych.
Wciąż słyszę głosy, widzę uśmiechy,
Z gramofonowej płyty dobiega ulubiona melodia.
Doktorowa Anna wita się z nową sąsiadką.
Wieczór nastraja do rozmowy przy szklance
pysznego soku owocowego domowej roboty.
Jej wspomnienia, przeżycia co rusz wnoszą
w moją pamięć coś, czego nie znałam.
Uczyłam się od niej życia. 
Nosiła w sobie bagaż mądrych słów
i podawała je jak na dłoni – prosto
szczerze, z żarem w jasnych oczach.
Męża przeżyła dziesięć lat. 
Jest gdzieś zdjęcie. Czas dożynek.
Drabiniaste wozy przystrojone kłosami
zboża i pękami polnego kwiecia
w czerwieni i bieli.
Końskie grzywy zdobią kolorowe wstążki
rozwiewane w ruchu. 
Pani Anna, lokalna działaczka
i animatorka kultury, w lśniącym cekinami
krakowskim stroju z ułańską gracją siedzi 
na koniu przypominającym jak żywo
Kasztankę Naczelnego Wodza.

W świecie pisanego słowa
Anna i Stanisław
– duchowo do siebie podobni – 
żyją.

Alicja Kmita-Żak
Lipiec 2018r.

Fotografia 
z pamięci
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Wernisaż Malowniczego 
Ogrodzieńca

Dużym  sukcesem  drużyny KS Giebło zakończyły się rozgrywki piłkarskie  sezonu 2017/2018 Podokręgu Sosnowiec. 
Drużyna z  Klubu Sportowego Giebło zajęła trzecie miejsce i tym samym awansowała   do A klasy rozgrywek . Od kilku lat 
drużyna plasowała się na wysokich miejscach w rozgrywkach B klasy  Podokręgu Sosnowiec, ale nie udawało się osiągnąć 
zamierzonego celu. Dzięki wyjazdowym zwycięstwom  nad drużynami  KS Preczów  3-2 oraz Łazowianka II Łazy 1-0 drużyna  
zapewniła sobie miejsce na trzecim stopniu podium.   

Awans piłkarzy KS Giebło
Adam Głąb

Iwona Rajca

Minął pierwszy miesiąc wakacyjnych zajęć w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu. Zajęcia w 
Bibliotece stwarzały uczestnikom okazje do poszerzenia za-
interesowań i nawiązania znajomości. W lipcu dzieci grały w 
gry, układały puzzle i klocki, tworzyły bransoletki i papierowe 
witraże, wyklejanki i wełniane zwierzątka. Dzięki zapropono-
wanemu programowi zajęć, dzieci mogły wypełnić swój wol-
ny czas zabawą. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w lipcowych 
zajęciach w Bibliotece i zapraszamy na zajęcia sierpniowe, 
które odbywają się we wtorki i czwartki.

 

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

Pierwsza z nich to „Kamienica pod Szczęśliwą Gwiaz-
dą” autorstwa Agnieszki Krawczyk, autorki znanej między 
innymi z serii: Czary codzienności (w której skład wchodzą: 
„Siostry”, „Przyjaciele i rywale”, „Słoneczna przystań” oraz 
„Magiczny wieczór”) oraz serii Dolina mgieł i róż (w której 
skład wchodzą: „Magiczne miejsce”, „Dolina mgieł i róż”, 
„Ogród księżycowy”, „Jezioro szczęścia”). Nowa powieść pi-
sarki opowiada historie mieszkańców krakowskiej kamienicy, 
w której mieszkają różni lokatorzy: emerytowana artystka, ro-
dzina, w której kobiety noszą imiona pochodzące z Szekspi-
rowskich dramatów, pracownicy korporacji, młoda kobieta z 
dwójką dzieci oraz właścicielka sieci restauracji. „Kamienica 
pod Szczęśliwą Gwiazdą” to klimatyczna historia o potrzebie 
bycia razem, sile uczuć i domu, który daje uczucie bezpie-
czeństwa i ratuje przed samotnością.

Drugą pozycją jest książka skierowana do młodszych 
czytelników: „Opowieści na 5 minut. Bajeczki o zwierząt-
kach” to przepięknie ilustrowany zbiór pięciu historyjek 
opowiadających o przygodach mieszkańców lasu, wiejskiej 
zagrody i afrykańskiej sawanny. Ich bohaterami są między in-
nymi: uczące się latać sówki, miś przygotowujący się do zimy 
i prosiaczek poszukujący przygód.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

WAKACJE 
Z BIBLIOTEKĄ

W sobotę 21 lipca, w 
późnych godzinach popołu-
dniowych, w barwach słońca 
oraz jurajskiej scenerii Ho-
telu Poziom 511 w Podzam-
czu, pod takim samym tytu-
łem, miał miejsce wernisaż 
wystawy plenerowej. Werni-
saż zgromadził liczne grono 
uczestników pleneru, gości 
zaproszonych, organizato-
rów, wszystkich chętnych, 
którzy mieli okazję obejrzeć 
na obrazach przepiękne za-
kątki Gminy Ogrodzieniec 
oraz okolicy.

Posumowaniem wystawy 
była prelekcja z pokazem 
zdjęć zamków, pałaców i 
warowni z terenu Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. 
Prezentację przedstawił 
przewodnik turystyczny pan 
Jarosław Wesołowski. Nad 
przedsięwzięciem czuwały 
panie Małgorzata Bylino-
wicz, Prezes Fundacji i Do-
rota Supkowska, jej przed-
stawiciel.

W styczniu przyszłego 
roku wystawa zagości w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury 
w Częstochowie.

MALOWNICZY OGRODZIENIEC – pod takim tytułem w dniach od 14 do 22 lipca br. przebiegał plener malarski 
zorganizowany przez Fundację Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie.
Plener odbył się przy współpracy Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza, „Zamek” Sp. z o.o.  
w Ogrodzieńcu oraz Hotelu Poziom 511 w Podzamczu.

Barszcz Sosnowskiego to bardzo niebezpieczna dla 
ludzi roślina, z którą kontakt powoduje oparzenia skóry. 
Ostatnio odnotowano przypadki występowania jej w naszej 
gminie, gdzie została usunięta przez wyspecjalizowaną 
jednostkę OSP.

Występowanie barszczu prosimy zgłaszać do UMiG 
Ogrodzieniec – tel. 326709710,  
     biuro BiZK – 692424550

Uwaga na barszcz 
Sosnowskiego
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KALENDARZ WYBORCZY
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Informujemy, 
że przyjmujemy 

ogłoszenia związane 
z wyborami 

samorządowymi 2018. 
Cennik i informacje 

dotyczące zasad publikacji są 
dostępne w redakcji Gazety 

Ogrodzienieckiej.

MGOK w Ogrodzieńcu, 
pl. Wolności 24, 

Tel. 32 67 044, 32 67 32 525
e-mail: go@ogrodzieniec.pl

Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1561

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej

1 2

do dnia 27 sierpnia 2018 r. –  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-
macji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie rad-
nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub 
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor-
czego

do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków tery-
torialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r. –  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wy-
borczych

do dnia 16 września 2018 r.

do godz. 2400

–  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie 
ich granic, siedzib i numerów,

–  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów  
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r. –  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-
macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głoso-
wania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

–  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-
czych

do dnia 26 września 2018 r.

do godz. 2400

–  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych nume-
rów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy 
kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw,

–  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r. –  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania 
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komite-
tów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-
dydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przy-
znany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r. –  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komi-
tetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-
dydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany nu-
mer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wy-
borczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

–  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-
borczych,

–  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 1561
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do dnia 6 października 2018 r. –  rozplakatowanie obwieszczeń:
a)  terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach 

kandydatów na radnych,
b)  gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandyda-

tach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
–  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowa-

nia korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 6 października do dnia 19 października 
2018 r. do godz. 2400

–  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw-
ców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowa-
nych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r. –  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania

do dnia 16 października 2018 r. –  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-
borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400 –  zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r. –  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 
spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r.
godz. 700–2100

–  głosowanie

*)  Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przy-
pada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wy-
borczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów 
gmin.

W ramach projektu „Jak nie My, to kto”  odbyły się kolej-
ne dwa spotkania w MGOK w Ogrodzieńcu – 5 lipca br. wy-
kład pt. „Suma wszystkich strachów; terroryści, wirusy, fake 
newsy i inne zagrożenia asymetryczne w XXI wieku”  oraz  12 
lipca br. warsztaty pn. „Senior w świecie przepisów”.  Patro-
nat merytoryczny nad projektem sprawuje Akademia WSB w 
Dąbrowie Górniczej, natomiast realizacją projektu w Gminie 
Ogrodzieniec  zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Ogrodzieńcu i skierowany jest do mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec 50+.

2 sierpnia w upalne popołudnie odbyły się kolejne  warsz-
taty pt ”Senior w świecie relacji” w ramach projektu „Jak 
nie My, to kto?”. Podczas zajęć seniorzy wykonywali proste 
ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej. Warsztaty „Senior 
w świecie relacji” to spotkanie ze specjalistą ds. komunika-
cji interpersonalnej, podczas którego uczestnicy dowiedzieli 
się jak powstaje konflikt, z czego wynika, co wpływa na jego 
eskalację, a co prowadzi do rozładowania napięcia. Podczas 
spotkania studenci rozmawiali  o sztuce prowadzenia trud-
nych rozmów z rodziną oraz sąsiadami. Trener przedstawił 
słuchaczom różne typy osobowości.

Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze.
Zapraszamy na kolejne z warsztaty i wykłady.

Jak nie MY, 
to kto?
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W lipcu bieżącego roku zakończyliśmy prace związane 
z metamorfozą skweru Świętego Jana w Ogrodzieńcu. W 
roku poprzednim wymieniliśmy stare zniszczone murki wo-
kół skweru na nowoczesne pasujące do wyremontowanych 
chodników i nowych latarni. 

W tym roku nadszedł czas na zieleń. Przy projektowaniu 
nasadzeń i wybieraniu roślin staraliśmy się, aby skwer był wi-
zytówką naszego miasta przez cały rok. Rośliny, które zostały 
zasadzone to kosodrzewiny, berberysy, trawy ozdobne, irgi 

Skwer Świętego Jana
4-5 sierpnia 2018

Międzynarodowy Turniej Rycerski 
na Zamku Ogrodzienieckim

Ewa Marzecka

ale także kwiaty kwitnące wio-
sną, latem i jesienią. Mamy 
nadzieję, że nowa aranżacja 
będzie cieszyła oczy zarówno 
mieszkańców jaki i turystów.  

Nowoczesny w formie 
układ sprawił, że miejsce to 
świetnie wpasowało się w ota-
czającą je infrastrukturę. 

W najbliższym czasie Figu-
ra Świętego Jana Nepomuce-
na stojąca w centrum zieleńca 
zostanie poddana renowacji. 

Na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu powstał nowy plac zabaw 
dla dzieci. Z nowych urządzeń korzystają dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły w 
Ogrodzieńcu. Na zdjęciu przedszkolaki podczas zajęć na świeżym powietrzu.

Nowy plac zabaw

Dzieci i młodzież zapraszamy na:
- zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej MGOK
- naukę gry na instrumentach muzycznych (gitara, pianino, skrzypce)
- zajęcia wokalne
- zajęcia baletowe
- zajęcia taneczne Zespołu Mażoretek „Fantazja”

Czekamy również na osoby dorosłe
- zajęcia rzeźby w Pracowni Artystycznej
- zajęcia taneczne ZUMBA i ZUMBA GOLD (Panie 50+)
- JOGA

Ponadto ruszyły zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dziecięcy. 
Szczegółowe informacje w biurze MGOK lub pod numerem telefonu 32 67 32 044. 
Zapraszamy do rozwijania swoich pasji razem z Nami! 
W związku z remontem w budynku MGOK, mogą wystąpić utrudnienia w organizacji zajęć, polegające na zmia-

nach miejsc i godzin odbywania się zajęć. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu zaprasza na zajęcia w sezonie 2018/2019

Joanna Piwowarczyk


