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o g r o d z ien ie cka
W piątek 5 września 2014r. w godzinach 
przedpołudniowych, uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego 
w Ogrodzieńcu, odwiedzili niezwykle ciekawi 
goście, a mianowicie ekipa Pana Korka. Wy-
kład pt. „Odlotowe powietrze” został zorga-
nizowany w ramach promocji Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu, który rusza już 
w połowie września w MGOK w Ogrodzień-
cu pod patronatem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec. 
Zatem, kim jest Pan Korek? Otóż jest to 
śmieszny, starszy pan w korkowym cy-
lindrze, który za pośrednictwem swoich 
pomocników prowadzi odlotowe wykłady 
głównie z dziedziny fizyki i chemii. 
Trzech przesympatycznych panów z ekipy 
Pana Korka wprowadziła w świat odlotowe-
go i wysysającego powietrza. Czasem mó-
wimy, że nie możemy bez kogoś żyć, albo 
traktujemy kogoś jak powietrze,  w ważnych 
chwilach czujemy wiatr we włosach i podej-
mujemy wyzwania, jak właściwie jest z tym 
powietrzem - jest czy go nie ma? Na te i inne 

pytania  odpowiadała ekipa Pana Korka. 
Natomiast  we wszystkich eksperymentach 
uczestniczyły dzieci, pojawiły się wyrzutnie 
rakietowe, dymne pączki. Dzieciaki pozna-
ły również sposób powiększania słodyczy, 
a także tajniki opakowań próżniowych, do-
słownie na własnej skórze. Śmiało możemy 
stwierdzić, że pierwszy wykład Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu, należał do uda-
nych. Zapraszamy zatem wszystkie dzieci, 
które chcą uczestniczyć w podobnych wy-
kładach, do zapisów na nasz Uniwersytet 
Dziecięcy. 
Więcej informacji w biurze MGOK i pod nu-
merem telefonu (32) 67 32 044.

27.09.2014r. (sobota) godz. 13.00 zapra-
szamy na uroczystość Inauguracji pierwsze-
go roku akademickiego 2014/2015 Uniwer-
sytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. Wykład 
inauguracyjny pt. „Pamiętaj chemiku mło-
dy…” wygłosi Mateusz Stocki.

Marta Bejgier

50zł/rok50zł/rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Gospodarz spotkań

Pan Korek i „Odlotowe powietrze”

Siedem  par małżeńskich z całej gminy obchodziło jubi-
leusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego tzw. Złote 
Gody. Jubileusz dotyczył par, które w roku 1963 zawar-
ły związek małżeński. Jubilaci, w dowód uznania zostali 
odznaczeni medalami Prezydenta RP, które wręczył Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski. Uro-
czystość odbyła się w ogrodzienieckiej sali narad w dniu 3 
września 2014 roku. 
Z przyjemnością spotykamy się z tymi, którzy 50 lat temu 
zawierali związek małżeński. To wy kilkadziesiąt lat temu, 
jako młodzi ludzie, tworzyliście  rzeczywistość i fundamenty, 
na których dziś możemy pracować. Tworzyliście warunki, 
aby w naszej gminie żyło się coraz lepiej. Budowaliście dla 
nas to, czym dziś możemy się gospodarzyć. Teraz chcemy 
wam podziękować za to, że możemy kontynuować to, co 
wy rozpoczęliście przed laty – tymi słowami zwrócił się do 
Jubilatów A. Mikulski, burmistrz Ogrodzieńca, dołączając 
życzenia dużo zdrowia i kolejnych jubileuszy.

Wśród odznaczonych par małżeńskich byli: Adela i Stani-
sław Imiołek z Ogrodzieńca, Zofia i Bogumił Grędziak z Fu-
gasówki, Zenona i Bogumił Fiutak z Podzamcza, Krystyna 
i Marian Porada z Podzamcza, Jadwiga i Jan Mirocha z 
Podzamcza, Kazimiera i Stanisław Janus z Ryczowa, Alina 
i Franciszek Ziaja z Kiełkowic.
W uroczystości uczestniczyły także Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Lipka-Stępniewska, kierownik USC Maria 

Raczek oraz Marta Maciążek z UMiG, które pogratulowały 
wszystkim tak pięknego jubileuszu i przekazały Jubilatom 
życzenia dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jubilaci chętnie podzieli się wspomnieniami o swoim życiu, 
pracy i podziękowali za miłe spotkanie. Pary oprócz od-
znaczeń otrzymały kwiaty i upominki. Uroczystość uświet-

nił koncert Zespołu Echo. Specjalnie na tę okazję jedna z 
Jubilatek, pani Zenona Fiutak, ułożyła wiersz zatytułowany 
„Jubileusz 50-lecia”, który zadedykowała parom obcho-
dzącym Złote Gody.

Joanna Piwowarczyk

Złote Gody
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W tym roku w dniu 1 wrze-
śnia przypadła 75 rocznica 
napaści hitlerowskiej na 
Polskę, która dała począ-
tek długiej i krwawej woj-
nie i okupacji.  By oddać 
hołd obrońcom  Ojczy-
zny i uczcić ofiary II wojny 
światowej  przedstawiciele 
władz samorządowych i 
uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu wraz z opie-
kunami  udali się w miej-
sca pamięci – pod pomnik 
poległych na Cmentarzu 
Komunalnym i grób w La-
sku, gdzie złożono kwiaty i 
zapalono znicze. 

JP

Złożyli kwiaty... 

Gminne inwestycje
wrzesień 2014r.

Kapryśna pogoda na finiszu lata nie zakłóciła realizacji już trwających inwestycji i  nie 
wpłynęła na nowe przedsięwzięcia gminne:

I. W dniach 20-22 sierpnia  br. na terenie Gminy Ogrodzieniec miało miej-
sce międzynarodowe spotkanie młodzieży z Ogrodzieńca, Bogacsa (Węgry), 
Spisskiego Podhradia (Słowacja) i Terlicka (Czechy) w ramach projektu pn. 
„20 lat współpracy Wyszehradzkiej – świętujemy razem z przyjaciółmi” z okazji 
dwudziestej rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Ogrodzieńcem 
i miastem Bogacs. 

II. Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu do przepustowości 
1000 m3/dobę.  Zakończenie  prac  przewidziane jest na 28 listopada br.

III. Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski o zmianę prze-
znaczenia gruntów  można składać do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
do dnia 26  września br.

IV. W połowie września br. rozpoczęto zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia”. Termin za-
kończenia budowy: do  5 listopada br.

V. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  wybrano najko-
rzystniejszą ofertę na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fu-
gasówce wraz z odwodnieniem – etap I odcinek od km. 0+00 do km 0+168” 
złożoną przez „DUET” Usługi Drogowo-Mostowe    z  Zawiercia.   Prace  za-
kończyć  się mają do 20 listopada br.

VI. Na początku października gmina przystąpi do II etapu „Rewitalizacji Placu Pił-
sudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru” – zagospodarowanie 
skarpy od strony wschodniej. Planowany termin realizacji – do końca listo-
pada br.

23 sierpnia  2014r. zakoń-
czyło się drugie spotkanie 
dzieci i młodzieży w ra-
mach  projektu „20 lat Wy-
szehradzkiej współpracy 
– świętujemy razem z przy-
jaciółmi”, które tym razem 
odbyło się na terenie Gminy 
Ogrodzieniec.  Dzień wcze-
śniej wszyscy uczestnicy  

projektu dofinansowane-
go z Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradz-
kiego zaprezentowali się 
podczas wspólnej parady 
ulicami Ogrodzieńca,  a 
następnie  podczas zbio-
rowego występu  przed  
publicznością Ogrodzieńca 
i regionu. Wyszehradzka 

młodzież,  czyli węgierskie 
mażoretki z Bogacsa, ma-
żoretki z czeskiego Terlic-
ka oraz słowacki chór Villa 
Saxorum   ze Spisskego 
Podhradia przebywali na 
terenie Gminy Ogrodzie-
niec  od 20 sierpnia br.  
Już pierwszego dnia za-
graniczni goście  spotkali 

Wyszehradzki projekt 
przeszedł do historii

się z poznaną  podczas 
spotkania w Bogacsu na 
Węgrzech, młodzieżą pol-
ską  czyli członkami Dzie-
cięco-Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej „Ogrodzieniec” 
oraz Zespołem Mażoretek 
„FANTAZJA”.  Wyszeh-
radzki  mityng rozpoczął się  
rozgrywkami  rekreacyjno-
-sportowymi grup w ra-
mach turnieju sportowego.  
Mimo różnic językowych, 
kulturowych,  płci i wieku 
rywalizacja była zacięta ale 
i przyjacielska. Wszyscy 
bardzo dobrze  bawili się 
i z dumą prezentowali do 
wspólnego zdjęcia pamiąt-
kowe dyplomy i puchary 
na zakończenie rywaliza-
cji.  Kolejnym punktem 
tego dnia  było wspólne 
zwiedzanie największe-
go zabytku gminy  Zamku 
Ogrodzienieckiego, a po-
sumowaniem  ognisko z 
regionalnymi  prażonkami 
i  kiełbaskami, które było 
okazją do artystycznych  
popisów każdej grupy. 
Kolejny dzień  pobytu  po-
święcony był  na  poznanie  

fragmentu historii Polski 
poprzez zwiedzanie  re-
prezentacyjnych komnat 
królewskich na Wawelu 
oraz katedry i grobów kró-
lewskich.  Pożegnalnym 
akcentem historyczne-
go Krakowa  była wizyta 
w Muzeum Narodowym 
w Sukiennicach, gdzie 
uczestnicy projektu mogli 
podziwiać twórczość  naj-
większych osobowości ar-
tystycznych i najważniejsze 
nurty malarstwa i rzeźby 
polskiej XIX stulecia.  Wizy-
ta w Kościele Mariackim i 
zdjęcie przy pomniku Ada-
ma Mickiewicza - jednego 
z największych polskich 
wieszczy  były równie waż-
nym punktem tego dnia.  
Młodzież nie marnowała 
żadnej chwili i kiedy tylko 
było to możliwe przygo-
towywała się do finalnego 
występu, nawet na Rynku 
Głównym w Krakowie.  
Przed południem 22 sierp-
nia br. a więc kulmina-
cyjnego dnia spotkania,  
wszyscy uczestnicy  zwie-
dzili zrekonstruowany pra-

słowiański Gród na Górze 
Birów w Podzamczu, a 
następnie  uczestniczyli 
w ostatnich warsztatach 
– próbie generalnej przed 
występem. 
Wspólny występ grup był 
podsumowaniem całego 
projektu, a zarazem nietu-
zinkowym uświetnieniem 
jubileuszu 20 lat współpra-
cy  pomiędzy  Ogrodzień-
cem i Bogacsem na Wę-
grzech. 
Dzięki realizacji projektu  
młodzież wyszehradzka 
miała okazję wzajemnie po-
znać się, zobaczyć różnice 
kulturowe, geograficzne, a 
przede wszystkim wspólnie 
bawić się i pracować. W 
spotkaniu w Bogacsu na 
Węgrzech wzięły udział 132 
osoby, a w Ogrodzieńcu 
137 młodych ludzi.  Wszy-
scy uczestnicy projektu 
bardzo zadowoleni ze spo-
tkań, ale i z żalem „że tak 
krótko” rozstali się mając 
nadzieję na kontynuację w 
przyszłości takich przedsię-
wzięć.

Bożena Kołodziej - Pawłowska
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W ostatnich tygodniach 
wykonaliśmy remont 

oświetlenia Placu Wolności 
w Ogrodzieńcu. Poprzed-

nia instalacja oświetlenia 
była budowana w II poło-
wie lat 90-tych i była bar-
dzo zużyta. Przestarzałe 
i  nieefektywne lampy wy-
mieniliśmy na oprawy no-
wego typu.

7 sierpnia Gmina Ogro-
dzieniec podpisała umowę 
z Pracownią Architekto-
niczną na opracowanie 
nowego Studium uwarun-
kować i kierunków rozwo-
ju przestrzennego gminy. 
Dokument ten po uchwa-
leniu stanowić będzie  
podstawę do opracowania 
ewentualnych zmian miej-
scowych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego w gminie.

22-24 sierpnia odbyły 
się uroczystości związa-
ne z 20-leciem wymiany 
z węgierską gminą Bo-
gacs oraz Świętem Gminy 
Ogrodzieniec.

1 września w naszych 
placówkach oświatowych 
rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Naukę rozpo-
częło 932 uczniów: 693 
uczniów i 239 przedszko-
laków. Gimnazjum – 219 
uczniów, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Ogro-
dzieńcu – 255 uczniów, 
117 przedszkolaków, SP 
w Gieble 98 uczniów, 44 
przedszkolaków, SP w 
Ryczowie 77 uczniów, 44 
przedszkolaków, Szko-

ła Podstawowa Fundacji 
Elementarz w Podzamczu 
44 uczniów, 34 przed-
szkolaków.

W miesiącach sierpniu  
i wrześniu w sołectwie 
Żelazko-Śrubarnia odby-
wają się prace geodezyjne 
związane z posiadaniem 
map gruntów i ewidencji 
gruntów. Prace wykony-
wane są na zlecenie Sta-
rostwa Powiatowego w 
Zawierciu i współfinanso-
wane przez Gminę Ogro-
dzieniec. Celem tych prac 
jest uporządkowanie stanu 
faktycznego na gruntach z 
informacjami zawartymi na 
mapach będących w za-
sobach geodezyjnych.

3 września w sali narad 
Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu odbyło się spo-
tkanie z jubilatami obcho-
dzącymi 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego. 
Siedmiu parom jubilatów 
wręczono medale nadane 
przez Prezydenta RP.
 

Rozpoczął się cykl spo-
tkań sołeckich w sprawie 
rozdysponowania fun-
duszu sołeckiego na rok 
2015. W dniu 4 września 
w sołectwie Giebło Kolo-
nia, 7 września w Gieble, 9 
września w Kiełkowicach, 
11 września w Fugasów-
ce, 12 września w Ryczo-
wie Kolonii,  16 września 
w Żelazku, 18 września w 
Podzamczu, 19 września 
w Gulzowie. 

z notatnika burmistrza...

W imieniu Gminy Ogrodzieniec zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Dla mieszkańców Gminy zamówiono już 82 Karty Dużej Rodziny, ponadto cały 
czas zgłaszają się kolejne osoby. Wiele osób pyta o możliwość skorzystania z 
ulg, które mogłyby być realizowane w naszej Gminie. W związku z tym zachęca-
my podmioty prawne czy przedsiębiorstwa z Gminy Ogrodzieniec do podjęcia 
działań z celu przystąpienia do Programu. Udział w Programie może wnieść wie-
le korzyści, zarówno dla korzystających jak i dla oferujących zniżki.

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże 
rodziny. Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji każda rodzina z co najmniej 
trójką dzieci może korzystać ze zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich. 
W ostatnim czasie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Ministrem Pracy i Polityki 
Społecznej podpisane zostało porozumienie w zakresie realizacji zadania po-
legającego na zawieraniu umów z podmiotami przystępującymi do rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych. Ze względu na wagę i cel programu Karta 
Dużej Rodziny zachęcamy podmioty działające na terenie Gminy Ogrodzieniec 
do przystąpienia do programu, w szczególności: obiekty turystyczne i rekreacyj-
ne, obiekty gastronomiczne, handlowe itp.

Zgłoszeń do programu można dokonywać pisemnie 
(informacja na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), 

jak również w wersji elektronicznej na adres: 
matyszkiewicza@katowice.uw.gov.pl.

W dniach 5-7 września 
2014 r. w sercu Często-
chowy- Aleje NMP, odbyła 
się XXIII już Krajowa Wy-
stawa Rolnicza, w ramach 
której zorganizowane zo-
stały XVII Dni Europejskiej 
Kultury Ludowej wraz z 
Targami Sztuki Ludowej. W 
tym dorocznym, ogólnopol-
skim i międzynarodowym 
Święcie folkloru, plonów, 
muzyki, barw i smaków 
wzięła udział Fundacja 

„Stara Szkoła”, prezentu-
jąc podczas tegorocznych 
dożynek stoisko regionalne 
z wyrobami rękodzielniczy-
mi powstałymi w naszej 
gminie. W ofercie regio-
nalnych wyrobów znalazły 
się tradycyjne prace bibuł-
karskie, zabawki i unikalne 
przedmioty z drewna i ce-
ramiki. W niedzielnych uro-
czystościach dożynkowych 
uczestniczyła grupa miesz-
kanek Ryczowa- uczest-

niczek warsztatów arty-
stycznych w Starej Szkole. 
Fundacja wzięła udział w 
Targach Sztuki Ludowej 
dzięki wsparciu Ośrodka 
Promocji Kultury „Gau-
de Mater” z Częstochowy 
(organizatora imprezy). 
Prezentacje regionalnych 
wyrobów to świetna forma 
promocji gminy Ogrodzie-
niec i jej aktywnych miesz-
kańców.

Dorota Supkowska

Dożynki Jasnogórskie 
Częstochowa’ 2014

Informujemy, że od 29 września br. przyjmujemy 
ogłoszenia związane z wyborami samorządowymi 2014.

Cennik i informacje dotyczące zasad publikacji  
są dostępne w redakcji Gazety Ogrodzienieckiej.

MGOK, Ogrodzieniec, Plac Wolności 24, tel. 32 67 32 044, 
32 67 32 525, e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
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W piątkowe popołudnie, 
22 sierpnia mieszkańcy 
gminy oraz zaproszeni go-
ście spotkali się na placu 
po byłym przedszkolu, by 
razem świętować 20 lat 
współpracy z zaprzyjaźnio-
nymi gminami zagranicz-
nymi. Przyjechały do nas 
delegacje samorządowe 
z węgierskiego Bogac-
sa, czyli gminy, z którą we 
wrześniu 1994 roku wła-
dze Ogrodzieńca podpisały 
umowę partnerską oraz ze 
Spisskiego Podhradia (Sło-
wacja) i Melissano (Włochy). 
Impreza, której nadano 
miano „20 lat Wyszehradz-
kiej Współpracy – świętu-
jemy razem z Przyjaciółmi” 
rozpoczęła się korowodem, 
który wyruszył o godzinie 
16 z Placu Piłsudskiego. 
Uczestnicy korowodu, pro-

wadzeni przez Dziecięco-
-Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą, przeszli ulicami mia-
sta (Olkuską, Sobieskiego, 
Plac Wolności, 1 Maja, Sło-
wackiego) i dotarli na plac 
po byłym przedszkolu przy 
ulicy Kościuszki. Po przy-
witaniu gości i uroczystym 
otwarciu imprezy zaprezen-
towały się grupy dziecięce i 
młodzieżowe z Polski, Wę-
gier, Czech i Słowacji, czyli 
Zespół Mażoretek Fantazja, 
Dziecięco-Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Ogrodzieńca, 
Mażoretki z Bogacsa, Ter-
lickie Mażoretki, Chór VIL-
LA SAXORUM ze Spisskie-
go Podhradia i Orkiestra 
Dęta z Uniejowa z grupą 
mażoretek. W tym dniu na 
scenie wystąpił młodzieżo-
wy zespół NA WCZORAJ, 
który działa od niedawna, 

ale pasja i duże zaanga-
żowanie młodych muzy-
ków sprawiły, że występują 
przed publicznością i mają 
sporą grupę fanów. Na 
co dzień zespół ćwiczy w 
MGOK w Ogrodzieńcu pod 
opieką instruktora Marka 
Woźniaka. W taneczne ryt-
my przebojami z lat 80 XX 
wieku zespół ACAPULCO 
wprowadził liczną grupę 
widowni. Po zakończeniu 
koncertu zabawę konty-
nuował zespół Biały Miś, 
przypominając stare i nowe 
przeboje znanych i  lubia-
nych zespołów. W trakcie 
imprezy na telebimie wy-
świetlana była prezentacja, 
ukazująca dotychczasową 
współpracę z gminami za-
granicznymi: Bogacs i Spis-
skie Podhradie.

Joanna Piwowarczyk

Święto Gminy Ogrodzie-
niec tradycyjnie odbyło się 
w przedostatnią sobotę 
sierpnia (23.08.2014r) w 
plenerach Zamku Ogro-
dzienieckiego w Podzam-
czu. Imprezę poprzedziło 
„święto miodu” zorgani-
zowane przez LGD Perła 
Jury z siedzibą w Łazach, 
promujące lokalne pro-
dukty, m.in. miód i  wyroby 
pochodzące z pszczelich 
pasiek. Swe wyroby pre-
zentowało ogrodzienieckie 
Koło Pszczelarzy oraz inne 
koła z całego powiatu za-
wierciańskiego. Na scenie 
zaprezentował się zespół 
Na Wczoraj, działający 

przy MGOK w Ogrodzień-
cu. Sobotnie popołudnie 
upłynęło w muzycznych 
rytmach i przy blasku 
sztucznych ogni. Roz-
poczęła Orkiestra Dęta 
ZHP-OSP z Uniejowa, 
która wystąpiła już dzień 
wcześniej w Ogrodzieńcu 
podczas imprezy pn. 20 
lat Wyszehradzkiej Współ-
pracy – świętujemy razem 
z Przyjaciółmi. Następnie 
odbył się koncert zespo-
łu Wyrwani, przybliżając 
klimaty  polskiego rocka 
lat 70 i 80. Miłośnicy di-
sco-polo w tym dniu mieli 
prawdziwą ucztę, gdyż 
zaprezentował się znany 

Bayer Full ze swym liderem 
Sławomirem Świerzyń-
skim. Gwiazdą wieczo-
ru okazał się zespół IRA, 
doskonale znany fanom i 
mieszkańcom naszej gmi-
ny, gdyż gościł na zamku w 
roku 2002. Zespół z chary-
zmatycznym Arturem Ga-
dowskim przypomniał fa-
nom stare i nowe przeboje, 
przy dźwiękach mocnego, 
gitarowego brzmienia. Po-
między koncertami odbył 
się efektowny pokaz fajer-
werków, które rozświetlały 
kolorowymi refleksami sta-
re zamczysko i pobliskie 
ostańce.

JP

Świętowaliśmy razem z przyjaciółmi

Święto Gminy za nami
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Zespół “Na Wczoraj” to grupa młodych 
ludzi z Ogrodzieńca, których połączyła 
wspólna pasja do muzyki.  Zespół powstał 
całkiem niedawno, bo pod koniec 2013 
roku z inicjatywy gitarzysty Krzysztofa Dre-
liszka i perkusisty Oskara Sprychy. Inspira-
cjami muzycznymi członków zespołu jest 
szeroko pojęta muzyka rockowa, a także 
hip-hopowa.
Zespół wykonuje zarówno covery pol-
skich hitów rockowych, jak i tworzy własne 

utwory, które łączą w sobie elementy mu-
zyki rockowej i hip-hopu.
Zespół “Na Wczoraj” na co dzień ćwi-
czy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Ogrodzieńcu pod okiem instruktora 
MGOK- Marka Woźniaka.
Skład zespołu:
Kinga Stasiak - śpiew
Dominik Grabowski - rapowanie, hip-hop, 
teksty
Krzysztof Dreliszek – gitara
Oskar Sprycha – perkusja
Sebastian Nawara – gitara
Tomasz Bączek – gitara basowa
i gościnnie na trąbce - Artur Opiłka

Na Wczoraj

Niedziela na Rynku – pod 
takim hasłem w dniu 7 
września br. Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ogro-
dzieńcu zorganizował na 
Placu Piłsudskiego imprezę. 
Miejscem występów była 
scena amfiteatru na nowo 
wybudowanej płycie daw-
nego rynku Ogrodzieńca, 
gdzie po raz pierwszy za-

prezentowały się zespoły 
artystyczne. Wśród wy-
stępujących były zespoły 
działające przy MGOK w 
Ogrodzieńcu: Orkiestra 
Dęta z Ryczowa, Orkie-
stra Dęta z Giebła, Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z 
Ryczowa-Kolonii, Zespół 
Ryczowianki z Ryczowa, 
Seniorzy z Ogrodzieńca i 

Zespół Echo. W drugiej czę-
ści imprezy gościnnie wy-
stąpiła Kapela Regionalna z 
Mierzęcic, której rytmy po-
rwały do wspólnego tańca 
uczestników spotkania. I w 
takim zabawowym nastroju 
upłynęła „niedziela na Ryn-
ku” z udziałem zespołów, 
mieszkańców i przedstawi-
cieli samorządu gminnego.

 
JP

Na ogrodzienieckim Rynku
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Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 
oraz uczestnicy zajęć - składają serdeczne podziękowania Panu 

Jerzemu Janosce właścicielowi Parku Miniatur i Parku Rozrywki   
w Podzamczu, Państwu Zofii i Pawłowi Skórze, właścicielom 

Wioski Indiańskiej  oraz właścicielom kręgielni JURA  
w Ogrodzieńcu – Cementowni za możliwość zorganizowania 

wycieczek dla dzieci biorących udział w naszych zajęciach.  

Dom Pogrzebowy

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

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

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

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL
F.H.U.

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y

Naszemu Koledze
MARIUSZOWI MALINOWSKIEMU

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY
składają 

Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 

składają serdeczne podziękowania: 

• Firmom: ANELPOL II SP. J. W. Ryło, W. Kaziród P.P.H.U. „Eurokesz” Sp. Jawna, Sz. Plutka, K. Mieszczanek, 
• Panu Stanisławowi Ormanowi, Panu Grzegorzowi Wałkowi, Panu Andrzejowi Skrzypicielowi,
• Strażakom z jednostki OSP Ogrodzieniec,
• Kierownictwu i Pracownikom jednostek gminnych: Zakładu Gospodarki Komunalnej,  Przedsiębiorstwa Ko-

munalnego Ogrodzieniec, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Spółce Zamek

• Spółdzielni Socjalnej IMPULS
za pomoc w przygotowaniu i realizacji dorocznej imprezy Święto Gminy Ogrodzieniec ’2014  

w dniach  23-24 sierpnia br. oraz imprezy 20 lat Wyszehradzkiej Współpracy - świętujemy razem z Przyjaciółmi  
w dniu 22 sierpnia br.



GAZETAo g r o d z ien ie cka 7
WRZESIEŃ 2014

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

UT
W

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA Z JOGI
od 16 września 2014r.(we wtorki)

godz. 19. 00 -20.00 w sali MGOK w Ogrodzieńcu
opłata jednorazowa wynosi 10zł/60 min 

karnet na cały miesiąc 8zł/60min 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o  zapisy
 w biurze MGOK  lub pod numerem telefonu 326732044

ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia gimnastyczno – taneczne ZUMBA
w każdy czwartek w godz. 19.00 – 20.00 

w sali MGOK w Ogrodzieńcu
Koszt zajęć 9,00 zł/60min (opłata jednorazowa)

7,00 zł/60 min (w karnecie, płatne za miesiąc z góry)

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OGRODZIEŃCU
działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu

ogłasza nabór na rok akademicki 2014/2015
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się  

na UTW w Ogrodzieńcu
Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW o dokonywanie wpisów  

na nowy rok akademicki 2014/2015
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW

w siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu:
poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 13.00 – 19.00
środa 8.00 – 16.00

czwartek 13.00 – 19.00
piątek 8.00 – 16.00

lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044

16.10.2014r. – Inauguracja Uniwersytetu III WIEKU w Ogrodzieńcu 
zaczynamy wykładem  „Duch Japonii mity i prawda o Kraju Kwitnącej Wiśni”.

wykład poprowadzi mgr Seweryn Magdziak

Zapraszamy dzieci i młodzież 
do udziału w programie zajęć plastycznych w roku 2014/2015. 

„Warsztaty Twórcze” 
odbywać się będą w:

w środy 15.00 – 16.30 grupa łączona
i piątki 15.00 – 16.00 – dzieci młodsze

16.00 – 17.00 – dzieci starsze i młodzież
Instruktor prowadzący: Dorota Supkowska

Zapraszamy!

Babie lato w MGOK
Zapraszamy do udziału w cyklu zajęć plastycznych 

zainteresowane osoby dorosłe w każdy wtorek września 
od godz. 16.00 do 19.00.

W programie zajęć: malarstwo, malowanie na szkle, malowanie na tkaninie.
Odpłatność za zajęcia wynosi 25 zł

Instruktor prowadzący – Dorota Supkowska

Uwaga, kandydatki do Zespołu Mażoretek
Dzieci w wieku od 5 do 7 lat, które mają predyspozycje taneczne 

i muzyczne zapraszamy 15 października o godz.16.00,
na zajęcia  grupy przygotowawczej do Zespołu Mażoretek. 

Spotkanie odbędzie się w budynku Domu Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24.

Ogrodzieniecka ziemia  
kryje wiele ciekawych eks-
ponatów, świadczących o 
przeszłości, historii, dzie-
jach bliższych i dalszych. 
Każdy okres pozostawia 
pamiątki w różnej postaci i 
czasem po wielu latach, a 
nawet wiekach, potomko-
wie odnajdują je w skarb-
nicy natury. Taka historia 
przydarzyła się naszemu  
mieszkańcowi, Adamowi 
Chybiorzowi. Chciał wsa-
dzić drzewko i kopał do-
łek. Nie wierzył własnym 
oczom, gdy coś w ziemi 
się zazłociło. Wydobył 
dzwonek, który wydał mu 
się bardzo cenny. Wiedział 
od swojej mamy, że w tym 
miejscu była kiedyś stajnia. 
Jego pradziadek, Mikołaj 
Gałecki, jak głosiły przeka-
zy rodzinne, woził carskich 
dygnitarzy trojką (pojazd z 
zaprzęgiem trójkonnym). 

Konie miały dzwoneczki 
odlewane na zamówienie 
tychże urzędników. Dzwo-
nek (mały kołokolcik) praw-
dopodobnie przywędrował 
na nasz teren z carskiej Ro-
sji, na co wskazują napisy 
znajdujące się w wewnętrz-
nej jego części, odlane 
jeszcze starym rosyjskim 
alfabetem. Dowodem tego 
jest obecność twardego 
znaku używanego w druku 
i piśmie do 1915 roku. 
Dzwonek posiadał pięk-
ną ornamentykę, ale nie-
właściwie wyczyszczony 
stracił na swoim uroku i 
wartości. Zachowały się 
tylko ślady po ornamen-
tyce. Odlany był ze stopu 
miedzi z innym metalem w 
mieście Niżnyj Nowgorod 
(ok. 300-400 km od Mo-
skwy). Był to dawny ośro-
dek kulturalny i handlowy 
carskiej Rosji. Na dzwonku 
widnieje nazwa ludwisar-
ni, w której takie dzwonki 
odlewano oraz nazwisko 

ludwisarza – Kjukow. Hi-
storię tego dzwonka moż-
na różnie interpretować. 
Prawdopodobnie przywę-
drował z dygnitarzem woj-
skowym, który kontrolował 
(wizytował) jednostki wojsk 
rosyjskich, urzędy gminne, 
sądy oraz urzędy guber-
nialne (rewizor). Ci urzęd-
nicy mieli zaprzęgi konne 
- trojki z dzwoneczkami. 

Po odgłosach dzwonków 
trojek ludzie rozpoznawa-
li, kto jedzie i czego się 
można spodziewać (np. 
rewizora i kontroli). Złote 
dzwoneczki mógł posiadać 
zaprzęg carski lub zaprzęgi 
wysokich jego dostojników, 
ale to były bardzo rzadkie 
przypadki.

Marianna Guzik
Alicja Kmita-Żak

Historia się kłania - część I

Bibułkarska przygoda
Zapraszamy do udziału w warsztatach bibułkarskich (nauka wykonywania 
kwiatów z krepiny i bibuły), które w miesiącu wrześniu 2014r. odbędą się

25 września (czwartek) godz. 17.00
Zajęcia poprowadzą instruktorzy MGOK w Ogrodzieńcu.

Zajęcia odbędą się w dworku w Gieble – pracownia na piętrze. 
Zapraszamy.
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W dniach od 11 sierpnia do 
1 września br. na błoniach 
Hotelu Poziom 511 została 
zaprezentowana niezwykle 
ciekawa wystawa plenero-
wa „Natura 2000 w woje-
wództwie śląskim”. Wcze-
śniej wystawa gościła w 
porcie lotniczym w Pyrzo-
wicach, przed rektoratem 
Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym w 
Mikołowie, na Wzgórzu 
Zamkowym w Cieszynie 
oraz w centrum Często-
chowy.
Wystawa zorganizowana 
została w ramach projek-
tu „W plecaku z Naturą 
– propagowanie spotkań 
z przyrodą”, realizowane-
go wspólnie przez Fun-
dację Przyroda i Człowiek 
oraz Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w 
Katowicach. Złożyło się 
na nią 30 wielkoformato-

wych, wykonanych przez 
15 fotografików przyrody 
na Śląsku. Prezentowane 
na wystawie fotografie po-
kazują, że wiele miejsc w 
naszym regionie pozostaje 
dzikich, tajemniczych, da-
jących schronienie różnym 
gatunkom zwierząt i roślin. 
To, co często niewidoczne 
dla oka lub niezauważane 
w codziennym biegu, zo-
stało zaprezentowane w 
dużym przybliżeniu, z nie-
zwykłą spostrzegawczo-
ścią i wrażliwością.
Wśród autorów zdjęć zna-
leźli się: Damian Czechow-
ski, Andrzej Czylok, Artur 
Jurkowski, Marcin Karetta, 
Cezary Korkosz, Henryk 
Kościelny, Paweł Niemiec, 
Michał Piekarski, Krzysztof 
Pierzgalski, Tomasz Sczan-
sny, Bogusław Sępioł, An-
drzej Siudy, Marceli Ślusar-
czyk, Janusz Wojcieszak, 
Andrzej Zembik.

Usytuowanie wystawy w 
plenerach Hotelu Poziom 
511 nadało jej nowego, 
niepowtarzalnego wymia-
ru. Przeniesienie jej bliżej 
natury, w otoczenie  kra-
jobrazu Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej, na 
wysokości 511 m n.p.m. 
pośród wapiennych skał, 
wzgórz porośniętych lasa-
mi, w bezpośrednim są-
siedztwie ruin zamkowych 
na szklaku Orlich Gniazd, 
współgra z jej misją i 
charakterem. Do hotelu 
wjeżdża się przez skalną 
bramę, która zapowiada 
klimat tego miejsca. Wy-
stawa była otwarta zarów-
no dla gości hotelowych, 
jak również dla mieszkań-
ców gminy Ogrodzieniec i 
turystów odwiedzających 
nasz region.
Ta wystawa pokazuje, że 
miejsce takie jak Śląsk, 
które zazwyczaj kojarzy się 
z dymem i zanieczyszcze-
niem środowiska, ma swo-
je uroki i miejsca godne od-
wiedzenia. Prezentowane 
fotografie mają zachęcać 
także do dbania o to śro-
dowisko. Ludziom, przyjeż-

dżającym do nas z różnych 
stron Polski, chcieliśmy po-
kazać, że Jura jest pięknym 
i unikatowym miejscem. 
Nasz Hotel jest przyjazny 
środowisku przyrodnicze-
mu, staramy się promować 
przyrodę i kulturę tego re-
gionu poprzez organizację 
takich wystaw oraz różnych 
spotkań w pomieszcze-
niach hotelu i na zewnątrz, 
np. klub podróżnika, kino 
letnie w plenerze, klubowe 
występy młodych artystów, 
laureatów telewizyjnych 
konkursów talentów. Za-
praszamy wszystkich na 
takie spotkania, są one 

otwarte dla zainteresowa-
nych osób. Już 27 wrze-
śnia odbędzie się drugie 
spotkanie z cyklu Klub 
Podróżnika, na który za-
prosiliśmy pana Krzysztofa 
Wielickiego, znanego pol-
skiego himalaistę – mówi 
Sylwia Dymek-Kudasik, 
dyrektor Hotelu Poziom 
511 w Podzamczu.
Otoczenie hotelu to do-
skonałe miejsce dla osób 
poszukujących wyjątko-
wego miejsca na relaks i 
odpoczynek. Jak spędzić 
wolny czas na tej ziemi? 
Pieszo, czy na rowerze, a 
może spacerując szlakiem 

pałaców, warowni, których 
tu nie brakuje, wspinając 
się po skałkach, szukając 
jaskiń i innych ciekawych 
miejsc – form jest wiele. 
Należy je tylko odpowied-
nio zorganizować i rozpro-
pagować w mediach. Wła-
ścicielom Hotelu Poziom 
511 marzą się wspólne 
działania osób i podmio-
tów, które chciałyby pro-
mować Jurę, zdrowy i ak-
tywny styl życia, połączony 
z dbaniem o naturę i kul-
tywowaniem dziedzictwa 
kulturowego tej ziemi.

Joanna Piwowarczyk

Natura 2000 w Poziomie 511

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu na nieubłagalnie kończące 
się lato ma do zaoferowania swoim czytel-
nikom niniejsze propozycje książkowe.
Pierwszą z nich jest „Uciekinierka” Alice 
Munro – zeszłorocznej laureatki Literackiej 
Nagrody Nobla.
Książka jest zbiorem opowiadań przedsta-
wiających losy ośmiu kobiet. Wszystkie bo-
haterki są uciekinierkami żyjącymi na cichej 
kanadyjskiej prowincji. Różnią się od siebie 
niemal wszystkim: statusem społecznym, 
wiekiem, pracą, pasjami. 
Każda z nich szuka wyzwolenia od życia, 
które stało się dla nich zamkniętą na klucz 
klatką. Bohaterki porzucają ukochanych, 
przyjaciół, a nawet własną rodzinę, po to 
by odnaleźć szczęście, które ciągle przed 
nimi ucieka. 
Munro tworzy historie pełne ulotnego dra-
matyzmu, który zmusza czytelnika do za-
dumy nad możliwością zmiany własnego 
losu. 

Kolejną propozycją jest powieść skierowa-
na do czytelników o mocnych nerwach. 
„Doktor Sen” Stephena Kinga przed-
stawia dalsze losy bohaterów bestsellero-
wego „Lśnienia”. 
Grupa staruszków  nazywana Prawdziwym 
Węzłem wyrusza w podróż w poszukiwa-
niu pożywienia. Na pierwszy rzut oka są 
całkowicie nieszkodliwi, jednak dwunasto-
letnia Abra Stone wkrótce przekona się, że 
Prawdziwy Węzeł to nieśmiertelne istoty, 
żywiące się substancjami wytwarzanymi 
przez śmiertelnie torturowane dzieci o nie-

zwykłym darze. 
Dan Torrance przez dziesięciolecia błąka 
się po Ameryce, usiłując zrzucić z siebie 
rodzinne brzemię alkoholizmu i przemo-
cy. Ostatecznie zamieszkuje w niewielkim 
miasteczku w New Hampshire. Większość 
czasu spędza w domu opieki, gdzie uży-
wa zachowanych z lat dzieciństwa resztek 
mocy, by nieść ulgę umierającym. 
Staje się znany jako Doktor Sen.
„Doktor Sen” to krwawa opowieść o walce 
między dobrem i złem, która zachwyci mi-
łośników twórczości Stephena Kinga.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do od-
wiedzania biblioteki i zapoznania się z na-
szą ofertą książkową.

BIBLIOTEKA POLECA

SZYBKA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25.000 ZŁ 
AKCEPTUJEMY RÓŻNE FORMY DOCHODU  

tel. 660 683 488

Koda 
Ileż o tobie pisać można jeszcze,
świadku historii zwyczajnej dnia mijającego,
Rynku – agoro pokoleń. Na schodach
wzniesionego amfiteatru czułością obejmuję,
co w snach powraca i czemu nadziwić się nie mogę.

Niewielki wzgórek witany uśmiechem majówek, 
pierwsze kroki na scenie natenczas wzniesionej,
żadnych barier – czas wydawał się wieczny.

Poddaję się wzruszeniu kołysana powiewem,
co muskał jąderko u bramy Ratusza,
koniki, powozy, czaple – wesołe miasteczko
na jeden sierpniowy dzień.

Potem dom. Pelargonie w oknach,
świty obwieszczane biciem kościelnego dzwonu,
przemienne piękno pór roku w warkoczu natury,
troski nie zużyte, radości przelotne, blaski nadziei.

Życie  kręciło się jak odpustowa karuzela, 
z muzyczką graną przez los. 
Co dzień ten sam rytuał 
otwieranie i zamykanie zdarzeń
bogatych w zdobycz obiecującą ufnie jutro.

I błysło słońce. W starej pieśni słowie
znalazłeś Rynku odbicie dawnego uroku,
w kołyskach huśtawek radość wzbija w górę dzieci
młodym rzuca miłość w splecione ciepłem dłonie,
przechodniom w lipach grają ptasie kwartety.

A mnie pod oknem igra srebrny kandelabr,
bym wieczór nasyciła twoim wdziękiem,
gdy powracają obrazy szlakiem eolskim
księżycową smugą prowadzone w okna.
W moich wierszach tłumaczone prostym słowem
w czyjejś pamięci ożyją i rozradują serce.

Wrzesień 2014r.
 Alicja Kmita-Żak

Panu MARIUSZOWI MALINOWSKIEMU
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Burmistrz MiG Ogrodzieniec i Pracownicy UMiG w Ogrodzieńcu 
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do dnia 7 września 2014 r.
• podanie do publicznej wiadomości, w formie ob-

wieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej sie-
dzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast,

• zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji 
Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o 
utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.
• zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na 

członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r.
• powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych 

komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00
• zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list 

kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okrę-
gu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.
• utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, za-

kładach pomocy społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib 
i numerów

do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00
• podanie do publicznej wiadomości, w formie ob-

wieszczenia, informacji o numerach i granicach ob-
wodów głosowania oraz siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania ko-
respondencyjnego i o lokalach przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,

• zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych,

• zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandyda-
tów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.
• przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jed-

nolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w 
połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmi-
ków województw

do dnia 24 października 2014 r.
• przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonu-

jącego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, 
numerów listom tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów 
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im 
przyznany numer przez Państwową Komisję Wybor-
czą

do dnia 26 października 2014 r.
• przyznanie przez komisarza wyborczego nume-

rów listom tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandyda-
tów w wyborach do rady powiatu i nie został 
im przyznany numer przez Państwową Komisję 
Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wy-

konującego zadania o charakterze ogólnowoje-
wódzkim,

• powołanie przez gminną komisję wyborczą ob-
wodowych komisji wyborczych,

• sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
• zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych za-

miaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzo-
nych w alfabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r.
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowa-
nych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do 
godz. 24.00
• nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez 

komitety wyborcze audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych 
do dnia 7 listopada 2014 r.

• składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.
• składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich 

do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00 
       zakończenie kampanii wyborczej
• w dniu 15 listopada 2014 r. przekazanie przewodniczą-

cym obwodowych komisji wyborczych spisów wybor-
ców

• w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00–21.00 gło-
sowanie
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1

Ogrodzieniec ulice:  
Bzowska, Cmentarna, Kościuszki 
od Nr 2 do 188 i od Nr 1 do 73, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Wodna 

1

2

Ogrodzieniec ulice:  
Bolesława Chrobrego, Cicha, 
Królowej Jadwigi, Lachowizna, 
Narutowicza od Nr 25 do Nr 51 
i od Nr 36 do Nr 40, Olkuska, Plac 
Piłsudskiego, Polna, Sawickiej, 
Generała Sikorskiego, Stefana 
Batorego, Władysława Jagiełły, 
Wschodnia 

1

3

Ogrodzieniec ulice:  
Hetmańska, Kolorowa, Książęca, 
Leśna, Malinowa, Mieszka I, 
Ogrodowa od Nr 23 do Nr 45 
i od Nr 32 do Nr 60, Piastowska, 
Południowa od Nr 25 do Nr 61 
i od Nr 34 do Nr 58, Różana, 
Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Wrzosowa 

1

4

Ogrodzieniec ulice:  
Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, 
Kopernika, Krasickiego, Krótka, 
Mostowa, Narutowicza od Nr 3 do 
Nr 19 i od Nr 4 do Nr 32, Nowy 
Świat, Ogrodowa od Nr 1 do Nr 
16, Paderewskiego, Plac Wolności, 
Południowa od Nr 2 do Nr 17, 
Szeroka 

1

5

Ogrodzieniec ulice:  
Centuria, 1 Maja, Słowackiego od 
Nr 16 do Nr 62 i od Nr 15 do Nr 43 

1

6

Ogrodzieniec ulice:  
Słowackiego od Nr 1 do Nr 14, 
Szkolna

1

7

Ogrodzieniec ulice:  
Józefów, Kościuszki od Nr 192 
do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135, 
Osiedle Elizy Orzeszkowej 

1

8 Fugasówka, Markowizna  1

9 Sołectwo Ryczów  1

10 Ryczów Kolonia, Żelazko, 
Śrubarnia  1

11

Podzamcze ulice:  
Birowska, Krótka, Bursztynowa, 
Partyzantów, Piaskowa, Skałkowa, 
Wojska Polskiego, Zuzanka, 
Zwycięstwa, 

1

12

Podzamcze ulice:  
Bonerów, Dąbrowskiego, Firleja, 
Krakowska, Morusy, Szkolna, 
Szlak, Widokowa, Zamkowa 

1

13 Sołectwa: Giebło, Giebło Kolonia  1

14 Sołectwo Kiełkowice  1

15
Sołectwa:  
Mokrus, Gulzów  1

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 3 września 2014r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w 

okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Nr XXVIII/230/2012 z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/2014 z dnia 22 stycznia 2014r,, podaje się do 
publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz  

o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych 
na dzień 16 listopada 2014r.

OKRĘGI WYBORCZE

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec Plac Wolności 25, II piętro pok. 32

USTAWOWE TERMINY CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
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Wydarzenia z Sejmu
22 sierpnia - wchodzi w życie ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej.
Symbol w kształcie kotwicy będący znakiem nadziei na odzyskanie niepodległości Polski 
w czasie II wojny światowej został objęty ochroną ustawową. Publiczne znieważanie Zna-
ku Polski Walczącej objęte zostało karą grzywny.

24 sierpnia - wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
Zgodnie z nowymi przepisami, egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać na po-
jeździe nienależącym do WORD-u. Konieczne będzie w tym przypadku spełnienie przez 
pojazdy specjalnych wymogów. Osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej od lat 3 
będą mogły poruszać się motocyklami o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3. Obo-
wiązek szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy został zniesiony.
29 sierpnia - Sejm uchwalił nowelizację ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Osoba korzystająca ze świadczeń medycznych na terenie Unii Europejskiej będzie mogła 
ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w Polsce. Konieczne będzie przedstawienie 
odpowiedniego rachunku wystawionego przez zagraniczny podmiot udzielający odpłat-
niej pomocy oraz wystąpienie z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Refundacja 
dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń objętych ustawą o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja została przekazana do Senatu.
29 sierpnia- Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z nowelizacją cena nabycia nie będzie wyłącznym elementem rozstrzygania 
przetargów. Zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy, 
zatrudnienia osób realizujących wykonanie robót budowlanych lub usług  na podstawie 
umowy o pracę. Ustawa została przekazana Prezydentowi RP.
29 sierpnia - Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego.
Nowe przepisy mają na celu usprawnienie protokołowania rozpraw cywilnych polega-
jącego na nagrywaniu dźwięku i obrazu z sali sądowej.  Modyfikacji ulegnie sposób 
udostępniania informacji o sprawie. Transkrypcja odpowiedniej części protokołu elektro-
nicznej będzie sporządzana na zarządzenie przewodniczącego (obecnie dokonuje tego 
prezes sądu). Powstanie możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Będzie ono spo-
rządzane w ciągu 2 tygodni i doręczane w formie transkrypcji łącznie z wyrokiem stronie, 
która złoży wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. W sprawach zawiłych 
termin ten będzie mógł zostać przedłużony do 30 dni. Ustawa została przekazana Pre-
zydentowi RP.
30 sierpnia - wchodzi w życie nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają na celu zapewnić jednakowe traktowanie cudzoziemców na terenie 
Unii Europejskiej oraz przyznać im identyczny zakres ochrony.

31 sierpnia - wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo drogowe.
Osoby poruszające się po zmierzchu po drogach poza terenem zabudowanym zobowią-
zane zostały do używania elementów odblaskowych w widocznym miejscu. Nie dotyczy 
to osób, które poruszają się po drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych, chod-
nikach oraz strefach zamieszkania.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl

Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje o przystąpieniu do 
sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ogrodzieniec” oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26.09.2014 r. 
Wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.
Pełna treść obwieszczenia  została umieszczona w dniu 5.09.2014 r. na Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Ogrodzieniec i tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec, na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec oraz w 
Dzienniku Zachodnim – Tygodnik Zawiercie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w pokoju 33, 
2 piętro, tel. 32 67 09 729

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu informuje, iż w budynku  Urzędu Skarbowe-
go  znajduje się stanowisko komputerowe ogólnodostępne dla podatników umożliwiające 
przesyłanie deklaracji oraz ich korekt drogą elektroniczną. oraz  korzystanie z Portalu Po-
datkowego poprzez link www.portalpodatkowy.mf.gov.pl uruchomionego  przez Minister-
stwo Finansów.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ OPON             

Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMONDIS Sp. z 
o.o. przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon. 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizo-
ry, radioodbiorniki, komputery itp. - pełna lista sprzętu dostępna na stronie internetowej 
www.ogrodzieniec.pl, natomiast odpady wielkogabarytowe to okna, drzwi, wykładziny 
podłogowe, wersalki, fotele, meblościanki itp.
W Ogrodzieńcu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  
opony należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 6.00 dnia 29 października 
2014 r.
W Podzamczu, Kiełkowicach, Gieble Kolonii, Gieble, Mokrusie, Gulzowie, Żelazku, Śru-
barni, Ryczowie, Ryczowie Kolonii,  Fugasówce i Markowiźnie odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  opony należy wystawić przed posesję naj-
później do godziny 6.00 dnia 30 października 2014 r.
Sprzęt należy usytuować, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, a jedno-
cześnie był dostępny dla pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., którzy będą odbierać 
ww. odpady.

Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego
 i Ochrony Środowiska

ogłoszenia informacje

Dwa lata Janusz Oleś zbie-
rał nas po świecie i wresz-
cie 6 września, w sobotnie 
popołudnie, spotkał się 
klasowy rocznik 1958 z uro-
dzenia (także nie brakło kil-
ku „wcześniaków” z 1959r 
– w tym niżej podpisany) w 

40-lecie ukończenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Ogro-
dzieńcu. Gościła nas  p. 
Marzena Jagła w swoim gu-
stownie odrestaurowanym 
„Ratuszu”. 
Spotkanie uświetniły swoją 
obecnością nasze wycho-

wawczynie – Józefa Pilar-
czyk, Maria Trela, Marianna 
Guzik i Helena Michalska. 
Szkołę ukończyło 90 ab-
solwentów  rocznika 1958– 
niestety już nie żyje 17 z nas 
– dużo, prawda? Jedynie 
dobrym wspomnieniem 
mogliśmy uczcić pamięć o 
nich. Na spotkanie dotarło 
28 z prawie 50 zapowiada-

jących się. Wielu naszych 
absolwentów wyemigrowało 
za pracą za granicę i z tej 
przyczyny lub też np. choro-

by, czy żałoby nie mogli być 
z nami. Pozdrawiamy ich 
wszystkich serdecznie! 
Jak było? A super fajnie. 
Wszyscy się rozpoznaliśmy, 
czyli – wiecznie młodzi. W 
miłej atmosferze, bez szpa-
nu samochodami, domami, 
bez ślubnych zdjęć i „gwiaz-
dorzenia” wspominaliśmy 
najpiękniejsze chwile z dzie-
ciństwa. To były najlepsze 
lata naszego życia, pełne 
radości, beztroski i naj-
przedziwniejszych marzeń, 
które gdzieś się zapodziały 
w szkolnych zakamarkach. 
Nie pamięta się złych chwil, 
bo niby po co ? Przegląda-
liśmy się w sobie, szukając 
najlepszych wspomnień. 

Prawiliśmy sobie szczere 
komplementy. Nasi wy-
chowawcy przygotowali na 
spotkanie sprawdzian ze 
znajomości przysłów pol-
skich i czytanie zabawnych 
cytatów z wypracowań 
szkolnych. Dziękowaliśmy 
im za pracę w nas włożoną, 
trud i poświęcenie. 
Warto było się spotkać, usły-
szeć miłe słowa pełne ser-
deczności. Myślę, że każdy 
zabrał do domu wrażenia, 
które będzie warto przeżyć 
jeszcze raz – niedługo 50 
lecie! Do zobaczenia kole-
żanki i koledzy – przyjaciele 
z podstawówki…

Jarosław Ciszewski

Spotkanie klasowe
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Wakacje to najpiękniej-
szy czas w ciągu całego 
roku. Długie, beztroskie 
dni oblane upalnymi pro-
mieniami słońca skłania-
ją do słodkiego lenistwa. 
Lecz niestety wszystko co 
dobre zazwyczaj szybko 
się kończy. Dwa miesiące 
laby dobiegły końca, czas 
odkurzyć plecaki, zatem-
perować ołówki i z nową 
energią ruszyć w szkolną 
przygodę. Podsumujmy 
zatem mijające wakacje. 
W ramach „Wakacji’ 2014” 
Miejsko – Gminny Ośro-
dek Kultury w Ogrodzieńcu 
przygotował bogatą ofertę 
zajęć dla dzieci i młodzie-
ży oraz dla dorosłych. Dla 

młodych i kreatywnych 
artystów przygotowa-
no zajęcia plastyczne. W 
ofercie znalazły się m.in. 
decoupage, bibułkar-
stwo, malowanie na szkle, 
warsztaty wyrobu biżuterii. 
Miłośnicy muzyki również 
znaleźli zajęcia dla siebie: 
warsztaty perkusyjne, za-
jęcia nauki gry na gitarze 
elektrycznej i akustycz-
nej, warsztaty zespołowe 
i zajęcia wokalne. Nie za-
brakło tańców. Podstawy 
salsy kubańskiej można 
było poznać na otwartych 
warsztatach pokazowych. 
Dla podróżników zorga-
nizowano wycieczki: do 
Nadwiślańskiego Parku 

Etnograficznego z prze-
wodnikiem Jarosławem 
Wesołowskim, wycieczkę 
pieszą do Kręgielni JURA 
w Ogrodzieńcu – Cemen-
towni, wycieczkę do Wio-
ski Indiańskiej w Kiełko-
wicach oraz wycieczkę 
do Parku Doświadczeń 
Fizycznych w Podzamczu. 
A na zakończenie wakacji 
odbył się spektakl teatralny 
w wykonaniu aktorów z Te-
atru Art Re z Krakowa. Na 
dorosłych czekała „Letnia 
Akademia Sztuki”, czyli za-
jęcia plastyczne i warsztaty 
malarskie oraz Letnie Kino 
Plenerowe, w ramach któ-
rego można było obejrzeć 
interesujące filmy na świe-
żym powietrzu. 

Marta Bejgier 

Wakacje z MGOK

MGOK w Ogrodzieńcu 
włączył się do tegorocz-
nej ogólonopolskiej akcji 
ogłoszonej przez Prezy-
denta RP Bronisława Ko-
morowskiego pn. Narodo-
we Czytanie. W tym roku 
czytaliśmy „Trylogię” Hen-
ryka Sienkiewcza.  W pią-

tek, 5 września br. o godz. 
13.00 na scenie przy Pla-
cu Wolności można było 
posłuchać fragmentów  
„Potopu”, „Ogniem i mie-
czem” czy „Pana Woło-
dyjowskiego”. W role lek-
torów wcielili się studenci 
UTW z sekcji literackiej 

oraz zaproszeni goście: 
Maria Lipka-Stępniewska 
i Alicja Kmita-Żak.

Rok temu także braliśmy 
udział w Narodowym 
Czytaniu - czytaliśmy „Ze-
mstę” Aleksandra Fredry.

J.P.

Czytaliśmy Trylogię

KAMIENIARSTWO
                       BUDOWLANE

PRODUKCJA 

I MONTAZ!

SCHODY
BLATY
PARAPETY
KOMINKI

Produkujemy parapety stalowe o gr. 70 mm oraz aluminiowe o gr. 1,20 mm
W sprzedaży posiadamy również parapety PCV firmy VOX

OMAKS - SILL

Posiadamy w sprzedaży 
ponad 40 kolorów kamienia 

dostępnych od ręki!

POSADZKI
ELEWACJE

(wewnętrzne i zewnętrzne)

www.tomaks-sill.pl
tel. 32 645 82 55
tel. 668 233 603

Ryczówek
  ul. Kluczewska 1D

marmur - granit - aglomarmur
trawertyn - i wiele innych!

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E


