
50-lecie OSP Gulzów

gazeta
OGRODZIENIECKA

UKAZUJE SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC OD 1990 ROKU

WRZESIEŃ 2018    |   NR 9/2018 (259)

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCUBEZPŁATNA

NAKŁAD 2000 Egz.
ISSN 1232-5031

Joanna Piwowarczyk

Na obchody jubileuszu druhowie zaprosili przedstawicieli władz samorządowych, 
mieszkańców oraz druhny i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek. Jubilatów swą obecnością 
zaszczycił Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel. Uroczystość odbyła się na placu przed remizą, 
gdzie została odprawiona msza polowa oraz poświęcenie nowego wozu, zakupionego ze 
środków gminnych oraz MSWiA. Rodzice chrzestni Aneta Bartos i Jarosław Skorupa nadali 
pojazdowi imię Romuś. Następnie prezes OSP Gulzów Marcin Jędruszek przekazał kluczyki 
kierowcy, który wsiadł do auta i włączył sygnały świetlne, dając w ten sposób znak, że wóz 
bojowy jest gotowy do służby.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie sięgają  1966 roku. Wtedy zawiązała 
się grupa inicjatywna 21 osób, która w grudniu 1966 r. powołała jednostkę straży pożarnej. 
Wybrano członków  komisji rewizyjnej oraz pierwszy zarząd z prezesem Izydorem Dońcem 
na czele. Początki nowo powstałej jednostki były trudne. Skromny sprzęt przechowywano 
w domach prywatnych a potem w szkole. Z czasem sprzętu przybywało, a jednostka 
rozwijała swe szeregi. Dzięki zaangażowaniu strażaków i całego społeczeństwa zapadła 
decyzja budowy remizy. We wrześniu 1986 roku przedstawiciele ówczesnych władz gminy 
Ogrodzieniec dokonali wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek. We wrześniu 
1986r. podczas dożynek przekazano jednostce budynek strażnicy. W dniu 10 września 2006r. 
jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Gulzowa oraz władze Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec. 

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

Dzisiejszy jubileusz to ważne wydarzenie nie tylko dla miejscowej społeczności, ale 
dla całej gminy, gdyż jednostka OSP Gulzów stanowi bardzo ważne ogniwo w systemie 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Ostatnio jednostka otrzymała nowe zadania w 
ramach powołania formacji chemicznej w zakresie Obrony Cywilnej.  Druhowie tej jednostki 
wielokrotnie sprawdzili się w tego typu działaniach, szczególnie w zwalczaniu groźnej dla 
zdrowia i życia ludzi rośliny – barszczu Sosnowskiego. Dziś, przy okazji jubileuszu 50-lecia 

W sobotę, 8 września br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gulzowie obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Podczas 
uroczystości dokonano przekazania jednostce lekkiego wozu 
ratowniczo-gaśniczego na bazie Opla Movano ze zbiornikem  
1000 l. wody i agregatem wysokociśnieniowym.

możemy doposażyć jednostkę w nowy wóz gaśniczy, aby podnieść poziom bezpieczeństwa 
nas wszystkich – tymi słowami zwrócił się do strażaków Andrzej Mikulski,  Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert Orkiestry Dętej OSP Giebło. Jednostce 
życzymy sukcesów i kolejnych jubileuszy.

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

Gotowe materiały przyjmujemy 
do dnia 2 października 2018 r.

juromania.pl
zamek-ogrodzieniec.pl 

wstęp wolny

ZAMEK  OGRODZIENIEC 
I  GRÓD  NA  GÓRZE  BIRÓW 
W  PODZAMCZU 
ODKRYJ  KRÓLESTWO  JURY!
PROGRAM 
10.00–17.00 
Birów – Góra Tajemnic 
→ zwiedzanie Grodu na 
Górze Birów w Podzamczu 
10.00–18.00 
Żyjący Zamek 
→ warsztaty, animacje, 
stanowiska edukacyjne 
oraz pokazy
10.00–18.00 
Ucieczka z Baszty 
Skazańców
→ escape room (zapisy)
11.00–17.00 
Zwiedzanie Zamku 
z przewodnikiem 
12.00–17.00 
Spacer przez epoki 
→ zwiedzanie Podzamcza 
z przewodnikiem 
13.00 
Witajcie na zamku 
Bonerów 
→ powitanie gości
13.15 
Szwedzi na Zamku 
→ pokaz regimentu 
szwedzkiego
14.00 
Katowskie rozważania 
→ prezentacja grupy 
Katostwo Nyskie

15.00 
Orły i sokoły 
→ pokaz tresury łowieckich 
ptaków drapieżnych
16.00 
Rzeczpospolita Sarmacka 
→ pokaz szlachty polskiej 
XVII wieku
17.00 
Szabla kontra szpada 
→ inscenizacja 
z udziałem artylerii
17.30 
Łysa Góra → koncert

KONCERTY  FINAŁOWE 
19.00
Jamal
20.15
Krzysztof Cugowski 
i Zespół Mistrzów 

22.00 
Namtara → pokaz ognia
20.00–24.00 
Wieczór z Duchami 
→ nocne zwiedzanie 
zamku (zapisy)

IMPREZA 
TOWARZYSZĄCA 
10.00–17.00
zajęcia wspinaczkowe, 
pokazy, konkursy,
animacje → Grupa Jurajska 
GOPR, okolice Góry Birów

Dofinansowano 
ze środków samorządu 

Województwa Śląskiego.

Ars Cameralis 
jest Instytucją Kultury 

samorządu 
Województwa Śląskiego.

Gmina 
Ogrodzieniec

Bytomskie 
Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznej 
LEO CORDE
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 

31 lipca br. wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania radnych.

Mieszkańcy Podzamcza proszą 
o naprawę dróg gminnych, któ-
re są w złym stanie technicznym. 
Liczne ubytki, koleiny. Po opadach 
deszczu błoto i kałuże uniemoż-
liwiające normalne korzystnie z 
dróg. Chodzi o ulice: Zwycięstwa, 
Krótką, Skałkową, Dąbrowskiego. 
Są to niewielkie odcinki ulic. 

Mieszkańcy odnogi ul. Zuzanka 
po prawej stronie ulicy Zuzanki po-
sesje nr 5, nr 9 proszą też o remont 
ulicy. W opłakanym stanie jest do-
jazd do posesji nr 10 przy ul. Birow-
skiej. Mieszkańcy ul. Zuzanka zgła-
szają, że kierowcy nie przestrzegają 
znaku ograniczenia prędkości do 
40 km/godz. Jeżdżą bardzo szybko 
od strony Bzowa. Proszą o założe-
nie progu zwalniającego, aby bez-
piecznie chodzić tą ulicą. 

Zwracam się z prośbą o przy-
cięcie gałęzi drzew wokół lampy 
oświetlenia ulicznego, usadowio-
nej na działce gminnej nr 135 w 
Mokrusie przy ul. Leśnej.

Zwracam się z prośbą o wska-
zanie właścicielowi działki 5/1 w 
Mokrusie wzdłuż ul. Dębowej o 
uporządkowanie ww. działki. Dział-
ka stwarza zagrożenie pożarowe. 
Wniosek składam na prośbę miesz-

kańców działek sąsiednich.
Co z programem rozwoju tury-

styki w gminie Ogrodzieniec?
Co ze studium?
Co z zabytkową kapliczką przy 

ul. Zamkowej?
Co z oświetleniem na drodze 

do Zamku?
Co z poprawą widoczności 

przejść dla pieszych? ( koło remizy 
w Podzamczu i na ul. Partyzantów)

Na drodze między Podzam-
czem a Ogrodzieńcem przy nowym 
chodniku nie wykoszona trawa  i są 
śmieci.

Co z termomodernizacją remizy 
OSP w Podzamczu?

Interpelacje w sprawie:
- remontu dróg gminnych w 

Gieble,
- remontu dworku w Gieble.
Panie Burmistrzu w związku z 

dalszymi obawami rodziców i spo-
łeczeństwa z miejscowości Ogro-
dzieniec wnioskuję, aby dzieci z 
Ogrodzieńca nie musiały dojeż-
dżać i żeby warunki nauczania były 
zgodne z wprowadzoną Reformą 
Oświaty, zapewniającą dzieciom 
edukacje od klasy I-VIII w budynku 
najbliższemu miejsca zamieszka-
nia, w jak najlepszych warunkach 
(...)

Wobec powyższego składam 
wniosek w następującym zakresie:

Dlaczego gmina nie realizuje 

w pełni prawa oświatowego za-
pewniającego dzieciom naukę w 1 
budynku najbliżej miejsca zamiesz-
kania? (…) 

Dlaczego Gmina nie przyjęła od 
Górażdży S.A. terenów po cemen-
towni „Wiek” nieodpłatnie? (…) 

W związku z prośbami miesz-
kańców ulicy Plac Wolności, Połu-
dniowej proszę o uporządkowanie 
problemu z parkowaniem przy 
dyskoncie Biedronka. Dyskont ten 
jest największym  miejscem han-
dlowym na terenie Ogrodzieńca i 
cieszący się olbrzymim zaintereso-
waniem wśród swoich klientów, nie 
mniej jednak pobyt w nim powi-
nien odbywać się z uszanowaniem 
prywatności mieszkańców tej ulicy.

Wobec powyższego składam 
wniosek o rozwiązanie problemu, 
z którym borykają się mieszkańcy 
Placu Wolności i Południowej.

Odpowiedzi Burmistrza:
Naprawa dróg gminnych w 

Podzamczu i Gieble zostanie wy-
konana przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej  w ramach bieżącego 
utrzymania dróg w najbliższym cza-
sie.

Ograniczenie prędkości na ul. 
Zuzanki – w związku z interpela-
cją zwrócimy się do zarządcy dro-
gi - Powiatowego Zarządu Dróg o 
montaż progów zwalniających.

Gałęzie w Mokrusie zostaną 
przycięte w najbliższym czasie.

Remont Dworku w Gieble – w 
obecnym czasie opracowywana 
jest dokumentacja na wykonanie 
remontu elewacji, ale wymaga ona 
jeszcze uzgodnień Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. 

Ulica Rolna w Gieble w tym roku 
nie przewidziana jest do remontu.

Budynek Szkoły Podstawowej w 
Ogrodzieńcu nie pomieści wszyst-
kich klas od I do VIII i przedszko-
la jednocześnie, chyba że zajęcia 
odbywać się będą na dwie zmiany. 
Na początku lipca br. odbył się 
konkurs na stanowisko dyrektora 
ZSP w Ogrodzieńcu, w którym kan-
dydatka przedstawiła koncepcję 
funkcjonowania placówki szkolnej 
polegająca na tym, że w budynku 
przy ul.Kościuszki 67 w Ogrodzień-
cu pozostają klasy I-IV, natomiast 
klasy V-VIII będą dowożone do 
budynku przy ul E. Orzeszkowej 
(dawne Gimnazjum). Ta szko-
ła przygotowana do nauczania 
przedmiotowego. Propozycja spo-
tkała się z akceptacją komisji kon-
kursowej i tak będzie od 1 wrze-
śnia br. Gmina zapewni bezpłatny 
dowóz. Przeprowadzona wcześniej 
wśród rodziców ankieta wykazała, 
że za dowożeniem do Cemen-
towni opowiedziało się 140 osób, 
za wprowadzeniem nauki na dwie 
zmiany w szkole w Ogrodzieńcu 
167 osób. Mamy zatem prawie tyle 
samo zwolenników co i przeciwni-
ków dowożenia. Obowiązkiem sa-
morządu jest zapewnienie lokalu, 
natomiast obowiązkiem dyrektora 
szkoły jest zapewnienie realizacji 
programu nauczania. 

Gmina nie skorzystała z bez-
płatnego przejęcia w 2003 roku 
gruntów po byłej cementowni, po-
nieważ warunkiem otrzymania było 
przekazanie ich w dalszej kolejno-
ści jako aport do spółki Jurajski 
Park Wodny. Gmina nic by nie sko-
rzystała na tej darowiźnie, a byłaby 
jedynie pośrednikiem w przekazy-
waniu majątku spółce, która jak się 
później okazało upadła.

Uporządkowanie problemu z 
parkowaniem na Placu Wolności 
– poproszę Policję o pomoc i o 
interwencję w sprawie kierowców, 
którzy nie przestrzegają przepisów.

28 sierpnia zapraszam na spo-
tkanie w sprawie rozwoju turystyki 
w gminie Ogrodzieniec.

Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego jest uchwalone. Na 
jednej z następnych sesji zapre-
zentujemy korekty fragmentów 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Kapliczka w 
Podzamczu – mamy komplet do-
kumentów o złożenie wniosku do 
Sądu o zasiedzenie terenu. 

Oświetlenie na ulicy Zamkowej 
zostanie wykonane w najbliższym 
czasie –firma Tauron jest w fazie 
kolejnego przekształcenia i stąd te 
opóźnienia. 

W sprawie poprawy widoczno-
ści przejść dla pieszych skontaktu-
ję się z inspektorem nadzorującym 
drogę. 

Termomodernizacja remizy w 
Podzamczu jesteśmy w trakcie 
przetargu. Zgłosiły się trzy firmy i w 
najbliższym czasie przetarg zosta-
nie rozstrzygnięty. 

Od listopada 2014 roku piastuje 
Pan funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Jak Pan podsumuje ten czas jako 
samorządowiec?

Z samorządem związany jestem od 
1998r. Praca w samorządzie nie  jest 
wcale taka łatwa i przyjemna zwłaszcza, 
gdy radny chce coś zrobić dla swoich 
wyborców, mieszkańców. Tutaj trzeba 
umieć łączyć potrzeby innych radnych, 
możliwości gminy. Trzeba po prostu 
umieć słuchać ludzi, widzieć ich 
potrzeby, znać słowo kompromis, a 
arogancję i pychę zostawić na boku. 
Ten okres 2014-2018 oceniam dobrze. 
Udało się dla gminy i mieszkańców 
coś dobrego zrobić. Na pewno nie 

są wszyscy zadowoleni, ale większość 
myślę, że tak.

Jak układała się współpraca z 
radnymi?

Współpraca z radnymi w większości 
układa się dobrze. Nie da się wszystkiego 
w jednej kadencji zrobić, zaspokoić 
wszystkie potrzeby mieszkańców.

Jest to wielka odpowiedzialność 
i ogromny ciężar, oczekiwania ludzi 
są dużo większe niż  możliwości Rady 
czy Przewodniczącego.  Staram się 
całą moją wiedzę i doświadczenie 
zawodowe i samorządowe w sposób 
właściwy wykorzystać dla dobra naszej 
przepięknej gminy i jej wspaniałych 
mieszkańców.

Z czego najbardziej zadowolony jest 
Przewodniczący RM w Ogrodzieńcu, a 
co najbardziej go niepokoi?

Ja jestem zadowolony, jeżeli 
mieszkańcy i przybywający do naszej 
gminy turyści są zadowoleni. Jeżeli 
ludzie uśmiechają się do siebie, szanują 
się nawzajem. Niepokoi mnie to, co 
robią rządzący w Warszawie, łamanie 
konstytucji, praworządności oraz 
ingerencja w samorządy – ograniczanie 
samorządności.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do...
Zygmunta Podsiadło, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Z radością informuję zaintere-
sowanych, że Gmina Ogrodzie-
niec otrzymała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej na wymianę 
abzestowych pokryć dachowych 
na budynkach osób prywatnych. 
Wszystkich właścicieli, którzy złożyli 
Ankiety-Deklaracje w terminie na-

Uwaga, ważna informacja! 
boru wniosków (do 10 maja 2017r.) 
i zakwalifikowali się do programu 
prosimy o kontakt z Urzędem Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec w celu 
omówienia szczegółów umowy 
o dofinansowanie i określenie 
daty wymiany dachu na budynku. 
Pierwsze dachy wymieniane zo-

staną po przeprowadzeniu przez 
gminę przetargu, już wiosną przy-
szłego roku. Realizacja całego pro-
jektu wymiany dachów, zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami, nastą-
pi w ciągu następnych czterech lat 
tj. 2019-2023

Dotacja z Unii Europejskiej wy-
niesie ok.80-85% kosztów demon-
tażu starego pokrycia azbestowe-
go, utylizacji azbestu oraz zakupu 
i montażu nowego pokrycia (bla-
chodachówka wysokiej jakości i 
długim okresie gwarancji) o po-
wierzchni takiej, jak powierzchnia 

usuwanego pokrycia azbestowe-
go. 

Telefon (32) 6709729, 6709726 
w godzinach od 7:30 do 15:30

Burmistrz Miasta i Gminy 
dr inż. Andrzej Mikulski
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W sobotę, 1 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej 
Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło 
i Sekretarz Miasta i Gminy Dariusz Ptaś złożyli kwiaty 
pod  Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym 
w Ogrodzieńcu. W ten sposób władze samorządowe 
gminy Ogrodzieniec uczciły pamięć poległych bohaterów 
broniących granic naszej Ojczyzny w 79. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.

Uczcili pamięć OPS informuje
Joanna Piwowarczyk

Ewa Marzecka

W Gminie Ogrodzieniec realizowany jest program 
pn. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 
lat i więcej„  realizowany  jest przez Gminę Ogrodzieniec 
a wykonawcą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 23 .

W ramach programu:
- mieszkańcy Gminy którzy spełniają kryteria (tj. wiek 

65 lat i więcej , zameldowani na stałe lub czasowo na 
obszarze Gminy Ogrodzieniec), będą zaszczepieni 
darmową szczepionką przeciwko grypie 

- wizyta lekarska kwalifikująca do  szczepienia
- szczepienia ochronne realizowane będą do 15 

listopada 2018r.

Gmina Ogrodzieniec uczestniczy w Konkursie 
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Na podstawie zebrań wiejskich oraz zgłoszonych przez 
mieszkańców potrzeb, w imieniu sołectw gmina złożyła 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w Katowicach wnioski na realizację zadań we wszystkich 
sołectwach. 

• W ramach konkursu w poszczególnych sołectwach 
zgłoszono następujące zadania:

• Sołectwo Fugasówka: Przebudowa drogi w 
miejscowości Markowizna  

• Sołectwo Giebło: Zadanie pn. Zagospodarowanie 
terenu wokół stawu

• Sołectwo Giebło-Kolonia: Przebudowa ul. Brzozowej w 
miejscowości Giebło-Kolonia

• Sołectwo Gulzów: Zakup galowych mundurów 
i hełmów dla jednostki OSP w Gulzowie oraz 
zorganizowanie festynu strażackiego

• Sołectwo Kiełkowice: Zakup drzwi wewnętrznych do 
budynku remizo-świetlicy oraz zorganizowanie Dnia 
Dziecka w sołectwie

• Sołectwo Mokrus: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
sprzęt multimedialny

• Sołectwo Podzamcze: Zakup wyposażenia do remizo-
świetlicy

• Sołectwo Ryczów: Zakup instrumentów dla Orkiestry 
Dętej w Ryczowie

• Sołectwo Ryczów-Kolonia: Promocja sołectwa 
poprzez wydawnictwo albumowe dla Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzos” oraz utrzymanie porządku 
terenu rekreacyjnego przy ul. Turystycznej

• Sołectwo Żelazko: Dokończenie przebudowy ul. Leśnej 
w Żelazku przy posesji 8 i 15

Zadania współfinansowano przy pomocy środków z 
budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu 
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Konkurs Przedsięwzięć
inicjatyw lokalnych

Gmina Ogrodzieniec przekazała Parafii Rzymskokatolickiej 
pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego dotację na 
renowację Pomnika Najświętszej Maryi Panny Królowej Nieba 
i Ziemi pochodzącego z 1806 roku. Rzeźba usytuowana jest 
przed wejściem do kościoła w Ogrodzieńcu. W ramach 
prac konserwatorskich oczyszczono pomnik z brudu, kurzu 
i przemalowań, odkuto wadliwe uzupełnienia rzeźby i 
uzupełniono ubytki oraz wykonano zabieg wzmocnienia 
strukturalnego kamienia. Ponadto wykonano rekonstrukcję 
aureoli z dwunastoma pozłacanymi gwiazdami. 

Dotacja wyniosła 10 000 zł, natomiast całkowity koszt 
inwestycji to 22 000 zł.

Jak widać na poniższym zdjęciu efekt jest spektakularny, a 
co najważniejsze rzeźba nie tylko odzyskała dawny blask, ale 
dzięki wykonanym pracom zachowa swój kształt, aby cieszyć 
kolejne pokolenia mieszkańców.

W sierpniu bieżącego roku Gmina Ogrodzieniec zleciła 
odnowienie Pomnika Ku Czci Pamięci Bohaterów Walki o 
Wolność i Demokrację. Pomnik upamiętnia Jana Jurczyka, 
Floriana Basińskiego, Zenona Tymińskiego, Stanisława 
Feliksiaka i Albina Władygę poległych za wolność i 
demokrację z rąk hitlerowskich oprawców 2 maja 1944 roku.    
Znajduje się on w miejscu, na którym bohaterowie zostali 
powieszeni, w lasku przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. 

W ramach zleconych prac wykonano czyszczenie 
pomnika oraz przylegającej powierzchni betonowej, mycie 
elementów stalowych otoczenia tablicy, a także uzupełnienie 
braków w figurze orła, odnowienie napisów na płycie i 
malowanie elementów pomnika.

Odnowione pomniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu informuje:
W ramach programu rządowego „Dobry Start” – czyli po 

300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego dla każdego ucznia 
wypłacono 906 świadczeń.

Tutejszy Ośrodek wydaje skierowania i jednocześnie 
kwalifikuje osoby ubiegające się o pomoc żywnościową w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, Podprogram 2018 ( trwający od października 2018 r. do 
kwietnia 2019 r.)

Ruszył remont budynku MGOK w Ogrodzieńcu. Od 
kilku tygodni trwają prace na zewnątrz - przy wejściu 
głównym oraz w środku po stronie dawnej kawiarni i 
pracowni plastycznej.  O postępach w remoncie będziemy 
Czytelników informować na bieżąco.

Remont budynku MGOK
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Tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia obchodzimy  Święto Gminy Ogrodzieniec. Tegoroczne uroczystości odbywały się 
w piątek 24 i sobotę 25 sierpnia. Plany na piątkowe popołudnie organizatorom pokrzyżowała trochę burzowa pogoda. Nie 
odbył się przemarsz ulicami miasta i oraz występy najmłodszych artystów, czyli mażoretek z Zespołu Fantazja, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i Zespołu Niezapominajka z Łaz. Kiedy deszcz przestał padać i warunki atmosferyczne poprawiły się, na 
scenie pojawili się wykonawcy, a plac przy ulicy Kościuszki 69 szybko zapełnił się widzami. Jako pierwsza zaczęła bawić 
wszystkich kapela Raban, a kolejni wykonawcy przyciągali coraz więcej chętnych do tańca gości. Koncert coverowy „Ze starej 
płyty”, a także kalejdoskop przebojów ABBA & BONEY’M przypomniał wszystkim muzyczne hity światowych list przebojów 
sprzed lat. Dzień zakończyliśmy tanecznym wieczorem z zespołem DUO DANCE.

Joanna Piwowarczyk

Święto Gminy Ogrodzieniec

Po kilkunastu latach wyjazdów na kolonię letnią do Zawoi, 
przyszedł czas na zmianę.

Tegoroczne wakacje 20. dzieci z naszej gminy spędziło 
w Gdyni, w terminie 31.07. – 09.08.2018 r. Pogoda od 
pierwszego dnia była iście wakacyjna, więc udało się 
zrealizować cały plan a nawet dużo więcej. Dzieci nie mogły 
narzekać na brak atrakcji. Na minionym turnusie odbyło 
się kilka imprez ogólno kolonijnych takich jak: „chrzest 
kolonijny”, prezentacja grup połączona z dyskoteką, „randka 
w ciemno”, „śluby kolonijne”, „familiada”, „olimpiada”. 
Dzieci uczestniczyły w konkursie czystości, konkursie 
budowli zamków z piasku, konkursach sportowych a także 
konkursie wiedzy historycznej dotyczącej Westerplatte. 
Zorganizowano ognisko na Polanie Redłowskiej.  Uczestnicy 
kolonii zwiedzili w Gdyni: Port, Bulwar Nadmorski, Skwer 
Kościuszki i Muzeum Marynarki Wojennej z wystawą 
plenerową „Dar Pomorza”. W Gdańsku: Stare Miasto z 
Fontanną Neptuna, Wyspę Spichrzów, pobrzeże Motławy, 
ZOO w Oliwie, Westerplatte, Cmentarz poległych – Nowe 
Koszary oraz przeszły ścieżką dydaktyczno – historyczną. 
Dzieci również zwiedzały INFOBox – najnowocześniejszy 
kompleks panoramiczny miasta Gdyni. Odbyła się też 
wycieczka do Sopotu, nie mogło więc zabraknąć spaceru 
po Molo.  Ostatniego dnia odbył się pożegnalny apel, 
podczas którego zostały rozdane pamiątkowe dyplomy za 
uczestnictwo w kolonii. Dzieci nawiązały nowe znajomości 
i sympatie, które być może przetrwają próbę czasu.  Po 
powrocie, podczas rozmowy z uczestnikami kolonii padło 
tylko jedno zastrzeżenie ... dlaczego było tak krótko?!   To 
było dla mnie najlepszym podsumowaniem.   

Kolonie organizowane były w ramach szeroko pojętych 
działań profilaktycznych, zgodnie z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Podczas 10 – dniowego pobytu realizowany był program 
profilaktyczny. Proces profilaktyki uwzględniał wykorzystanie 
mocnych stron dziecka do pozytywnego kształtowania 
jego osobowości, budowanie prawidłowych relacji 
interpersonalnych, dostarczenie wiedzy na temat skutków 
oddziaływania środków uzależniających oraz chorób z tym 
związanych.   

UMiG Ogrodzieniec
Justyna Żak

Kierunek
Gdynia

Sobotnie późne popołudnie i wieczór spędziliśmy koncertowo na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu w rockowym 
klimacie zespołów: Power of Trinity, Luxtorpeda i Coma. Mocne brzmienie zakończył pokaz pirotechniczny w scenerii 
zamkowych ruin.

fot. M. Jeziorko www.barwnie.com

fot. D. Janocha Zamek Sp. z o.o.
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Koncerty, rekonstrukcje historyczne, pokazy taneczne, 
warsztaty, turnieje – tak zapowiada się pierwsza edycja 
JUROMANII, nowej imprezy na Szlaku Orlich Gniazd. 
Wydarzenie odbędzie się 22 września na terenie województwa 
śląskiego i małopolskiego.

Jeden z najciekawszych i najpiękniejszych szlaków 
turystycznych w Polsce nareszcie doczekał się swojego 
święta. 22 września odbędzie się pierwsza edycja Juromanii 
– całodniowej imprezy, której celem jest mocne zwrócenie 
uwagi na Szlak Orlich Gniazd ze wszystkimi jego walorami: 
kulturowymi, przyrodniczymi, historycznymi, kulinarnymi. 
Rozpiętość doznań i aktywności, które oferuje ten szlak 

turystyczny, jest niezwykle szeroka: od rozrywki i zabawy, 
przez kulturę, edukację, aż po sportowe emocje i odpoczynek 
czy zadumę na łonie przyrody. Dzięki Juromanii te wszystkie 
emocje będzie można przeżyć w jeden dzień, by później 
wracać na Jurę po jeszcze więcej!

Program wydarzenia przygotowany został tak, by każdy 
znalazł coś dla siebie. Każda z gmin biorących udział w 
Święcie Szlaku Orlich Gniazd przygotowała zestaw atrakcji i 
niespodzianek, który doskonale podkreśla ich wyjątkowość, 
piękno oraz tradycję. Mapping w Żarkach, rekonstrukcja 
historyczna bitwy z XVIII wieku w Częstochowie, warsztaty 
tkackie i koncert zespołu Percival na Zamku Bąkowiec, 

nordic walking w niesamowitej scenerii Pieskowej Skały czy 
koncert zespołu Cree na Pustyni Błędowskiej? Wybór będzie 
niezwykle trudnym zadaniem, tym bardziej, że to nie wszystkie 
atrakcje przygotowane na tegoroczną edycję Juromanii.

Zwieńczeniem pierwszego Święta Szlaku Orlich Gniazd 
będą koncerty finałowe w dwóch miejscowościach: 
Ogrodzieńcu i Olsztynie. Na ogrodzienieckim zamku 
wystąpią Jamal oraz Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów. 

Pełny program dostępny od 13 września na stronie www.
juromania.pl

JUROMANIA – I ŚWIĘTO SZLAKU ORLICH GNIAZD

Moc atrakcji niecodziennych zapowiada się w tym dniu również w naszej Gminie. Organizatorzy zaplanowali wydarzenia w Podzamczu na Zamku Ogrodzienieckim oraz w Grodzie na 
Górze Birów. 

Na Birów warto w tym dniu wybrać się z najmłodszymi, gdyż  drewniana osada  stanie się tajemniczym miejscem wróżb i magii, do którego uczestnicy wydarzenia mogą udać się m.in. 
po średniowieczną wróżbę runiczną, a dzieci na niezwykle spotkanie z wiedźmą, alchemikiem i magiem. 

Główne wydarzenia rozegrają się jednak na Zamku  Ogrodzieniec – Żyjącym Zamku, na którym przez cały dzień będziemy mogli obserwować życie jego dawnych mieszkańców, wszak  
organizatorzy zapraszają do spędzenia JEDNEGO DNIA NA ZAMKU BONERÓW. W Żyjącym Zamku spotkamy dawnych właścicieli Zamku  w osobie Seweryna Bonera i jego małżonki, 
załogę zamkową uzbrojoną w halabardy oraz  katów, urządzających widowiskowe procesy  i wymierzających kary. W zamkowej kuchni kucharka będzie piekła podpłomyki, a grupa taneczna 
przybliży atmosferę renesansowego balu.  W atelier zamkowej krawcowej  będzie można przymierzyć dawne stroje i wykonać pamiątkową fotografię.  Specjalnie na tę okazję uruchomione 
zostanie  dawne zamkowe więzienie, Baszta Skazańców, w której zorganizowany zostanie escape room, czyli pokój zagadek, które grupa osób zamknięta w pomieszczeniu musi rozwiązać, 
aby „uciec z Baszty Skazańców”.

Na rozległym przedzamczu swoje warsztaty rozłożą różnoracy rzemieślnicy – przygotowanych zostanie co najmniej 10 stanowisk animacyjnych w namiotach ( m.in.garncarz – praca na 
kole garncarskim w glinie - warsztaty, czerpanie papieru i pisanie gęsim piórem – pokazy i warsztaty, kowal – warsztaty wykuwania gwoździ średniowiecznych dla dzieci, pszczelarz – pokaz 
budowy ula, opowieści o życiu pszczół, robienie mydła – warsztaty dla dzieci, wytwarzanie masła - pokaz, szycie lalek – warsztaty dla dzieci, tkactwo – pokazy i warsztaty, wyrób witraży - 
warsztaty, snycerz – warsztaty, tworzenie figurek ze słomy), w których odbędą się całodzienne warsztaty dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dla gawiedzi organizowane są zabawy 
plebejskie, a kuglarze, bębniarze i wędrowni grajkowie dostarczą rozrywki zebranej publiczności. 

Poza stałymi  całodziennymi stanowiskami animacyjnymi i warsztatowymi zaplanowany jest również program pokazowy na terenie przedzamcza, prezentujący różne grupy rekonstrukcyjne 
w ich pokazowych programach własnych. Nie zabraknie pojedynków, potyczek i salw armatnich.

Po zapadnięciu zmroku odbędzie się nocne zwiedzanie zamku w ramach ostatniego już w tym sezonie Wieczoru z Duchami.
Jeden Dzień na Zamku Bonerów zakończą koncerty muzyczne: ŁYSA GÓRA, JAMAL, KRZYSZTOF CUGOWSKI I ZESPÓŁ MISTRZÓW. Ogniste i świetliste zakończenie Święta Szlaku 

Orlich Gniazd zapewni  Namtara-Teatr Ognia.
Warto wiedzieć, że w tym dniu istnieje możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem i Spacer przez Epoki po atrakcjach  turystycznych Podzamcza, także  z przewodnikiem, oraz 

możliwość przejazdu JUROBUSEM pomiędzy  Zamkiem Ogrodzieniec w Podzamczu, Zamkiem Pilcza w Smoleniu oraz Zamkiem Bąkowiec w Zawierciu – tak, tak: również z przewodnikiem!
 Wszystkie z przygotowanych w ramach Juromanii atrakcji są NIEODPŁATNE.  Niektóre wymagają wcześniejszej rezerwacji; wszelkie szczegóły oraz informacje organizacyjne są dostępne 

na stronie www.zamek-ogrodzieniec.pl   ZAPRASZAMY.
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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
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SPZOZ w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 23 

wynajmie gabinety lekarskie 
i pomieszczenia dla fizjoterapii

tel. 501 103 199

UTW
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

UDO
Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

Zapraszamy do rezerwacji miejsc w 
Uniwersytecie Dziecięcym w Ogrodzieńcu 
pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej w nowym roku 
akademickim 2018/19. Rejestracji miejsca 
można dokonać wypełniając internetowy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu 
działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu ogłasza nabór na rok 
akademicki 2018/2019 .

formularz lub pobrać druk formularza w biurze MGOK w Ogrodzieńcu. 
Serdecznie zapraszamy dotychczasowych studentów do kontynuowania nauki, a nowych - 
do odkrywania świata  razem z nami. Jeśli masz od 6 do 12 lat, możesz zostać 
studentem Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu!
Szczegóły, zapisy i dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 67 32 044 oraz w biurze 
MGOK

Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się na UTW w Ogrodzieńcu. 
Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW o dokonywanie - wpisów na nowy rok 
akademicki 2018/2019.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW w 
siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu.  lub pod numerem telefonu 32 67 32 044. Prosimy o 
zapisywanie się do poszczególnych sekcji oraz czekamy na propozycje utworzenia nowych.

 21 sierpnia  2018r. odbyły się kolejne warsztaty z projektu Jak nie My, to kto? Tym razem 
był to -  „Trening pamięci. Metody szybkiego uczenia się i zapamiętywania” – warsztaty 
poprowadziła mgr Julia Rott - Urbańska.

 Podczas warsztatów zaprezentowane zostały  ćwiczenia wspierające koncentrację i 
przyswajanie wiedzy oraz mnemotechniki, które skutecznie podnoszą wydajność procesów 
uczenia się, zapamiętywania i przywoływania informacji, a tym samym skutecznie podnieść 
jakość życia.

Koordynator projektu Beata Stypa - Rus
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

Docieplenia
poddaszy

Dzieci i młodzież zapraszamy na:
- zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej MGOK
- naukę gry na instrumentach muzycznych (gitara, piani-

no, 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

Szczegółowe informacje w biurze MGOK lub pod nume-
rem telefonu 32 67 32 044. 

Zapraszamy do rozwijania swoich pasji razem z Nami! 
W związku z remontem w budynku MGOK, mogą wystą-

pić utrudnienia w organizacji zajęć, polegające na zmianach 
miejsc i godzin odbywania się zajęć. O ewentualnych zmia-
nach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury

w Ogrodzieńcu 
zaprasza na zajęcia 

w sezonie 2018/2019

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 
ogłasza nabór do sekcji wokalnej dla dzieci i młodzieży

gr. I - wiek uczestnika 7-13 lat (piątek godz. 16.00)
gr. II - wiek uczestnika od lat 14 (piątek godz. 17.00)

Zajęcia rozpoczną się w październiku.
Do końca września prowadzimy zapisy. Zgłoszenia

można dokonać osobiście w biurze MGOK lub pod 
numerem telefonu 32/67 32 044.

Osoba do kontaktu ANDRZEJ KAIM.
Zapraszamy
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Koncert orkiestry
z Włoch

W niedzielę, 19 sierpnia 
w Podzamczu odbyło się 
Diecezjalno - Powiatowo - 
Gminne Święto Plonów.

Uroczystość rozpoczęła 
się nabożeństwem w inten-
cji rolników, sadowników, 
ogrodników i działkowców  
odprawionym w Sanktu-
arium MB Skałkowej przez 
Biskupa Diecezji Sosno-

wieckiej Grzegorza Kaszaka. 
Po mszy barwny korowód 
prowadzony przez Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą Ogro-
dzieniec oraz mażoretki z 
Zespołu Fantazja przema-
szerował na dziedziniec 
zamkowy, gdzie zorganizo-
wano główną część uroczy-
stości.  W korowodzie wzięli 
udział przedstawiciele m.in. 

Święto plonów
Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk
Andrzej Kaim

kół gospodyń wiejskich wraz 
z wieńcami, poczty sztan-
darowe wraz z delegacjami 
ochotniczych straży pożar-
nych, kół łowieckich oraz 
pszczelarze, hodowcy gołę-
bi i liczni mieszkańcy gminy  
Ogrodzieniec i gmin diecezji 
sosnowieckiej. Główna część 
uroczystości odbyła się na 
Zamku Ogrodzienieckim. W 

Słowo o chlebie na dożynki 
diecezjalno-powiatowo-gminne

1.
Z pierwszej przygarści związanej powrósłem 
żyto omłotem oczyszczone z plew
w żarnowym rytmie
stożkiem przedniej mąki cieszy.

Trudzą się ręce nawykłe do znoju.
Zaczynione ciasto w starej dzieży
Wyrasta, a w czeluści chlebowego pieca
Polana bukowe, pachnące leśnym runem,
Tryskają iskrą czułości w ognia żarze.

Podążą w stronę gorąca pulchne bochny
Obmyte wodą, posypane makiem.
W rozgrzanym kole powietrza dojrzeją
I wyjdą dymiące na podobieństwo słońca.
2.
W kręgu dożynkowych wieńców z polnym
Kwiatem i polskim symbolem
Stół pokryty bielusieńkim płótnem
Z kiśćmi  winogron u dołu-
Artystycznym dziełem wiejskiej hafciarki.

Na stole jak na wielkim ołtarzu
Bochen chleba leży-
Spełniony sen okolicznych
Rolników o dobrym plonie.
3.
Gospodarzu Dożynek!
Usadź gości na ławach godnie.
Bochen chleba dajemy Ci w ręce.
Podziel na kęsy jak świętą komunię.
Posyp solą. Szczęściem niech mowa
Twa płonie, gdy słowem będziesz wnosił
Nowinę dostatku w każdy polski dom.

Ogrodzieniec, maj 2018
Alicja  Kmita-Żak

uroczystościach wzięły udział 
władze szczebla ministerial-
nego, samorządowego, du-
chowieństwo.

Z tradycją święta plo-
nów wiąże się wicie przez 
gospodynie wieńców z po-
zostawionych na polu zbóż, 
z owoców, kwiatów, kiści ja-
rzębin i kolorowych wstążek.  
Na tegorocznym święcie 
zaprezentowano 30 takich 
wieńców, które wzięły udział 
w konkursie ocenianym 
przez jury. Wszystkie wieńce 
były piękne i okazałe. Wy-
bór tego najpiękniejszego 
nie był łatwym zadaniem, 
ale ostatecznie komisja kon-
kursowa przyznała  I miejsce 
dla  KGW z Woli Kalinow-
skiej (delegacja Parafii św. 
Katarzyny w Sąspowie), II 
miejsce - Mieszkańcy Parafii 
Giebelskiej (delegacja Gmi-
ny Ogrodzieniec), III miej-
sce - KGW Pilica (delegacja 
Gminy Pilica).

Oprawę muzyczną mszy. 
św. w Sanktuarium Matki 
Boskiej Skałkowej w Pod-
zamczu oraz ceremonii do-
żynkowej na Zamku zapew-
niła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Ogrodzieniec. Nad 
bezpiecznym przemarszem 
czuwali strażacy ochotnicy z 
terenu gminy Ogrodzieniec.

W sobotę, 18 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu odbył 
się koncert orkiestry miasta Lavis z Prowincji Trydent we Włoszech. Koncert był imprezą 
towarzyszącą tegorocznemu świętu plonów, które odbyło się w niedzielę – 19 sierpnia br. 
w Podzamczu. Orkiestra z Włoch przybyła do nas z wizytą na zaproszenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Andrzeja Mikulskiego. Wraz z orkiestrą do naszej gminy przybył burmistrz miasta 
Lavis Andrea Brugnara. W wydarzeniu wzięła udział także Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Ogrodzieniec, która wspólnie z naszymi gośćmi wystąpiła na początku koncertu. Nasi goście, 
zaprezentowali bardzo ciekawy i zróżnicowany repertuar, w którym można było usłyszeć m.in. 
światowe przeboje muzyki rozrywkowej. 

Gruppo Strumentale Giovanile Lavis wystąpiła z koncertem  
w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu.

12 sierpnia  br. w Irządzach odbywały się Gminne Dożynki, na które wójt Jan Molenda 
zaprosił zespół ECHO z Ogrodzieńca, by uświetnić część artystyczną tej uroczystości.

Zespół wykonał kilka melodyjnych i radosnych piosenek, które publiczność przyjęła 
z dużym aplauzem. Szczególnymi brawami nagrodzono piosenkę pt. „Przyjedź na 
porzeczkobranie”, która zaintrygowała słuchaczy trafnym tekstem.

Po występie zespół zaproszono na poczęstunek, gdzie włodarze gminy Irządze serdecznie 
podziękowali za udział ECHA w uroczystościach dożynkowych.

Echo w Irządzach
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Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach 
udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  

21 października 2018r.

(wyciąg)

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018r., pod wa-
runkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców 
prowadzonego przez gminę. 

1. Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego 
następuje: 

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych 
na obszarze gminy na pobyt stały; 

2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy 
właściwym ze względu na jego miejsce stałego za-
mieszkania — w przypadku osób stale zamieszkują-
cych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt 
stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy 
pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania 
na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących 
przebywających stale na obszarze gminy. 

We wniosku podaje się: 

– nazwisko i imiona, 
– imię ojca, 
– datę urodzenia, 
– numer PESEL,

– adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub 
adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w 
Polsce. 

Do wniosku dołącza się: 

-	 kserokopię ważnego dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość wnioskodawcy, 

-	 pisemną deklarację, w której wnioskodawca 
podaje: 

-	  swoje obywatelstwo, 
-	 adres stałego zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego naj-
później wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 
musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć 
udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwa-
dze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni 
na rozpatrzenie wniosku. 

3. Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 
oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są 
dostępne w urzędach gmin oraz na stronie inter-
netowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.
gov.pl. 

Więcej informacji na: www.pkw.gov.pl

Wraz nadejściem jesieni zauważamy znaczne pogorszenie jakości powietrza 
spowodowane procederem palenia śmieci w przydomowych piecach. W niektórych 
miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się niemożliwe z 
powodu dymu i pyłu w powietrzu. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą ludzie, którzy w 
ramach oszczędności palą śmieci w piecach zatruwając siebie i swoich sąsiadów. Niektórzy 
ze śmieci uczynili główny materiał opałowy, a do sezonu grzewczego przygotowują się cały 
rok pieczołowicie gromadząc wszelkie zużyte opakowania. Pomimo wejścia w życie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakładającego segregację odpadów 
opakowaniowych, niektórzy mówią wprost: „jak ja oddam plastiki to czym będę palił?”. 

Może przemówi do nich fakt, że palenie śmieci jest niekorzystne nie tylko dla zdrowia, 
ale także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia 
tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do 
pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym 
czadem.

Pamiętajmy, że w procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura, gdy jest zbyt niska 
– jak w przydomowych kotłowniach - w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, 
których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. 

 

Nie pal śmieci
Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych wynosi 200 
- 500 stopni C, a procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich 
jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie. Ponieważ kominy gospodarstw domowych znajdują się na 
niewielkich wysokościach niemożliwe jest wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich 
rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających 
w powietrzu atmosferycznym. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że wydajność energetyczna spalania śmieci jest niewielka, 
a  może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. 
butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W 
wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny 
wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób 
nowotworowych. 

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich 
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący 
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. 
Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną 
odpornością, która objawia się w formie alergii.

Palenie śmieci w domowych kotłowniach jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną                    
do 5 tysięcy złotych. Unikajmy nielegalnych sposobów pozbywania się śmieci, które bez 
odpowiedniej technologii są dla nas zagrożeniem. Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów 
na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania! Nie 
trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

Ewa Marzecka
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Za nami ostatni miesiąc tegorocznych zajęć wakacyjnych 
w bibliotece. W sierpniu dzieci słuchały opowieści o 
Smoku Wawelskim i tworzyły własnego smoka na zajęciach 
ekologicznych wykorzystując takie materiały jak rolki 
po papierze toaletowym. Uczestnicy zajęć wykonywali 
kolorowe zakładki do książek, papierowe kukiełki, rybki z 
kolorowej bibułki i papierowe kotki. Nie obyło się także bez 
układania puzzli, zagadek i gry w bierki. Na zakończenie 
wspólnie spędzonych wakacji na uczestników czekał słodki 
poczęstunek i nagrody.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach 
i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych oraz do 
wypożyczania książek.

 

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

Pierwsza z nich to powieść „Pensjonat Leśna Ostoja” 
autorstwa Joanny Tekli. Książka opowiada historię 
trzydziestoośmioletniej Justyny, która otrzymuje od swojej 
szefowej zadanie mające ją zmusić do rezygnacji z pracy – ma 
odnowić stary dworek i zaadaptować go na pensjonat. Jak 
sobie poradzi w leśnej głuszy? Drzewie to małe miasteczko 
z niejedną niespodzianką. Czy bohaterka odnajdzie tu 
szczęście?

Drugą pozycją jest książka skierowana do młodszych 
czytelników: „Globalne ocieplenie. Co Ty możesz zrobić”, 
której autorem jest Glenn Murphy. Pozycja ta porusza ważny 
i aktualny temat i pokazuje w jaki sposób, można chronić 
naszą planetę. Jak oszczędzać energię? Jak generować mniej 
odpadów? Jak oszczędzać wodę? W książce znajdziemy 
także informacje dotyczące między innymi: gazów 
cieplarnianych, topnienia lodowców, wzrostu poziomu mórz, 
zanieczyszczenia środowiska oraz ekologicznych źródeł 
energii. Piękne wydanie zawierające liczne ilustracje to jedna 
z zalet tej pozycji.  

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

W dniu 15 sierpnia wy-
brano Zarząd Klubu na na-
stępną kadencję :

Prezes Klubu – Adam 
Głąb

V-ce Prezes – Kamil Kuć-
mierz

Skarbnik – Artur Olesik
Komisja Rewizyjna: Rafał 
Szlachta, Dawid Barczyk, Bar-
tosz Kijas 
KS Giebło rozpoczął rozgryw-
ki A klasy Podokręgu Sosno-
wiec.

16 lat KS Giebło

WAKACJE
Z BIBLIOTEKĄ

Podziękowania

BIBLIOTEKA 
POLECA
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W imieniu swoim oraz całego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu składam serdeczne 
podziękowania:

-  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu,  Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zygmuntowi 
Podsiadło oraz całej Radzie za przyznanie środków finansowych na zakup sprzętu, umundurowania, pucharów, medali oraz 
dyplomów na Zawody Sportowo-Pożarnicze, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu bryg. 
Arturowi Łągiewce oraz Przewodniczącemu i całej Komisji Sędziowskiej.

Składam serdeczne podziękowania darczyńcom, osobom i firmom niosącym pomoc naszemu Związkowi, ludziom 
dobrego serca, dzięki którym mogliśmy zorganizować Zawody połączone z festynem dla naszych najmłodszych widzów w 
dniu 5 sierpnia br.

Marcie i Pawłowi Kajdanom OSKP Martex, Wojciechowi Furgaczowi Firma Usługowo- Brukarska z Mokrusa, Adamowi 
Miśkiewiczowi sp.j. Dymek, Krystianowi Jurkowi Skład Opału Sprzedaż Węgla i Ziemi w Rodakach, Wojciechowi Jaśko 
Firma Rem-Bud. Kordas z Ryczowa Kolonii, Ewie i Tadeuszowi Wałek Szwedex, Dariuszowi oraz Rafałowi Ciołczyńskim 
Serwis Opon Darmax, Adrianowi Kale dyrektorowi Parku Wodnego Jura w Łazach, Tomaszowi Skipirzepie- firma Bud-Rem 
z Zawiercia. Piotrowi Manieckiemu Firma Handlowo-Usługowa z Niegowonic, Agnieszce Dzienniak prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Ogrodzieniec, Grzegorzowi Wałkowi dyrektorowi ZGK oraz pracownikom ZGK w Ogrodzieńcu, Jerzemu 
Janosce szefowi Parku Miniatur w Podzamczu, Gminnej Spółdzielni SCh w Ogrodzieńcu, Wojciechowi Pietrzykowskiemu 
Piekarnia Podpłomyk w Gieble, Marianowi Kowalczykowi Sklep Wielobranżowy Emix w Gieble, Wandzie Turskiej sklep 
ogólnospożywczy w Ryczowie Kolonii, Stanisławowi Ormanowi –PUHiT Orstal w Ogrodzieńcu, Grażynie Stuglik Sklep 
Ogólnospożywczy – Fugasówka, Szczepanowi Plutce Centrum Handlowe Lewiatan, Annie Wałek PPHU, Magdalenie Wałek 
PHU Arkadia, Rafałowi Chmielewskiemu Naprawa i Legalizacja Gaśnic, Sprzedaż Sprzętu p.poż. w Zawierciu, Januszowi 
Grzesiakowi PHU Capital z Ryczowa, Włodzimierzowi Dziubałtowskiemu PPHU Ogro-Car Stacja Paliw Ogrodzieniec, Janowi 
Kwietniowi kierownikowi Remondis, Joannie Piwowarczyk redaktor naczelnej Gazety Ogrodzienieckiej, Iwonie Pakule-Błoch 
prezes sp. Zamek, dyrekcji Hotelu Centuria, dyrekcji Hotelu Poziom 511 w Podzamczu, Markowi Gądkowi dyrektorowi ds. 
marketingu sp. Zamek, Adamowi Głąbowi prezesowi KS Giebło, Zbigniewowi Baranowi kapelmistrzowi i całej Orkiestrze 
Dętej z Giebła, Krzysztofowi Błochowi, Kamilowi Żak, Markowi Gąkowskiemu Firma Usługowo-Transportowa, Markowi 
Kicie Autoryzowana stacja obsługi akumulatorów  Start – Bat w Ciągowicach, Michałowi Półkoszkowi Firma Remontowo-
Budowlana z Ryczowa, sklep Stihl z Pilicy, Orangina Schwepps Polska sp. z o.o. Warszawa, Browar na Jurze, Eko Gwajm sp.z 
o.o., Jakubowi Kopeć Drukarnia Zawiercie,  Biuro-Set Zawiercie, Centrum Rozwoju Lokalnego Zawiercie, Sklep elektryczny 
Ogrodzieniec, Andrzejowi Skrzypicielowi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe As-Mar, firmie Jura Rescue Team – transport 
medyczny- obsługa medyczna imprez- kursy szkolenia medyczne- zabezpieczenie medyczne zawodów, Agnieszce i 
Tomaszowi Góraś z Ogrodzieńca – sklepy u Górala, Annie i Stanisławowi Jaworskim Jaw-Bus z Podzamcza, PSP mrówka 
z Zawiercia, Leokadii Sperze Pieczywo i Wypieki Ogrodzieniec, Michałowi Orszańskiemu konsorcjum Okrasa – sklep 
Świeżyzna, Diato – producent sorbetów, Edmundowi Zygmańskiemu Hurtownia Iglo, Zakładowi Usług Kominiarskich Sadza 
II,  Catering Halinówka, Piekarni Ziarenko, Waldemarowi Nierządowi z Mokrusa –pieczarkarnia, Wypożyczalnia butli z helem- 
balony Pronomis- Ogrodzieniec 

Henryk Karcz
Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Ogrodzieńcu

Z okazji awansu do wyż-
szej kategorii rozgrywkowej 
KS Giebło otrzymał okazały 
puchar od Burmistrza An-
drzeja Mikulskiego.

W środę 29 sierpnia KS 
Giebło rozegrał drugi mecz 
u siebie w rozgrywkach A 
klasy.

Z okazji awansu KS Gie-
bło otrzymał pamiątkowy 
puchar od przedstawiciela 
ŚZPN Podokręgu Sosno-
wiec. 

Mecz zakończył się remi-
sem 4-4 po bardzo emocjo-
nującym meczu.

Bramki strzelili: Dawid 
Barczyk, Artur Olesik, Daniel 
Matusiak, Karol Głąb 

Adam Głąb
Prezes Klubu Sportowe-

go Giebło
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Dzisiejsza opowieść bę-
dzie przedostatnią z tego 
cyklu, ostatnia będzie za-
mieszczona w listopadowym 
wydaniu Gazety Ogrodzie-
nieckiej.

Udało mi się spotkać z Pa-
nem Remigiuszem Muszyń-
skim,  jednym z najstarszych 
mieszkańców Ogrodzieńca, 
bowiem urodzony w 1926r., 
liczy już 92 lata.

Spodziewałam się usły-
szeć opowieść o czasach 
międzywojennych, o szko-
le, o  kolegach, a tu... nie-
spodzianka. Okazało się, 
że ojciec Pana Remigiusza 
Stanisław Muszyński również 
brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Urodzony w 
1896r. przypuszczalnie został 
wzięty do wojska z poboru. 
Niestety nie zachowały się 
żadne dokumenty, a w pa-
mięci Pana Remigiusza nie 
przetrwały żadne miejsco-
wości, dowódcy, bitwy czy 
potyczki. 

Ale... nasz żołnierz Sta-
nisław przywiózł sobie z tej 
wyprawy nie lada pamiątkę, 

100 lat Niepodległej
Maria Lipka-Stępniewska

W klimacie muzyki biesiadnej i folkowej pożegnaliśmy 
lato i czas wakacji. W dniu 2 września na skwerze przy Placu 
Wolności wystąpiły zespoły z terenu naszej gminy oraz 
zaproszeni goście. Przed publicznością zaprezentowały 
się: Orkiestra Dęta OSP Giebło, Orkiestra Dęta OSP 
Ryczów, Ryczowianki z Ryczowa, Zespół Echo, Seniorzy z 
Ogrodzieńca oraz Zespól Tęcza z Bzowa. Imprezę zakończył 
koncert zespołu Folk Mix, który bawił wszystkich przebojami 
muzyki folkowej i góralskiej.  

Muzyczne
pożegnanie 
lata Joanna Piwowarczyk

a mianowicie...  żonę.
Jeszcze tam na Ukrainie 

poślubił Marię Keler urodzo-
ną w Nadwórnej, córkę Pio-
tra i Julii.

Zaciekawiła mnie ta 
miejscowość – Nadwórna, 
poszukałam informacji i oto 
ona. Nadwórna – miastecz-
ko pod Stanisławowem, na-
zywane przez przewodników 
„bramą otwierająca drogę w 
malownicze góry Gorgany”. 
Już od 1914 roku Legiony 
Polskie toczyły tam walki z 
wojskami rosyjskimi, starając 
się obronić Rafałową, miej-
scowość tuż przy granicy 
węgierskiej.

Stanisław Muszyński po 
powrocie z wojny zamiesz-
kał z żoną w Ogrodzieńcu,  

a ponieważ jak wielu ogro-
dzieniaków był murarzem, 
jeździł po całej Polsce, pra-
cował przy budowie Cen-
tralnego Okręgu Przemy-
słowego, budował Gdynię, 
a po II wojnie pracował w 
Hucie Zawiercie. 

Zmarł pod koniec 70.lat 

lub na początku lat 80. XX 
wieku., a jego żona zmarła 
w 1982r. Rodzina p. Marii 
została przesiedlona z Nad-
wórnej do województwa 
opolskiego, jak prawie wszy-
scy Polacy z Nadwórnej.

Od wielu lat zachęcam 
Was do tworzenia historii 
Waszych rodzin, do słucha-
nia opowieści najstarszych 
członków rodzin. Ja nie mia-
łam takiego szczęścia, bo 
moje babki i jeden dziadek 
zmarli na długo przed moim 
urodzeniem. To, co udało  
mi się zgromadzić, to wspo-
mnienia moich rodziców i 
przeszukiwanie archiwów. 
Każda rodzina ma historię i 
w każdej są zdarzenia warte 
zapamiętania i przekazania 
następnym  pokoleniom.

A teraz dwa zdjęcia na-
szych żołnierzy w dziwnych 
mundurach.

Na pierwszym widzimy 
Konstantego Biedaka uro-
dzonego w 1899r. syna Paw-
ła i Rozalii Karwa, który na 
pewno brał udział w wojnie 

1918-1920, a mundur – ani 
nie rosyjski, ani nie austriac-
ki, podobny do mundurów 
piechoty angielskiej, zagad-
ka? (Zdjęcie ze zbiorów Mał-
gorzaty Kmity- prawnuczki 
Konstantego).

Zdjęcie drugie długi 
czas było dla mnie zagad-

ką. Otrzymałam je do śp. 
Zbyszka Fajera, należało do 
jego dziadka Andrzeja Pi-
larskiego, o którym pisałam 
wcześniej. 

Widzimy tu trzech męż-
czyzn w austriackich mundu-
rach, niestety bez żadnego 
opisu na odwrocie. Dopie-
ro teraz, kiedy już wiem, że 
część legionistów była 
werbowana w Wolbromiu i 
umundurowana w austriac-
kie mundury  z magazynów 
tam zabezpieczonych. 

Czapki wszystkich jedna-
kowe, ale mundury komple-
towane. Żołnierz po prawej 
ma owijacze aż do kolan, a 
ten z lewej trzewiki i sukien-
ne spodnie. Nie wiem kim 
są, może ktoś rozpozna, 
może to nasi, a może tylko 
koledzy z wojska.

Kończąc jak zwykle pro-
szę o zdjęcia i ciekawe hi-
storie.

Pozdrawiam serdecznie
ML-S

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu wraz 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury wzięły udział w ogól-
nopolskiej akcji Narodowe Czytanie – wydarzenie zapoczątko-
wane przez Pana Prezydenta Bronisława Komowowskiego w 
2012 roku. Lekturą tegorocznej edycji tej społecznej akcji  było  
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - powieści wydanej w 1924 
roku.   Spotkanie odbyło się w piątek, 7 września br. w czytelni 
ogrodzienieckiej biblioteki. W rolę lektorów wcieliły się  panie z 
Sekcji Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz czytelnicy. 
Przed odczytaniem fragmentów powieści pani Alicja Kmita-Żak 
przybliżyła zebranym tło historyczne, czyli polską rzeczywistość, 
polskie stosunki społeczne panujące w kraju na początku lat 
dwudziestych. W drugiej części spotkania odczytano wybrane 
fragmenty powieści Żeromskiego. Spotkanie zakończyło się 
dyskusją, której głównym tematem była polska rzeczywistość ta 
dzisiejsza i ta sprzed prawie stu lat opisana w „Przedwiośniu”.

Narodowe Czytanie Joanna Piwowarczyk

Ogród pani Alicji Mieszczanek przy ulicy Spacerowej w 
Ogrodzieńcu jest piękny przez cały rok, a teraz pod koniec 
lata urzeka bujnie kwitnącymi pelargoniami, fuksjami, 
begoniami, jaśminowcami, georginami i dostojnymi 
oleandrami. Rabaty zdobią wdzięczne aksamitki i szałwie. 
Ale już zakwitły zimowity, zapowiadające jesień.

Pożegnanie lata 
w ogrodzie
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O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia 10 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Ogrodzieniec-ulice: Bolesława Chrobrego, Cicha, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, 
Kolorowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Książęca, 
Lachowizna, Leśna, Malinowa, Mieszka I, Mostowa, Narutowicza, Nowy Świat, 
Ogrodowa, Olkuska, Paderewskiego, Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, 
Polna, Południowa, Różana, Sawickiej, Generała Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, 
Spokojna, Stefana Batorego, Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wschodnia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Plac Wolności 24,  42-440 Ogrodzieniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

2 Ogrodzieniec-ulice: Bzowska, Centuria, Cmentarna , Kościuszki od Nr 2 do 188 i od Nr 
1 do Nr 73, 1 Maja, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Wodna

Zespół Szkolno-Przedszkolny,
ul. Kościuszki 67, 

42-440 Ogrodzieniec

3
Sołectwo Fugasówka (Fugasówka, Markowizna), 
Ogrodzieniec-ulice: Elizy Orzeszkowej, Kościuszki od Nr 192 do Nr 216
i od Nr 79 do Nr 135, Józefów

Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 

42-440 Ogrodzieniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

4 Sołectwa: Ryczów, Ryczów-Kolonia, Żelazko (Śrubarnia, Żelazko)

Szkoła Podstawowa, Ryczów
 ul. Armii Krajowej 26, 
42-440 Ogrodzieniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

5 Sołectwo Podzamcze
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, 

Podzamcze ul. Szkolna 6, 
42-440 Ogrodzieniec

6 Sołectwa: Giebło, Giebło-Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus
Szkoła Podstawowa, 

Giebło ul. Edukacyjna 6, 
42-440 Ogrodzieniec

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach III 
najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski



Gmina rozwoju 
i inwestycji

2010-2018
Informator Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dodatek do „Gazety Ogrodzienieckiej” wrzesień 2018



Szanowni Państwo

P od wieloma względami ostatnie lata były dla Gminy 
Ogrodzieniec bardzo ważne i udane. Dlatego chciałbym, 
na łamach tego informatora, podzielić się z Państwem 
informacjami na temat tego, co już udało się zrobić i co 

planujemy, aby zapewnić naszej gminie stabilny i zrównoważony rozwój.
Jesteśmy gminą o dużym potencjale turystycznym. Co roku 

prawie ćwierć miliona gości przyjeżdża do nas, aby aktywnie 
spędzić czas i podążać historycznymi szlakami Jury. To jest nasza 
promocyjna marka i znak firmowy, pozytywnie wpływający na 
rozpoznawalność Ogrodzieńca. Musimy sobie jednak zadać 
pytanie, czy z turystyki uda nam się „wyżywić” i rozwijać całą 
gminę? A lista potrzeb jest ogromna. Trzeba remontować drogi 
i chodniki. Termomodernizować szkoły i inne budynki publiczne. 
Budować place zabaw. Realizować programy społeczne, aby 
wspierać seniorów, młodzież i pomagać tym, którzy oczekują 
wsparcia. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Turystyka jest 
ważnym źródłem naszych, gminnych dochodów, ale nie da się 
tylko na tym fundamencie budować dobrobytu mieszkańców.

Rozwój Ogrodzieńca musimy oprzeć także na nowoczesnym, 
innowacyjnym przemyśle. Właśnie o taką przyszłość gospodarczą 
zabiegamy od kilku lat. Pokazaliśmy, że potrafimy jako samorząd 
gospodarować na swoim terenie. Kupiliśmy zdegradowane tereny 
po Cementowni „Wiek”, bo widzieliśmy w nich szansę dla rozwoju 
przedsiębiorczości i dziś cieszymy się, że dołączyliśmy do gmin, 
które są przygotowane na przyjęcie inwestorów. Podjęte przed laty 
trudne decyzje, dziś przynoszą owoce. W tym roku zakończyliśmy 
prace przy tworzeniu Strefy Ekonomicznej dla przedsiębiorców 
w Ogrodzieńcu. W dziejach naszej gminy rozpoczyna się nowy 
rozdział. Chciałbym podkreślić, że pozytywne zmiany, jakich 
dokonujemy są efektem wspólnej pracy i zaangażowania, a także 
kreatywności mieszkańców oraz odpowiedzialnej postawy Rady 
Miejskiej. To właśnie mieszkańcy są fundamentem pozytywnych 
zmian, dobrych decyzji i efektywnych działań, które sprawiają, że w 
moim przekonaniu, w naszej Gminie mieszka się po prostu dobrze. 

dr inż. Andrzej Mikulski,
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

urząd miasta i Gminy 
oGrodzieniec

Plac Wolności 25, 
42-440 Ogrodzieniec

tel: 032 670 97 00, 
tel. /fax: 032 670 97 21

e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
www.ogrodzieniec.pl

Opracowano na podstawie zdjęć i materiałów: 
„Gazety Ogrodzienieckiej”, Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Spółki „Zamek” sp. z o.o.,

MGOK w Ogrodzieńcu oraz firm wykonujących inwestycje gminne.



W Kiełkowicach odbyły się bezpłat-
ne warsztaty artystyczne pt.: „Rę-

kodzieło ludowe” realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty rękodzieła
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Na boisku Orlik 2012 odbył się I Tur- 
niej Piłki Nożnej Szkół Podstawo-

wych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.

Młodzi piłkarze

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” wystą-
pił w koncercie pozakonkursowym 

podczas 44 Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu nad Wisłą.

Wrzos w Kazimierzu

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ste- 
fana Żeromskiego odbyła się  

XI edycja Gminnego Konkursu Piosenki 
Anglojęzycznej „Everybody Sings a Song”.

Everybody Sings a Song

W Podzamczu powstała kolejna 
atrakcja turystyczna - Park Zam-

ków Jurajskich w Miniaturze. Można tam 
zobaczyć makiety zamków i warowni 
jurajskich z okresu ich rozkwitu.

Park miniatur

W ostatnią niedzielę sierpnia Gmina 
Ogrodzieniec była gospodarzem 

XI Dożynek Powiatu Zawierciańskiego. 
Uroczystości odbyły się w Gieble.

Podziękowanie za plony

Dziesięciolecie działalności artystycz-
nej obchodził Chór Seniora. Zespół 

jest doskonale znany z licznych i udanych 
występów nie tylko ogrodzienieckiej pu-
bliczności.

Jubileusz Chóru SenioraDZIAŁO 
sIę!

Jeszcze piętnaście lat temu, gdyby za-
pytać mieszkańca naszego regionu,  
z czym kojarzy mu się Ogrodzieniec, 

padłyby zapewne dwie odpowiedzi: atrak-
cje szlaku Orlich Gniazd i ekologiczna 
bomba. Ta druga już nam nie grozi, ale - ku 
przestrodze - trzeba o niej pamiętać. 

Kiedy w 1998 roku zamknięto zakład „Izo-
lacja” wszyscy odetchnęli z ulgą, ale radość 
trwała krótko. Szybko okazało się, że w ziemi 
zalegają setki tysięcy metrów sześciennych 
niebezpiecznych odpadów azbestowych. 
Pojawiło się określenie „ekologiczna bomba”. 
Nie wymyślili tego dziennikarze, lecz Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Sprawa była 
bardzo poważna. W całym województwie 
śląskim zidentyfikowano pięć takich „bomb”, 
a najgroźniejsza tykała w Ogrodzieńcu. Od 
zamknięcia „Izolacji” minęło ponad dziesięć 
lat zanim rozpoczęła się likwidacja toksycz-

od ekoloGicznej bomby 
do ekonomicznej strefy

nego składowiska. Tyle trwały formalności 
proceduralne, a przede wszystkim zbieranie 
funduszy i przygotowanie planu skutecznej 
neutralizacji odpadów. 

to były złe lata dla 
oGrodzieńca. 

Mieszkańcy bali się skutków „bomby”, 
a inwestorzy omijali miasto szerokim łu-
kiem. Z takim balastem negatywnych sko-
jarzeń budowanie pozytywnego wizerun-
ku miasta było wyjątkowo trudne. Likwi-
dację azbestowego zagrożenia na tere-
nie gminy Ogrodzieniec oszacowano na  
ok. 35 mln zł. Kilkakrotnie przesuwano ter-
min zakończenia prac. Po drodze pojawia-
ły się kolejne zagrożenia środowiskowe, jak 
podziemny zbiornik materiałów ropopo-
chodnych. Ostatecznie, prace nad zabez-
pieczeniem pozostałości po „Izolacji” za-
kończyły się dopiero w czerwcu 2012 roku. 
Pojawił się kolejny problem. Co zrobić  
z tym terenem? Teoretycznie władze Ogro-
dzieńca mogły machnąć ręką i nie robić  
w tej sprawie nic. Grunt należał przecież do 
skarbu państwa. Teren był już bezpieczny  
i mógł najwyżej przez kolejne dziesięciole-
cia straszyć księżycowym krajobrazem.

na szczęście, 
oGrodzieniecki samorząd 
wyczuł w tej sytuacji 
okazję i szansę. 

Gmina kupiła za 1,6 mln zł ponad 10 hek-
tarów zdegradowanych gruntów na sąsied-
niej działce po wyburzonym zakładzie - Ce-
mentowni „Wiek”. Nie wszystkim ten po-
mysł się spodobał. Niektórzy uważali, że są 

to zmarnowane pieniądze. Władze miasta 
postawiły jednak na swoim i z perspekty-
wy czasu można śmiało powiedzieć, że była 
to jedna z najważniejszych decyzji w nowo-
czesnej historii miasta.

Teren został posprzątany, uzbrojony  
i w 20 lat po zamknięciu „Izolacji” oraz ce-
mentowni pojawią się tutaj inwestorzy 
pisząc nowy rozdział w dziejach Ogro-
dzieńca.

Ruiny zakładu „Izolacja”, pierwsza ekologiczna bomba rozbrojona w województwie śląskim. Foto: PPUH „VIG” Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza.

Wizualizacja strefy ekonomicznej w Ogrodzieńcu.



W maju na skwerze przy Placu Wol-
ności odbyła się jedna z pięciu 

eliminacji Wojewódzkiego Przeglądu 
Orkiestr Dętych. 

Zagrały orkiestry
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Klub Miłośników Literatury i Teatru 
działający przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Ogrodzieńcu świętował 10-lecie 
swojego istnienia. 

Kulturalny jubileusz

W Boże Ciało, 23 czerwca, na placu 
przed Kościołem p.w. Przemienie-

nia Pańskiego do wspólnej fotografii sta-
nęło 1049 osób. Dokładnie sto lat temu 
wykonano podobne zdjęcie.

Niezwykła fotografia

Na Zamku Ogrodzienieckim odbył 
się jubileusz 50-lecia Letniej 

Akcji Harcerskiej „Zamonit”. Zjechało się 
wielu harcerzy: młodych, jak i starszych, 
pamiętających pierwsze turnusy.

Czuj, czuj, czuwaj!

Na skwerze przy Placu Wolności 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-

tury zorganizował cykliczną imprezę pn. 
„Jurajskie granie i śpiewanie, czyli popo-
łudnie na swojską nutę”.

Jurajskie granie i śpiewanie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego w Ogrodzieńcu obcho-

dziła jubileusz 80-lecia istnienia.

Szkolny jubileusz

Dwa zespoły ludowe z naszej gminy 
- KGW „Ryczowianki” i Zespół Folk-

lorystyczny „Wrzos” uczestniczyły w X Ju- 
bileuszowym Przeglądzie Zespołów Lu-
dowych.

Obrzędy, zwyczaje i tradycjeDZIAŁO 
sIę!
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tak było...

Obiekty PIMB Izolacja przed oczyszeniem terenu.



Zrealizowano projekt „Nowe umiejęt-
ności kapitałem na przyszłość - pro-

mocja aktywnej integracji społecznej  
w Gminie Ogrodzieniec ”, finansowany  
z funduszy Unii Europejskiej.

Nowe umiejętności
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Powołano Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro- 

dzinie. W jego skład weszli, m.in. pra-
cownicy pomocy społecznej, przedstawi-
ciele szkół, służby zdrowia, policji.

Stop przemocy

W marcu, w Grodzie na Górze Birów 
odbył się Tydzień Edukacyjny, po-

legający na żywym spotkaniu z historią. 
Projekt ten to niezwykła podróż w prze-
szłość, realizowana dwa razy do roku.

Historyczna edukacja

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ogrodzieńcu włączyła się 

w Kampanię „Biblioteka - miejsce bez-
piecznego Internetu”, prowadzoną przez 
Fundację Dzieci Niczyje.

Bezpieczny Internet

Z wiosną na osiedlu przy ul. Słowac-
kiego rozpoczęła się realizacja pro-

jektu „Zmiana konstrukcji i azbestowego 
pokrycia dachów wraz z utylizacją”.

Mieszkać bez azbestu

Szlak Orlich Gniazd, jedna z najbar-
dziej znanych atrakcji województwa 

śląskiego, został uznany za Najlepszy 
Produkt Turystyczny Polski. 

Złoto dla Orlich Gniazd

W trosce o bezpieczeństwo dzieci 
ogrodzono place zabaw na tere-

nie naszej gminy. Estetyczne, ażurowe 
panele doskonale wkomponowały się  
w architekturę całego otoczenia. 

Bezpieczne place zabawDZIAŁO 
sIę!
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Ogrodzieniec znalazł się w pierwszej 
setce, a dokładnie na 74 miejscu, 
w prestiżowym rankingu „Rzecz-

pospolitej” najprężniej rozwijających się 
gmin w Polsce.

Jesteśmy w pierwszej piątce miejscowo-
ści subregionu centralnego województwa 
śląskiego pod względem pozyskiwanych 
środków unijnych.

eurolider

1200 zł
środki unijne pozyskane 
na jednego mieszkańca 

Ogrodzieńca

499 zł
średnia dla Subregionu 

Centralnego 
Województwa Śląskiego

miasto wielkich inwestycji

To największa inwestycja w historii 
Ogrodzieńca. Dla nowych firm 
przygotowaliśmy w pełni uzbro-

jone działki o powierzchni ponad 13 ha po 
byłej „Izolacji” i Cementowni. Powstały tam 
nowe drogi, chodniki, kanalizacja, wodo-
ciągi, oświetlenie uliczne i sieć teletech-

niczna. Nie ma w okolicy tak dobrze uzbro-
jonych terenów dla przedsiębiorców jak  
u nas, a biorąc pod uwagę, że w najbliż-
szych latach przez Fugasówkę będzie prze-
biegać obwodnica Zawiercia, Ogrodzieniec 
ma szansę stać się prawdziwym tygrysem 
gospodarczym tej części województwa.

Około 

10 mln zł
koszt uzbrojenia 

ogrodzienieckich terenów 
inwestycyjnych

85% 
z tej kwoty to dotacja 

zewnętrzna w ramach 
Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020

Bez środków zewnętrznych nie udałoby się uzbroić i przygotować Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej. Powstanie nawet 
250 miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne mogą wynieść 229 mln zł. Nowe firmy zostawią w gminie pieniądze z podatków. 

Wspiera nas Zarząd Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki tej 
współpracy na początku ubiegłego roku 
ogrodzienieckie tereny inwestycyjne zo-
stały włączone do KSSE. Jest to milowy 
krok w rozwoju naszego miasta. Obec-
ność w KSSE otwiera nowe możliwości 

promocyjne i zwiększa szansę na pozy-
skanie inwestorów. Mamy atuty, jakich 
mogą pozazdrościć inne strefy ekono-
miczne w Polsce. W odległości dwóch ki-
lometrów przebiega jedyny w Polsce ru-
rociąg tlenu, umożliwiający technolo-
giczne wykorzystanie tego gazu. Zapro-

simy do Ogrodzieńca nowoczesne i inno-
wacyjne firmy, tak aby ich przyjazna śro-
dowisku działalność nie kłóciła się z tu-
rystycznym wizerunkiem Szlaku Orlich 
Gniazd. 

Tak jest - Tak było

Tereny po byłej  cementowni



Przy Zamku Ogrodzieniec powstały 
narciarskie trasy biegowe Skalnego 

Miasta Podzamcza. Dla miłośników zi-
mowej rekreacji przygotowano malow-
niczą trasę o długości 5 km.

Dla narciarzy i nie tylko
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W Ryczowie, przy Szkole Podsta-
wowej otwarto wielofunkcyjne, 

ogólnodostępne boiska wraz z placem 
zabaw. Obiekt wybudowano ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowa boisko

Odbył się rodzinny festyn w ramach 
obchodów 40-lecia odzyskania praw 

miejskich przez Ogrodzieniec. Przyjechali 
goście z gmin partnerskich z Włoch, Sło-
wacji, Niemiec i Węgier.

40 lat minęło... 

W Szkole Podstawowej w Ryczowie 
otwarto oddział przedszkolny dla 

3 i 4-latków. Po wakacyjnej przerwie 
naukę w szkole rozpoczęło 76 uczniów  
i 24 przedszkolaków.

Witajcie przedszkolaki!

W Domu Kultury odbyło się spotka-
nie promujące pierwsze wydaw-

nictwo albumowe o naszym mieście pt. 
„Ogrodzieniec portret miasta i miesz-
kańców”.

Na starych i nowych fotografiach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
odbyła się uroczystość pasowania 

uczniów klas pierwszych. Wzięli w niej 
udział rodzice, nauczyciele oraz zapro-
szeni goście.

Pasowanie na ucznia

W ramach projektu „Gmina Ogro-
dzieniec - jurajska kraina nieogra-

niczonych możliwości. Promocja tere-
nów inwestycyjnych” wzięliśmy udział 
w targach „Ivestfield 2013” w Poznaniu.

Promujemy sięDZIAŁO 
sIę!
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od zdegradowanego terenu 
do strefy dla przedsiębiorców

Widok na tereny po byłej cementowni „Wiek” przed rekultywacją. Roboty rekultywacyjne na terenach po cementowni.



W hali sportowej przy Gimnazjum  
w Ogrodzieńcu odbył się po raz 

pierwszy Koncert Noworoczny, podczas któ-
rego zaprezentowano dorobek artystyczny 
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Koncert noworoczny

20
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2 maja mieszkańcy tradycyjnie bawili 
się na skwerze przy Domu Kultury. 

Wystąpiły zespoły Echo i Seniorzy. Odbył 
się także koncert muzyki rockowej i hip- 
hopowej.

Zabawa dla wszystkich

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej Ogrodzieniec otrzymała nowy 

samochód pożarniczy. Pojazd zakupiono 
ze środków Komendanta Głównego PSP  
i naszej gminy.

Samochód dla strażaków

Park Miniatur u podnóża Ogrodzie-
nieckiego Zamku wzbogacił się o no- 

we atrakcje: Dom Legend i Strachów, Tor 
Saneczkowy, Park Doświadczeń Fizycz-
nych i Park Rozrywki.

Kolejne atrakcje

Uroczyście obchodzono 20 lat współ-
pracy między Ogrodzieńcem a wę-

gierską gminą Bogacs. Umowę partner-
ską podpisano dniu 29 września 1994r. 

Dwa bratanki

K laudia Szwaja wraz z koleżankami 
z drużyny MKS Dwójka Zawiercie 

zdobyła tytuł Mistrzyń Polski podczas  
XX Finału Ogólnopolskiego Turnieju Mi-
nisiatkówki Kinder+Sport.

Ogólnopolski sukces Klaudii

Wyremontowano parking przy Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Ogrodzień-

cu. W wyniku modernizacji na parkingu 
może zaparkować 30 samochodów. 

Nowy parkingDZIAŁO 
sIę!
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Z pejzażu Ogrodzieńca systematycznie 
ubywa zniszczonych dróg. Powstają 
nowe parkingi, chodniki, zatoczki au-

tobusowe. W ciągu ostatnich lat zrealizowa-
liśmy dziesiątki mniejszych i większych in-
westycji drogowych. Oczywiście, lista po-
trzeb jest większa. Generalnie, remonty dróg 
są jedną, nigdy niekończącą się inwestycją, 
ponieważ wciąż powstają ubytki, które trze-
ba uzupełniać, uszkodzenia wymagające na-
praw itd. Ważne, że miasto umieściło inwesty-
cje drogowe na samym szczycie listy prioryte-
tów i widać tego efekty. Wspólnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakończy-
liśmy przebudowę skrzyżowania dróg woje-
wódzkich DW 790 i DW 791 w Ogrodzieńcu 
oraz remont ul. Kościuszki w centrum miasta. 
Wyremontowana została nawierzchnia drogi, 
chodników, przebudowano wodociągi i sieć 
gazową oraz powstały nowe miejsca postojo-
we. Ponadto na całym odcinku wykonano ka-
nalizację deszczową, co rozwiązało uciążliwy 
problem wód opadowych i roztopowych na 
drodze. Kosztem prawie miliona złotych wy-
remontowany został kilkusetmetrowy frag-
ment drogi DW 790 od ronda do skrzyżowa-
nia z ul. Cichą.

Warto też wspomnieć, że na całym odcinku 
od Ogrodzieńca do Podzamcza wybudowano 
chodnik. Był on bardzo potrzebny, bo rocznie 
ponad 200 tys. turystów zwiedza ruiny zamku. 
Dziś Ogrodzieniec wygląda zupełnie inaczej niż 
dawniej. Dzięki inwestycjom drogowym popra-
wił się wizerunek miejscowości oraz, co waż-
niejsze, bezpieczeństwo na naszych ulicach.

drogi - na samym szczycie listy priorytetów

2, 91 mln zł
koszt przebudowy ronda 

przy ul. Kościuszki

Odbiór ronda w centrum Ogrodzieńca.

Ulica Piastowka.

Ulica na osiedlu Słowackiego.

Ulica Wodna.



W święto Trzech Króli, w Kiełkowicach 
mieszkańcy zorganizowali „Orszak 

Trzech Króli”. W kaplicy odprawione zostało 
uroczyste nabożeństwo z udziałem działają-
cego przy MGOK w Ogrodzieńcu Zespołu Echo.

Trzej Królowie w Kiełkowicach
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W lutym, w Żelazku odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Narciarskim Biegu na 

Orientację, organizowane przez WKS Wa-
wel z Krakowa. Ścigano się na dystansach: 
sprinterskim, sztafetowym i klasycznym.

Mistrzostwa w Żelazku

Po kilkunastu miesiącach prac, ot- 
warto wyremontowany Komi-

sariat Policji w Ogrodzieńcu. Koszt mo-
dernizacji i rozbudowy placówki wyniósł 
ponad 400 tys. zł.

Komisariat jak nowy

Strażacy OSP Kiełkowice przystosowa-
li pomieszczenie po dawnym klubie 

na świetlicę młodzieżową. Inwestycję 
zrealizowano ze środków przekazanych 
z funduszu sołeckiego.

Świetlica dla młodzieży 

W hali Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
odbył się II Turniej Piłki Halowej 

Jednostek OSP o Puchar Burmistrza. 
Bezkonkurencyjni okazali się strażacy  
z OSP Gulzów.

Grali w hali

Dagmara Kaziród, uczennica klasy IIb 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu wygrała 

międzynarodowy konkurs „Moja Polska 
- coraz piękniejsza, czyli 25 lat zmian  
w niepodległej Polsce”.

Po nagrodę do Wiednia

Na Otwarte Mistrzostwa Polski w bie-
gach na orientację dla drużyn woj-

skowych do Żelazka zjechały reprezentacje 
z Chojnic, Sandomierza, Olsztyna, Byd-
goszczy, Poznania, Wrocławia, Krakowa.

Biegli na orientacjęDZIAŁO 
sIę!
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Przebudowaliśmy Plac Pił-
sudskiego położony przy 
skrzyżowaniu głównych 

dróg: Olkuskiej i Kościuszki. 
Jeszcze wczesną wiosną 2014 
roku był to zniszczony teren  
z resztkami fundamentów i płyt 
po dawnym pawilonie „Anatol”. 
Plac otaczały stare drzewa z roz-
rośniętymi gałęziami. Ówcze-
sny stan tego miejsca odstra-
szał zamiast zachęcać do rekre-

acji i spędzania wolnego czasu. 
Dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej nadali-
śmy temu miejscu nowy wize-
runek i charakter. Ze względu na 
duży zakres prac i możliwości fi-
nansowe, inwestycja została po-
dzielona na dwa etapy. Pierwszy 
obejmował przebudowę Placu 
w części południowej. Za kwotę 
ponad 730 tys. zł wygospodaro-
wano miejsce na imprezy plene-

rowe, wykonano posadzki i no-
we oświetlenie. Ta część przed-
sięwzięcia została sfinansowa-
na z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz ze środków 
Gminy Ogrodzieniec. Pozostał 
jeszcze do wykonania etap dru-
gi polegający na zagospodaro-
waniu części północno-wschod-
niej. Złożyliśmy wniosek i nasz 
projekt został wybrany do do-
finansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Na dalszą przebudowę do-
staliśmy 115 tys. zł. 

Plac w nowej odsłonie do-
skonale nadaje się do organiza-
cji różnych imprez. Pomysł or-
ganizowania na Placu Piłsud-
skiego kiermaszów, Bożonaro-
dzeniowego i Wielkanocnego, 
spotkał się z pozytywną reak-
cją ze strony mieszkańców i tu-
rystów. 

Na skwerze przy św. Janie powsta-
ły murki ogrodzeniowe w ra-
mach budowy małej architek-

tury w przestrzeni miejskiej naszej gminy.

Rozpoczął się kompleksowy remont po-
mieszczeń Domu Kultury. Nowe, bar-
dziej funkcjonalne i estetyczne oblicze 

zyskają sale: taneczna oraz widowiskowa. Wy-
konane zostaną wszystkie instalacje. Powstaną 
nowe schody oraz winda. Ze szczegółowym za-
kresem prac budowlano-remontowych można 
zapoznać się w BIP Urzędu Miasta i Gminy.

wyremontujemy dom kultury
2,5 mln zł

wartość remontu

Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go, na nieodpłatnym, ogólnodo-

stępnym parkingu przy ul. Kościuszki po-
wstała pierwsza w Ogrodzieńcu publiczna 
toaleta. Była to ważna inwestycja nie tylko 
dla mieszkańców, ale oczekiwana także 
przez turystów. Całość kosztowała ponad 
145 tys. zł. Unijne dofinansowanie wynio-
sło 83 tys. zł. Toaleta przystosowana jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

mała 
architektura

Pierwsza 
publiczna 
toaleta

realizujemy inwestycje, które zmieniają oblicze ogrodzieńca

Plac Piłsudskiego jak nowy

Tak było 

Plac Piłsudskiego. Foto: Grzegorz Maciąg.



Mieszkańcy oraz turyści wzięli udział 
w imprezie „Muzyczne Miasteczko”, 

która odbyła się na Placu Piłsudskiego.  
W charakterze gwiazdy wystąpiła Kapela 
Czerniakowska. 

Muzyczne miasteczko
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Gmina Ogrodzieniec była współorga-
nizatorem konferencji promującej 

rodzicielstwo zastępcze. Obchody Święta 
odbyły się na terenie Centrum Rozrywki 
Jura.

Rodzinny piknik

Aleksandra Jaworska, uczennica klasy 
VI b SP nr 1 została laureatką VI Po-

wiatowego Konkursu z Języka Polskiego, 
zorganizowanego przez Jurajskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Uczennica na medal

W sierpniu w naszej gminie przeby-
wała delegacja z włoskiej gminy 

Melissano, z którą w 2000 roku Ogro-
dzieniec podpisał umowę o partnerskiej 
współpracy.

Z ziemi włoskiej

W listopadzie 1990 roku ukazał się 
pierwszy numer „Gazety Ogro-

dzienieckiej”. Była to jedna z pierwszych 
gazet samorządowych w Polsce.

Jubileusz gazety

W sołectwie Mokrus oczyszczono 
staw i zmodernizowano teren 

wokół niego. Udało się to zrobić dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu mieszkań-
ców Mokrusa.

Czysto i estetycznie

Samochód do zadań operacyjnych 
otrzymali funkcjonariusze z Komisa-

riatu Policji w Ogrodzieńcu. Zakup sfinan-
sowano z budżetów gmin: Ogrodzieńca, 
Pilicy i Żarnowca oraz ze środków Policji.

Nowe auto dla PolicjiDZIAŁO 
sIę!
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Zamek w Ogrodzieńcu jest najsłynniejszym miejscem 
na Szlaku Orlich Gniazd. To także najbardziej znane  
i rozpoznawalne ruiny w Polsce. Ogrodzieniec jest 

obowiązkowym punktem wycieczek dla fanów historii, mi-
łośników malowniczych pejzaży oraz osób, które chcą cieka-
wie i aktywnie spędzić czas. Na Zamku zawsze coś się dzie-
je. Zjeżdżają tutaj współcześni rycerze, aby rywalizować  
w widowiskowych turniejach, ściągających tłumy widzów. 
Zamek stał się też naturalnym miejscem do organizacji lokal-
nych imprez. W sierpniu tradycyjnie odbywa się tutaj Święto 
Gminy Ogrodzieniec.

zamek to nie tylko duma mieszkańców i frajda 
dla turystów. to także miejska inwestycja  
o szczególnym znaczeniu, budująca wizerunek  
i markę ogrodzieńca. 

Praktycznie od 2014 r. zamek jest w ciągłej renowacji.  
W tym roku miasto dostało kolejne pieniądze na remont 
konserwatorski. Dotację przyznał Zarząd Województwa Ślą-
skiego. Warto podkreślić, że spośród wielu wniosków o do-
finansowanie ogrodzieniecki projekt został oceniony bardzo 
wysoko. Więcej punktów zdobył jedynie remont Klasztoru 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze. 

Na zamku w Ogrodzieńcu wykonana zostanie nowa insta-
lacja teletechniczna. Pozwoli ona stosować jeszcze lepsze 
efekty specjalne podczas imprez i pokazów plenerowych, 
także nocą. W ramach remontu położony zostanie światło-
wód umożliwiający organizację wystaw multimedialnych. 
Prace remontowe nie utrudnią zwiedzania zamku.

zamek Pięknieje 2,47 mln zł
łączna wartość inwestycji

1,6 mln zł
dofinansowanie 
Województwa 

Śląskiego do remontu 
konserwatorskiego 



V Ogólnopolski Turnieju Klas o Profilu 
Mundurowym odbył się na Zamku 

Ogrodzienieckim. W zmaganiach uczest-
niczyło ponad sto osób z terenu całej 
Polski.

Desant na zamek
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R ozegrano III Turniej Tenisa Stołowe-
go Jednostek OSP z Gminy Ogrodzie-

niec o Puchar Burmistrza. W zawodach 
wzięło udział 44 zawodników, w tym 
siedem druhen.

Ping-pong w Ryczowie

We wszystkich jednostkach OSP  
w Gminie Ogrodzieniec odbyły 

się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na 
których druhowie podsumowali kadencję  
i wybrali władze na lata 2016 - 2021.

Wybory strażaków

Natalia Żórawska, studentka Wy-
działu Filologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, znalazła się  
w gronie stypendystów Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego.

Laureatka z Fugasówki

Młodzi piłkarze ze SP nr 1 w Ogrodzień-
cu zajęli drugie miejsce w powiato-

wym turnieju, będącym eliminacją do Mi-
strzostw Polski Szkół Podstawowych. Nasi 
ulegli w finale drużynie SP 4 z Zawiercia.

Wicemistrzowie powiatu

W Gminie Ogrodzieniec mieszkań-
cy złożyli 552 wnioski w ramach 

rządowego programu „Rodzina 500+”. 
Pieniądze trafiły do naszych rodzin bez 
zbędnej zwłoki.

500+ w naszej gminie

Odbył się III Bieg Zdobywców Orlich 
Gniazd, tradycyjnie przygotowany 

w trudnym, jurajskim terenie. Biegacze 
i miłośnicy nordic walking startowali na 
dystansach: 5 km, 10 km i 16 km. 

Biegali po JurzeDZIAŁO 
sIę!
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Sukcesywnie i skutecznie porządku-
jemy gospodarkę wodno-ścieko-
wą w naszej gminie. W latach 2007 - 

 2009 zbudowaliśmy kanalizację sanitar-
ną dla miasta Ogrodzieniec. W 80 proc. 
inwestycja ta została sfinansowana ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego. Powstało 20 km sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej wraz z przy-

łączami do budynków. Warto podkreślić, 
iż budowa kanalizacji sanitarnej w Ogro-
dzieńcu jest jedyną tego typu inwestycją 
w województwie śląskim dofinansowaną 
ze środków NMF. Dzięki niej skanalizowa-
no ponad 87% miasta Ogrodzieniec. 

Ogrodzieniec stara się o do-
finansowanie do projektu 
budowy domowych insta-

lacji fotowoltaicznych produkują-
cych energię elektryczną ze słońca 
na potrzeby własne. Posiadanie ta-
kiej instalacji może zapewnić unie-
zależnienie się od dostawcy energii 
elektrycznej i całkowicie bezpłatne 
korzystanie z domowych urządzeń 
elektrycznych w przyszłości. Pro-
jekt obejmie 250 instalacji fotowol-
taicznych w naszej gminie.

Ponad 8 mln zł 
„zarezerwowa-
no” w śląskim 

Urzędzie Marszał-
kowskim dla Ogro-
dzieńca na wymianę 
pokryć azbestowych. 
Pieniędzy wystarczy 
na remont co naj-
mniej 408 dachów. 
Realizację tego zada-
nia zaplanowano na 
lata 2019-2022.

Gmina stara się o dofinan-
sowanie na wymianę sta-
rych pieców na nowo-

czesne kotły gazowe lub opala-
ne pelletem drzewnym. Realiza-
cję tego zadania zaplanowano na 
lata 2019-2020. Dla mieszkańców 
gminy, którzy zakwalifikują się do 
programu, dofinansowanie wy-
niesie aż do 95% kosztów zaku-
pu i montażu nowych ekologicz-
nych kotłów opalanych gazem 
lub biomasą.

Ogrodzieniec pozyskał pieniądze na 
budowę 91 przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Środki pochodzą  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Łączna wartość tego przedsięwzię-
cia wynosi ponad 1,2 mln zł. Jest to projekt, 
w którym dotacja zewnętrzna bezpośrednio 
trafia do mieszkańców gminy. Oczyszczalnie 
powstaną na działkach prywatnych położo-
nych poza aglomeracją miasta, w miejscowo-
ściach: Giebło, Giebło Kolonia, Podzamcze, 
Ryczów, Gulzów, Mokrus, Kiełkowice, Fuga-
sówka, Żelazko, Śrubarnia i Markowizna.

cztery projekty, które podniosą 
standardy cywilizacyjne ogrodzieńca

kanalizacja 
po norwesku 

i nie tylko

9 mln zł
koszt budowy kanalizacji

7 mln zł
dofinansowanie  
z Norweskiego  

Mechanizmu Finansowego

sukcesywnie budujemy kanalizację 
w pozostałych częściach gminy

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej 
w cementowni.

Budowa ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanaliza-
cją deszczową i sanitarną.

Przydomowe oczyszczalnie czyste ciepło

energia ze słońcadachy bez azbestu

1 2

3 4



Walka ze smogiem stała 
się jednym z najważ-
niejszych wyzwań dla 

kraju, a zwłaszcza dla wojewódz-
twa śląskiego. W Ogrodzieńcu 
od lat staramy się ograniczać ni-

ską emisję poprzez komplekso-
wą termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Dzięki środkom pozyskanym  
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskie-

go wymieniliśmy źródła ciepła  
w sześciu gminnych budynkach. 
Dzięki temu ograniczyliśmy emi-
sję szkodliwych substancji, w tym  
pyłów i dwutlenku siarki. Liczy 
się także efekt ekonomiczny. No-

woczesne źródła ciepła są tańsze 
w eksploatacji. Zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze mogli-
śmy przeznaczyć na kolejne, pro-
ekologiczne inwestycje w Ogro-
dzieńcu. 

Dwie, bardzo stare przydrożne ka-
pliczki w Kiełkowicach zostały odno-

wione przez mieszkańców, którzy doce-
nili wartość historyczną i sentymentalną 
tych miejsc.

Kapliczki w Kiełkowicach

20
16

W tradycyjnych, gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych zmagało 

się osiem jednostek OSP Gminy Ogro-
dzieniec. Najlepszą drużyną okazała się 
jednostka OSP Kolonia Ryczów.

Zawody strażackie

Przez Ogrodzieniec przebiegała trasa 
jednego z największych wyścigów 

kolarskich w Europie - Tour de Pologne. 
Kolarze przejechali ulicami Kościuszki  
i Olkuską.

Tour de Pologne

W parafiach naszej Gminy (w Ogro-
dzieńcu, Gieble i Ryczowie) prze-

bywali pielgrzymi na Światowe Dni Mło-
dzieży. Młodzi ludzie z Hiszpanii i Czech 
zamieszkali u rodzin.

Gościnny Ogrodzieniec

W grudniu Związek Gmin Jurajskich 
obchodził jubileusz 25-lecia swo-

jej działalności. Stowarzyszenie zajmuje 
się promocją Jury Krakowsko-Często-
chowskiej.

Jubileusz ZGJ

Odbył się I Turnieju Pro Evolution 
Soccer, który został zorganizowany 

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu. Do turnieju zgłosiło się 
14 uczestników.

Mistrzowie konsoli

W Szkole Podstawowej w Ryczowie 
świętowano 50-lecie placówki. 

Jubileusz był okazją do spotkań uczniów, 
rodziców, nauczycieli i całej lokalnej spo-
łeczności.

Pół wieku szkołyDZIAŁO 
sIę!
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6,7 mln zł
wartość projektu 

termomodernizacji 
obiektów 

użyteczności 
publicznej

ekologicznie, 
estetycznie 
i oszczędnie

4,3 mln zł
dofinansowanie 
z Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Śląskiego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szkoła Podstawowa w Gieble.

Szkoła Podstawowa w Podzamczu. Szkoła Podstawowa w Ryczowie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu.

Ze środków Regional-
nego Programu 
Operacyjnego Wo-

jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020 pozyskaliśmy kolej-
ne pieniądze na remonty bu-
dynków użyteczności publicz-
nej w ramach projektu „Kom-
pleksowa likwidacji niskiej emi-
sji w Gminie Ogrodzieniec”. 
Gruntownej modernizacji zo-
staną poddane remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Podzam-
czu, Gulzowie i Ryczowie oraz 
siedziba administracji bloków 
przy ul. Słowackiego w Ogro-
dzieńcu. Najważniejsze pra-
ce, które zostaną wykonane we 
wszystkich budynkach to ocie-
plenie ścian i stropów oraz mo-

dernizacja instalacji wewnętrz-
nych wodno - kanalizacyjnych  
i centralnego ogrzewania. War-
to podkreślić, iż w ocenie me-
rytorycznej spośród wybranych 
do dofinansowania wniosków 
projekt z Ogrodzieńca znalazł 
się na drugim miejscu.

Termomodernizacji poddawane są nie tylko budynki uży-
teczności publicznej, ale także bloki zarządzane przez 
wspólnoty mieszkaniowe. Od lipca mieszkańcy bloku przy 

ul. Słowackiego 1 mogą cieszyć się nie tylko nową, estetyczną 
elewacją, ale przede wszystkim cieplejszymi mieszkaniami, a co 
za tym idzie - oszczędnościami w opłatach za ogrzewanie. 

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego usunęliśmy azbestowe pokrycia da-
chów z prawie wszystkich budynków publicznych. In-

westycja objęła remizo-świetlice w Podzamczu, Ryczowie i Gul-
zowie, siedzibę administracji mieszkań komunalnych w Ogro-
dzieńcu, pomieszczenia dawnego klubu sportowego przy ul. 
Orzeszkowej oraz dawną szkołę w Kiełkowicach. W ramach pro-
jektu przywrócono, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, 
stan obiektów sprzed demontażu.

dachy już nie trują

walczymy 
z niską emisją

1,8 mln zł
całkowita wartość 

remontów

1,4 mln zł
dofinansowanie 
z Województwa 

Śląskiego

1 mln zł
wartość inwestycji

500 tys. zł
dofinansowanie 

z Unii Europejskiej

36 ton
usuniętego azbestu

cieplej we 
wspólnotach

Termomodernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Słowackiego.



S towarzyszenie „Ptaszyniec” zorgani-
zowało dla uczniów pokaz sokolni-

czy. Można było zobaczyć przedstawicieli 
rodziny jastrzębi, sokołów oraz sów. Po-
znać ich zwyczaje i charakter.

Odlotowa lekcja

20
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P odczas IV Koncertu Noworocznego 
odbywającego się w hali sportowej 

przy Gimnazjum swój jubileusz 10-lecia 
obchodziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Ogrodzieniec.

Jubileusz

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochot-
niczych Straży Pożarnych o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
wygrali strażacy z Giebła.

O puchar

Za zdrowie Pań, pod takim hasłem 
odbył się koncert z okazji Dnia 

Kobiet zorganizowany przez MGOK  
w Ogrodzieńcu.

Kobiety świętują

W bibliotece szkolnej odbył się kon-
kurs poświęcony Wisławie Szym-

borskiej w związku z piątą rocznicą jej 
śmierci. Był test o życiu i twórczości po-
etki oraz recytacja wybranego wiersza.

O Szymborskiej

Stroje były wykonane przez uczniów 
gimnazjum z przeróżnych surowców 

wtórnych. Były suknie balowe, ślubne  
i stroje bardziej uniwersalne.

Ekologiczny pokaz mody

Z okazji swojego święta zostali uho-
norowani sołtysi. Podczas sesji Rady 

Miejskiej burmistrz wraz z przewodni-
czącym Rady wręczyli sołtysom listy gra-
tulacyjne oraz słodkie upominki.

Sołtysi docenieniDZIAŁO 
sIę!
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Słuchacze uczestniczą nie tylko  
w wykładach czy warsztatach, 
ale także w zajęciach ruchowych. 

Mocnym punktem ogrodzienieckiego 
UTW są spotkania ze znanymi i lubiany-
mi ludźmi, którzy potrafią ciekawie opo-
wiadać o swoich pasjach. Z wykładem do 
naszego miasta przyjechał, m.in. Krzysz-
tof Wielicki, jeden z najlepszych w świe-
cie himalaistów. Partnerem UTW w Ogro-
dzieńcu jest Akademia Wyższa Szkoła 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Współ-
praca z tą renomowaną uczelnią gwa-
rantuje wysoki poziom merytoryczny za-
jęć. Jednym z tego przykładów może być 

realizowany w tym roku projekt „Jak nie 
My, to kto?”. Jego celem jest upowszech-
nianie badań naukowych oraz ich zasto-
sowań wśród słuchaczy Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Oprócz wykładów prze-
widziano warsztaty popularnonauko-
we oraz zajęcia w laboratorium. Podczas 
uroczystej gali kończącej szósty rok aka-
demicki wyróżniono sekcje: literacką, fo-
tograficzną i rzeźbiarsko-malarską. Oczy-

wiście, nie są to jedyne koła zaintereso-
wań działające w ramach UTW. Placówka 
zaprasza także do sekcji: nauki języka an-
gielskiego, zajęć komputerowych, gim-
nastyki zdrowotnej, wokalno-muzycznej, 
historycznej, brydżowo-szachowej, spor-
towo-turystyczno-rekreacyjnej, przyrod-
niczej, zdrowotnej. Dla wielu mieszkań-
ców naszej gminy udział w zajęciach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku to doskona-
ły sposób na spędzenie wolnego czasu, 
poznanie nowych ludzi i odnalezienie się  
w emeryckiej rzeczywistości. 

dla seniora

Na początku 
tego roku 
Ogrodzie-

ńiec podpisał ze Ślą-
skim Oddziałem Na-
rodowego Funduszu 
Zdrowia w Katowi-
cach umowę na dofi-
nansowanie programu 
szczepień profilaktycz-
nych przeciwko grypie 
dla mieszkańców na-
szej gminy w wieku od 
65 lat. 

Ogrodzieniec przystąpił do ak-
cji „Koperta Życia” skierowanej 
głównie do seniorów, osób sa-

motnych oraz schorowanych. Polega na 

umieszczeniu w widocznym miejscu ko-
perty z najważniejszymi danymi. Wśród 
nich znajdują się: stan zdrowia danej 
osoby, lista przyjmowanych przez nią le-
ków, alergie, dane osobowe oraz dane 
kontaktowe do jej rodziny. 

Dzięki „Kopercie Życia” ratownicy me-
dyczni mają ułatwione zadanie podczas in-

terwencji i szybciej mogą podejmować ko-
nieczne decyzje. 

Gdzie można odebrać pakiety związa-
ne z akcją? Wystarczy udać się do jedne-
go z trzech punktów na terenie miasta: Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

koperta Życia

Grypa mniej groźna

w ramach programu: 
n lekarze SPZOZ w Ogrodzieńcu przeprowadzą wykłady na temat profilaktyki grypy  

i pozytywnych skutkach szczepień ochronnych, 
n mieszkańcy Gminy spełniający kryteria zostaną zaszczepieni darmową szczepion-

ką przeciwko grypie.

nie czekaj. zapisz się!

od sześciu lat, przy miejsko-Gminnym ośrodku kultury w ogrodzieńcu, 
działa uniwersytet trzeciego wieku. z roku na rok uczelnia cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród seniorów. 

Ogrodzienieckich słuchaczy UTW odwiedził, 
m.in. Krzysztof  Wielicki.



Reprezentacja SP1 Ogrodzieniec  
w piłce nożnej chłopców wygrała 

eliminacje do finału Mistrzostw Powia-
tu Zawierciańskiego, gdzie wywalczyła 
czwarte miejsce. 

Mistrzostwa w piłce

20
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Burmistrz Andrzej Mikulski oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzie-

niec mieli zaszczyt reprezentować Polskę 
na festiwalu „Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą” w Zagrzebiu.

Zachwycili publiczność

Podczas „Magicznej nocy strachów  
w bibliotece” zwyciężyło przebranie 

Dominika Pławeckiego za Czarnego Ry-
cerza. Było też wiele innych atrakcji.

Postraszyli

Zespół „Echo” świętował 20. rocznicę 
powstania. Był jubileuszowy koncert 

połączony ze wspomnieniami najważ-
niejszych wydarzeń w historii zespołu.

Echo świętowało jubileusz

Z espół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa 
Kolonii uczestniczył w Jubileuszowym 

45. festiwalu folklorystycznym - Spišské Fol-
klórne Slávnosti - odbywającym się w part-
nerskiej gminie Spišské Podhradie na Słowacji.

Na ludową nutę

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogro-
dzieńcu obchodziła jubileusz 100-le-

cia istnienia. Były gratulacje, kwiaty  
i odznaczenia dla zasłużonych druhów. 

Jubileusz OSP

P rzedszkolaki uczestniczyły w zbiór-
ce karmy dla bezdomnych zwierząt  

w ramach akcji „Gwiazdka dla Schroni-
ska”. Maluchy w podziękowaniu za kar-
mę, otrzymały pamiątkową naklejkę.

Dzieci zwierzakomDZIAŁO 
sIę!
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dla juniora

W Ogrodzieńcu powstaje coraz wię-
cej ogólnodostępnych placów za-

baw. Każdy z nich oferuje dzieciom inny 
zestaw atrakcji. 

Pierwsze zajęcia akademickie dla kilku-
latków odbyły się kilkanaście lat temu 
w niemieckiej Tybindze. Dzieci otrzy-

mały legitymacje studenckie i indeksy, a po-
tem zasiadły na sali, by posłuchać wykładów 
prowadzonych przez uniwersyteckich profe-
sorów, którzy w przystępny sposób opowia-
dali im o świecie nauki. Pomysł szybko przy-
jął się w pozostałych krajach Europy, a na 
szczególnie podatny grunt trafił w Polsce.  
W województwie śląskim, pierwszą placów-
ką, która podjęła się tego zadania była Aka-
demia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Pod skrzydłami Akademii WSB 

rozwinęła się cała sieć uczelni dla dzieci,  
a od czterech lat prężnie działa Uniwersytet 
Dziecięcy w Ogrodzieńcu. To przedsięwzię-
cie, które zmienia na lepsze oblicze edukacji 
w naszej gminie. Łączy zabawę i naukę, dając 
dzieciom to co najważniejsze - możliwość sa-
modzielnego poszukiwania odpowiedzi na 
najbardziej nurtujące ich pytania.

 Rok akademicki 2017/18 zakończył się 
wykładem „How do you do?”. Dla młodych 
słuchaczy przygotowano dodatkową atrak-
cję - wystawę plastyczną uczniów Polskiej 
Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Preston 
w Wielkiej Brytanii. 

jeden z pierwszych w naszym regionie uniwersytetów 
dziecięcych powstał w ogrodzieńcu.

maluchy 
idą na studia

estetyczne, kolor owe i bezpieczne

kolejne place zabaw



Po raz kolejny odbył się konkurs: „Bo-
żonarodzeniowe tradycje, zwy-

czaje i obrzędy”, w którym wzięli udział 
uczniowie klas czwartych. 

Konkurs Bożonarodzeniowy

20
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Kiełkowicami przeparadował Orszak 
Trzech Króli. Był to już trzeci orszak zor-

ganizowany w tej miejscowości, w którym 
udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele władz gminnych i powiatowych.

Orszak Trzech Króli

W Szkole Podstawowej w Ryczowie odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 74. rocznicy 

pacyfikacji wsi Ryczów. Uczniowie przygotowali 
montaż słowno-muzyczny upamiętniający tra-
giczne wydarzenia z czasów II wojny światowej.

Pamiętamy

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczo-
wa-Kolonii, zaprezentował wydaw-

nictwo „Powrót do korzeni”, poświęcone 
jego histori. Publikację sfinansowało Wo-
jewództwo Śląskie i Gmina Ogrodzieniec.

Historia zespołu

V Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec wygrała OSP Gulzów. Poko-
nali siedem drużyn druhów z gminnych 
jednostek OSP.

Halowe rozgrywki

Biblioteka gościła solistkę Filharmonii 
Lwowskiej Mariannę Łabę, której 

towarzyszył wybitny wirtuoz Igor Ma-
celuch. W spotkaniu uczestniczyła mło-
dzież szkolna.

Na patriotyczną nutę

W przedszkolu odbył się ekologiczny 
konkurs recytatorski. Ekologia - po-

jęcie trudne, ale od najmłodszych lat po-
znawane przez naszych przedszkolaków 
okazało się bardzo wdzięcznym tematem. 

Wierszem o ekologiiDZIAŁO 
sIę!
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Organizatorzy, czyli  
MGOK oraz Spółka  
Zamek dbają, aby 

podczas jarmarku nie brako-
wało atrakcji i nowości. Na 
płycie Rynku goszczą stra-
gany z pysznym jedzeniem, 
rękodziełem artystycznym, 
upominkami, biżuterią, deko-
racjami, ozdobami z decoupa-
ge, pisankami, palmami wiel-
kanocnymi, szydełkowymi 
serwetami, ręcznie wykona-
nymi maskotkami, słodkościa-

mi, miodami, oscypkami i gó-
ralskimi specjałami. Bogatej 
ofercie handlowej towarzyszą 
warsztaty plastyczne połączo-
ne z konkursem plastycznym. 
Nie brakuje też wrażeń arty-
stycznych. Główną atrakcją 
tegorocznego Jarmarku Wiel-
kanocnego był recital Andrze-
ja Kaima. Tradycyjnie na środ-
ku placu organizatorzy usta-
wili jajo-mural, z którego po-
wstała wspólna, wielkanocna 
pisanka.

Coraz większą popularnością wśród mieszkańców i turystów cieszą się jarmarki, 
organizowane od czterech lat na przywróconym do życia placu Piłsudskiego. 

na wielkanoc...

i boże 
narodzenie

Pod względem nastroju, at-
mosfery i atrakcji, Jarmark 
Bożonarodzeniowy przy-

pomina Wielkanocny. Płytę pla-
cu wypełniają wystawcy z ręko-
dziełem artystycznym, ozdoba-
mi bożonarodzeniowymi, stro-
ikami, ciastami, miodami, pier-
nikami, biżuterią. Górale serwu-
ją grillowany oscypek. Nie bra-
kuje swojskiego jadła: ryb, kieł-
bas, szynek, a żywa szopka przy-

ciąga dzieci i dorosłych. W ubie-
głym roku dyrekcja i nauczy-
ciele z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ogrodzieńcu przy-
gotowali kiermasz ozdób świą-
tecznych wykonanych przez 
uczniów. Na scenie wystąpił ze-
spół Malwinki ze Szkoły Podsta-
wowej w Gieble oraz uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z montażem pt. „Maleńka 
miłość”. 

dla mieszkańców 
i turystów

Studnia w Gieble Kolonii. Studnia w centrum Ryczowa.

Studnia w Gieble. Studnia w Ryczowie przy ul.Armii Krajowej.



W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Ogrodzieńcu przy ul. Elizy Orzesz-

kowej odbył się spektakl profilaktyczny, 
ukierunkowany na przeciwdziałanie prze-
mocy i agresji w szkole.

Stop agresji

20
18

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej gościł Roman Pankiewicz, 

który w spotkaniu z młodzieżą Szkoły 
Podstawowej poruszył temat 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

O historii Polski

K ALEJDOSKOP, pod takim hasłem 
prezentowano w MGOK malarstwo 

artystów Grupy Art-B działającej przy 
Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego  
w Jawiszowicach.

Zatrzymane na płótnie

Jednostka OSP Podzamcze otrzymała 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki Opel. Uroczystość odbyła się pod-
czas obchodów Dnia Strażaka. Pojazd 
otrzymał imię Michaś.

Wóz dla OSP

Odbyła się XV edycji Turnieju Wiedzy 
o Unii Europejskiej . W tym roku pod 

hasłem „Najciekawszy gadżet w bar-
wach narodowych”. Patronat nad turnie-
jem objął Jerzy Buzek.

Najciekawszy gadżet

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbył się koncert galowy, 

w którym zaprezentowała się młodzież 
uczestnicząca w zajęciach muzycznych. 

Koncert galowy

H asłem przewodnim tegorocznego 
spotkania były „Podróże dalekie  

i bliskie”. Licznie przybyła młodzież miała 
okazję poznać różne ciekawostki dotyczą-
ce krajów z poszczególnych kontynentów.

Noc BibliotekDZIAŁO 
sIę!
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co czwartą
złotówkę 

z budżetu gminy 
przeznaczamy 
na inwestycje

jaki mamy budżet? ile przeznaczamy 
na inwestycje?

ile wydajemy? 
(razem z inwestycjami)

ile z budżetu inwestujemy?struktura wydatków na inwestycje w 2018 r.
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PRZEWODNICZĄCY�RADY�MIEJSKIEJ
zygmunt Podsiadło

WICEPRZEWODNICZĄCY�RADY�MIEJSKIEJ
małgorzata janoska, marta baryłka

rada miejska w ogrodzieńcu

Rada Miejska 2014-2018. Zdjęcie z pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY�RADY�MIEJSKIEJ
maria lipka-stępniewska

WICEPRZEWODNICZĄCY�RADY�MIEJSKIEJ
małgorzata janoska, januusz Grzesiak

Kadencja 2010-2014 Kadencja 2014-2018

Rada Miejska 2010-2014. Zdjęcie z pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2010 r.

RADNI: 
Zofia Adamusińska
Krzysztof Apel
Marta Baryłka
Jolanta Ciołczyńska
Zbigniew Fabiańczyk
Grażyna Gołuchowska

Jerzy Janoska
Jerzy Kołodziej
Zygmunt Podsiadło
Zofia Skóra
Elżbieta Stanek
Patryk Szczygieł

RADNI: 
Wioletta Baran
Wanda Bednarz
Jolanta Ciołczyńska
Zbigniew Fabiańczyk
Grażyna Gołuchowska
Beata Jakacz

Jerzy Janoska
Maria Lipka-Stępniewska
Elżbieta Stanek 
Beata Stypa-Rus
Patryk Szczygieł
Grzegorz Wałek (do końca 2017 r.)

Anna Pilarczyk-Sprycha (od 27.03.2018 r.)
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