
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016   NR 11-12/2016 (242) U K A Z U J E  S I Ę  N A  T E R E N I E  M I A S TA  I  G M I N Y  O G R O D Z I E N I E C  O D  1 9 9 0  R O K UNakład 2000 egz.

o g r o d z ien ie cka

Drodzy Czytelnicy, 
w ten cichy wigilijny wieczór oraz na nadchodzące  

święta Bożego Narodzenia  
życzymy Wam spokoju, uśmiechu i radości bliskich.  

A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności  
i spełnienia marzeń 

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
oraz Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

W programie Jarmarku m.in.
13.00- warsztaty plastyczne dla dzieci – Ozdoby Bożonarodzeniowe 

ok. godz. 14:00 rozstrzygnięcie konkursu – „Tradycyjnie,  
Nowocześnie..” 

14.30. – występ dzieci i młodzieży  uczęszczających na naukę gry  
w MGOK – sekcja pianino i gitara

15.30 – Występ Kapeli Góralskiej
• stoiska świąteczne z rękodziełem, upominkami, biżuterią, miodami, 

ciastami, ozdobami i dekoracjami świątecznymi, 
• żywa szopka nie tylko dla najmłodszych, 
• grzaniec, oscypki, pierniki i inne świąteczne przysmaki,
• kolędnicy, kolędy, pastorałki … i niespodzianki   
w ofercie zakup ŻYWYCH  KARPI
DEGUSTACJA POTRAW BOŻONARODZENIOWYCH

18 grudnia (niedziela) 2016 roku 
Plac Piłsudskiego 

w Ogrodzieńcu
od 10:00 do 17:00

Organizatorzy imprezy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
 ZAMEK Spółka z o.o.

Miasto i Gmina
OGRODZIENIEC

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu

Zamek Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła  

świąt Bożego Narodzenia, przyjemnego świątecznego  
wypoczynku oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów  

w Nowym Roku 2017

życzą: 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dniem 1 stycznia 2017r.
1. od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,72 zł
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użyt-
kowej 22,60 zł
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,59 zł
4. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m² powierzchni użytko-
wej 4,61 zł
5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m² powierzchni użytkowej 5,89 zł
6. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
7. od powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² użytkowej 0,84 zł
2) grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² użytkowej 0,38 zł
3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,54 zł
4) dla niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) o rewitalizacji i położonych na terenach,  dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie  pod  zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym  wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono bu-
dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego za 1m2 powierzchni 2,98 zł

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 
25 października br. wpłynęły na-
stępujące zapytania i interpelacje 
radnych:
Rodzice dzieci  i Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej w Podzamczu 
pytają, czy w związku z reformą 
oświaty Pan Burmistrz mógłby 
przekazać Fundacji Elementarz 
puste pomieszczenie po Juraj-
skiej Grupie GOPR?
Co z bankomatem w Podzam-
czu?
Mieszkańcy ul. Wojska Polskie-
go w Podzamczu proszą o po-
stawienie znaku przy zatoczce 
koło Sanktuarium ograniczenie 
postoju autokarów do 30 minut. 
Autokary zastawiają widok oraz 
utrudniają wjazd na posesje.
Bardzo słabo oznakowane przej-
ście dla pieszych na ul. Wojska 
Polskiego w Podzamczu przy re-
mizie OSP. 
Na jakim etapie jest sprawa grun-
tów Gulzowa a Gmina Pilica?
W imieniu mieszkańców bloków 
nr 13 i 14 zwracam się z prośbą o 
wyjaśnienie, dlaczego  firma wy-
konując remont drogi wojewódz-
kiej nr 790 korzysta z przejazdu 
przez działkę nr 3030/5 należą-
cą do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Słowac-
kiego 13 i 14 w Ogrodzieńcu, 
bez uzgodnienia z właścicielami 
bądź zarządcą nieruchomości. 
Odcinek, którym przejeżdżają sa-
mochody ciężarowe z ładunkiem, 
jest wyłożony płytami betonowy-
mi i pełni rolę drogi dojazdowej dla 
mieszkańców budynków wieloro-
dzinnych. Droga ta nie jest przy-
stosowana do ruchu samocho-
dów z tak dużym obciążeniem i 
istnieje duże prawdopodobień-

stwo, że zostanie zniszczona. Kto 
wówczas będzie odpowiedzialny 
za naprawę uszkodzonego od-
cinka drogi wewnętrznej? Miesz-
kańcy proszą o natychmiastowe 
zaprzestanie użytkowania drogi 
do czasu uzgodnienia warunków 
korzystania z nieruchomości.
W związku z wyrażeniem zgody 
przez mieszkańców Gulzowa na 
zbycie działki pod budowę, zain-
stalowanie urządzeń zwiększają-
cych ciśnienie wody, mieszkańcy 
Gulzowa od strony „Owczarni” od 
nr 1-10 zwracają się z prośbą o 
podjęcie odpowiednich działań, 
aby zaopatrzenie w wodę było 
bardziej wydajne, co w dużej mie-
rze ułatwi im funkcjonowanie w 
gospodarstwie domowym. 
Na jakim etapie są prace związa-
ne ze zmianą granic administra-
cyjnych Gminy Ogrodzieniec, tj. 
włączenie do Gminy Ogrodzie-
niec nieruchomości o powierzch-
ni kilku hektarów, na których są 
zameldowani mieszkańcy w Gul-
zowie przy ul. Młodzieży od nr 1 
do 10.
W naszym mieście realizowane 
są inwestycje drogowe, podnosi 
się przez to poziom bezpieczeń-
stwa mieszkańców, stąd wnio-
sek, aby wyremontować ul. Hanki 
Sawickiej w Ogrodzieńcu.
Stan ulicy Słowackiego i drogi 
między blokami jest zły. Należało-
by wykonać  nową nakładkę as-
faltową. Mieszkańcy proszą też o 
parking przy blokach.

Odpowiedzi Burmistrza:
Pomieszczenie po Jurajskiej 
Grupie GOPR, mieszczące się 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Podzamczu zostanie przeka-
zane Fundacji Elementarz na 
potrzeby szkoły.
Nie otrzymaliśmy od Banku 
Silesia odpowiedzi  odnośnie 
uruchomienia bankomatu w 

Podzamczu. W związku z po-
wyższym wyślemy pisma z ofer-
tą do innych banków i myślę, 
że ze względu na atrakcyjność 
miejsca (duża liczba potencjal-
nych klientów) jakaś placówka 
tym tematem  się zainteresuje.
Ograniczenie postoju przy ul. 
Wojska Polskiego w Podzam-
czu – sprawę przekażę do za-
rządcy drogi.
Na najbliższej sesji przedsta-
wię projekt uchwały dotyczący 
wyrażenia opinii zmiany granic 
gminy Ogrodzieniec.
W związku z budową ronda przy 
ul. Kościuszki Gmina Ogrodzie-
niec zezwoliła na korzystnie z 
drogi jako dojazdu do gminnej 
działki w celu czasowego skła-
dowania materiałów służących 
do realizacji budowy ronda. 
Wykonawca zobowiązał się 
naprawy w razie ewentualnych 
uszkodzeń drogi. W tej sprawie 
Gmina próbuje się porozumieć 
ze Wspólnotą Mieszkaniową  i 
podtrzymuje wolę przejęcia 
od Wspólnoty Mieszkaniowej 
obecnej drogi dojazdowej do 
budynków 13 i 14 jako drogi 
publicznej. Rozwiąże to w przy-
szłości problemy związane z 
utrzymaniem drogi  dojazdowej, 
jej remontem oraz oświetleniem 
ulicznym. 
Hydrofor w Gulzowie – jeste-
śmy gotowi do przejęcia ca-
łości działki, jeżeli nie będzie 
przeszkód formalnych to chcie-
libyśmy ten hydrofor tam w naj-
bliższym czasie zaprojektować i 
wykonać.
W tym roku nie zdążymy z re-
montem drogi między blokami 8 
i 9, ale w przyszłym roku posta-
ramy się to wykonać. 
Interpelacje pisemne z dnia 
30.09.2016r.
1. Mieszkańcy Ogrodzieńca pro-
szą o zabezpieczenie środków fi-

nansowych w budżecie na 2017r. 
na następujące zadania:
- remont dróg oraz budowa 
chodników na ulicach Nowy 
Świat i Paderewskiego. Ulice 
te prowadzą do centrum Ogro-
dzieńca, a ich fatalny stan nie po-
prawia wizytówki Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
- modernizacja fontanny usytu-
owanej przed budynkiem MGOK 
w Ogrodzieńcu. Wizualizacja pt. 
„Nowe oblicze fontanny” pojawiła 
się w dwóch wariantach w „Gaze-
cie Ogrodzienieckiej” w numerze 
11/2014. Wygrał wariant pierw-
szy, gdzie zaproponowano użycie 
materiałów w tonacji piaskowo 
– różowej, a centralną część sta-
nowić ma kamienna kula, niestety 
od prawie dwóch lat nic wokół tej 
inwestycji się nie dzieje.
Odpowiedź Burmistrza:
W odpowiedzi na pismo dotyczą-
ce zabezpieczenia środków fi-
nansowych na realizację inwesty-
cji drogowych w 2017r. na terenie 
Gminy Ogrodzieniec informuję, że 
szczegółowy podział nastąpi po 
zatwierdzeniu budżetu na 2017r.
Odpowiedź Przewodniczącego Ko-
misji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego:
Pismo w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych na remont 
dróg i budowę chodników ul, 
Nowy Świat i ul. Paderewskiego 
oraz na modernizację fontanny 
przy budynku MGOK w Ogro-
dzieńcu- zostało rozpatrzone na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarcze-
go Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
w dn. 11 października 2016r. 
Komisja postanowiła nie wprowa-
dzać do projektu budżetu gminy 
tych zadań. Ich realizacja może 
nastąpić po uzyskaniu wolnych 
środków finansowych w budże-
cie gminy.
2. Mieszkańcy Kiełkowic proszą 

o zabezpieczenie środków finan-
sowych w budżecie na 2017r. na 
następujące zadania:
- budowa drogi asfaltowej na uli-
cy Adwokackiej.
- siłownia na świeżym powietrzu – 
wniosek do Perły Jury.
- chodnik na ulicy Turystycznej. 
Jest to główna i najbardziej ruchli-
wa ulica Kiełkowic, brak chod-
ników stwarza zagrożenie dla 
mieszkańców. Został już przeka-
zany fundusz sołecki na 2017r. , 
reszta niezbędna jest z budżetu 
Gminy.
Odpowiedź Przewodniczącego Ko-
misji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego:
Pismo z dn. 30.09.16r. w spra-
wie zabezpieczenia środków fi-
nansowych na realizację zadań 
w budżecie na 2017r. – zostało 
rozpatrzone na posiedzeniu Ko-
misji Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu w dniu 11 października 
2016r.
Zadanie - budowa drogi Adwo-
kackiej. Komisja postanowiła nie 
wprowadzać do projektu bu-
dżetu gminy tego zadania. Jego 
realizacja może nastąpić po uzy-
skaniu wolnych środków finan-
sowych w budżecie gminy. 
Zadanie - siłownie na świeżym 
powietrzu. Z informacji uzy-
skanych od Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec wynika, 
iż dokumentacja na to zadanie 
jest w trakcie opracowania, po 
czym zostanie złożony wniosek 
do LGD Perła Jury na realizację 
zadania zgodnie z opracowaną 
dokumentacją. 
Zadanie - chodnik na ul. Tury-
stycznej. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała to zadanie i wystą-
piła z wnioskiem do Burmistrza o 
wprowadzenie budowy chodni-
ka przy ul. Turystycznej do pro-
jektu budżetu na 2017r.

R A D N I
p y t a j ą

Policja poszukuje
Policjanci Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu proszą o pomoc w ustaleniu 
świadków oraz wytypowaniu ewentualnego sprawcy kradzieży przyczepki 
kempingowej marki NIEWIADÓW typ N126 koloru białego, która została 
skradziona najprawdopodobniej w dniach pomiędzy 2 a 4 grudnia br. z te-
renu ogrodzonej działki rekreacyjnej, znajdującej się przy drodze Śrubarnia 
- Żelazko. Sprawcy po wypchnięciu przyczepki z terenu działki początkowo 
prowadzili ją przez las, by następnie podpiąć pod nieznany samochód i wy-
jechać w miejscowości Żelazko. Biała przyczepka kempingowa na bokach 
posiadała różnokolorowe paski.    

Kolejna prośba dotyczy pomocy w ustaleniu świadków i ewentualnych 
sprawców kradzieży wyposażenia samochodu Porshe Panemera. Pojazd 
został okradziony z foteli przednich, kanapy tylnej, poduszek powietrznych 
oraz nawigacji, radioodtwarzacza i zintegrowanego panela sterowania. Do 
włamania, a następnie precyzyjnie przeprowadzonej kradzieży wyposażenia 
tego luksusowego czarnego samochodu, doszło w nocy z 1 na 2 grudnia 
br. na terenie parkingu tuż obok sklepu GS Ogrodzieniec tj. przy bloku nr 
10 przy ul. Słowackiego. Zuchwali sprawcy niemal pod oknami mieszkań-
ców osiedla przeprowadzili precyzyjne działania sami będąc niewidoczni dla 
mieszkańców i przejeżdżających tam z racji objazdu licznych kierujących. 

Za wszystkie przekazane informacje Komendant Komisariatu Policji w  Ogro-
dzieńcu z góry uprzejmie dziękuje. Informacje można przekazać osobiście w 
budynku KP Ogrodzieniec, telefonicznie lub anonimowo za pomocą strony 
powiadom nas dostępnej na stronach internetowych KPP Zawiercie. 
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GMINNE INWESTYCJE
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016r.
W listopadzie br. prowadzone były kolejne inwestycje i przedsięwzięcia gminne: 

I. Zakończono i odebrano roboty w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych: 
ul. Piastowskiej i ul. Południowej (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia 
układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa ”.  Inwestycja została 
dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II. Zakończono budowę ostatniego - IV odcinka chodnika, o długości blisko 250 mb, w ciągu 
drogi wojewódzkiej 790 w Gieble Kolonii.

III. Zakończono budowę ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

IV. Trwają prace przy remoncie ul.Spacerowej w Ogrodzieńcu. W ramach zadania wykonana 
zostanie nowa jezdnia i chodniki  od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. 1-go Maja. 
Wykonawcą robót jest  – PRDM „Myszków” Sp. z o.o.  z Żarek. 

V. Zakończono budowę ok 350 mb chodnika przy ul.Wojska Polskiego w Podzamczu od  
pierwszych zabudowań po stronie prawej do skrzyżowania z Placem Jurajskim. 

VI. Trwają prace przy budowie odcinka chodnika przy ul.  Wojska Polskiego w Podzamczu 
na odcinku od Placu Jurajskiego do ul. Partyzantów wraz z kanalizacją deszczową. Prace 
zakończone zostaną w grudniu br.

VII. Trwają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja oraz 
remontu ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu.

5 października w Przyłub-
sku gm. Kroczyce miały 
miejsce obchody 70-lecia 
Koła Łowieckiego „Orle 
Gniazdo”, które jest jed-
nym z czterech kół, mają-
cych obwody łowieckie na 
terenie naszej gminy.

4 listopada odbyło się 
spotkanie, na którym pod-
sumowano sezon 2016 
ogrodzienieckiego koła 
Polskiego Związku Ho-

dowców Gołębi Poczto-
wych.

7 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Ogrodzień-
cu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Rady Ro-
dziców SP w Ogrodzieńcu  
oraz Przedszkola Publicz-
nego z Burmistrzem w 
sprawie reformy oświaty w 
gminie.

11 listopada odbyły się 

uroczyste obchody Święta 
Niepodległości w naszej 
gminie. Więcej na str. 9

16 listopada na zaprosze-
nie Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec odby-
ła się wizytacja szkół przez 
panią Dyrektor Delegatury 
w Sosnowcu Śląskiego 
Kuratorium Oświaty. Dy-
rektor Delegatury zwiedzi-
ła wszystkie nasze szkoły 
podstawowe oraz gimna-
zjum. W czasie spotkania 
odbyły się rozmowy z dy-
rektorami szkół w sprawie 
przygotowania placówek 
do reformy oświaty. 

17 listopada w sali narad 
Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu miało miejsce 
posiedzenie komisji Rady 
Miejskiej, na które zapro-
szono przedstawicieli Sto-
warzyszenia „Nie dla ko-
palni cynku i ołowiu” oraz 

firmy Rathdowney. Relacja 
poświęcona prowadzo-
nym badaniom geologicz-
nym na terenie naszej gmi-
ny i gmin sąsiednich oraz 
relacja ze spotkania jest 
dostępna pod adresem: 
http://www.ogrodzieniec.
pl/aktualnosci/4365

19 listopada miały miejsce 
obchody 70-lecia Koła Ło-
wieckiego „Darz Bór” w 
Ogrodzieńcu.

21 listopada to Święto 
Pracownika Socjalnego.

24 listopada miało miejsce 
spotkanie Zarządu Śląskie-
go Banku Spółdzielczego 
„Silesia” w Katowicach z 
Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec w sprawie 
uregulowania stanu praw-
nego pomieszczeń banku 
w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy w Ogrodzieńcu.

28 listopada w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odbyło się 
spotkanie Wojewody Ślą-
skiego, Śląskiej Kurator 
Oświaty z wójtami i bur-
mistrzami gmin w spra-
wie wdrożenia reformy 
oświaty w województwie 
śląskim. Podczas spo-
tkania Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec 
zaproponował wykorzy-
stanie części budynku 
obecnego gimnazjum 
na liceum ogólnokształ-
cące z uwagi na bardzo 
dobrą bazę lokalową i 
wyposażenie dające wa-
runki do przekształcenia 
dotychczasowego gim-
nazjum w szkołę śred-
nią. Formalne czynności 
związane z uruchomie-
niem szkoły średniej w 
naszej gminie rozpoczną 
się po wejściu w życie 
ustawy, co ma nastąpić 

najprawdopodobniej w 
styczniu przyszłego roku. 
Zgodnie z planem nabór 
do pierwszej klasy LO w 
Ogrodzieńcu nastąpił-
by już 1 września 2017r. 
Część budynku nie wy-
korzystana przez liceum 
ma być zajmowana przez 
klasy starsze tj.kl VII i VIII 
szkoły podstawowej z 
Ogrodzieńca. 

1 grudnia odbył się odbiór 
chodnika w Podzamczu 
oraz chodnika w Gieble-
-Kolonii.

2 grudnia miało miejsce 
spotkanie Zarządu Ślą-
skiego Banku Spółdziel-
czego „Silesia” z Radą 
Miejską w Ogrodzieńcu w 
sprawie zawarcia ugody 
pomiędzy gminą a ban-
kiem, kończącej wielolet-
ni spór o pomieszczenia 
zajmowane przez bank.

Z notatnika burmistrza

UWAGA
dofinansowanie

Gmina Ogrodzieniec ma możliwość pozyskania dotacji dla 
mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Bur-
mistrz  może w imieniu właścicieli nieruchomości po-
łożonych na terenie sołectw: Fugasówka-Markowizna, 
Podzamcze, Kiełkowice, Giebło Kolonia, Giebło, Gulzów, 
Mokrus, Ryczów Kolonia, Ryczów, Żelazko-Śrubarnia 
(bez Ogrodzieńca) złożyć wniosek o środki, które  byłyby 
przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków na prywatnych działkach. 
W związku z tym korzystając z Gazety Ogrodzienieckiej 
prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie Ankiety do-
łączonej do GO i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w terminie do 30 grudnia 2016r. 
Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta  
i Gminy pod nr telefonu 32  67 09 729.

Zapraszamy na IV Koncert Noworoczny 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, który odbędzie się 21 stycznia 

2017r. w hali sportowej przy Gimnazjum  
w Ogrodzieńcu. Wystąpią dzieci i młodzież  

z terenu  naszej gminy. Szczegóły na plakatach.

30 listopada br. w jednostce OSP Bzów odbył się IV Zjazd 
Powiatowy OSP, na którym podsumowano pięcioletnią 
kadencję i udzielono absolutorium byłemu zarządowi. Na 
kadencję 2016-2021 został wybrany nowy zarząd oraz 
prezydium. Prezesem został Krzysztof Wrona. Przedsta-
wicielami do zarządu powiatowego z gminy Ogrodzieniec 
wybrani zostali: dh Henryk Karcz oraz dh Jan Chudek. Dh 
Henryk Karcz został członkiem Prezydium Zarządu Powia-
towego OSP. W roku 2017 odbędzie się Zjazd Wojewódz-
ki, gdzie na przedstawiciela do Zarządu Wojewódzkiego 
na nową kadencję z naszej gminy został wybrany dh Hen-
ryk Karcz.

JP
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Kilka 
pytań 
do...
Moniki Grzebie-
luch, mieszkanki 
Giebła, która 
uprawia dyscypli-
nę Bikini Fitness  
i odnosi sukcesy  
w kraju i za gra-
nicą. Obecnie 
mieszka  
w Krakowie i stu-
diuje na kierunku  
Finanse i Rachun-
kowość.

Choć pani Monika jest 
osobą bardzo zajętą - 
częste treningi, przygo-
towania i wyjazdy na za-
wody i, oczywiście, stu-
dia – to znalazła chwilę 
na naszą rozmowę i 
podzielenie się z Czytel-
nikami swoimi pasjami, 
sukcesami  i planami.
Bikini Fitness – proszę 
przybliżyć Czytelnikom 
Gazety Ogrodzieniec-
kiej co to za dyscypli-
na sportowa i dla kogo 
jest przeznaczona?
Bikini Fitness to stosun-
kowo nowa kategoria 
jeżeli chodzi o sporty 
sylwetkowe w federacji 
IFBB- została wprowa-
dzona w 2011 roku i od 
tej pory przyciąga coraz 
więcej zawodniczek. Z 
uwagi na atrakcyjność 
tej kategorii powiększyło 
się również grono osób 
śledzących zawody kul-
turystyczne i fitness. W 
ocenie Bikini Fitness naj-
ważniejsze są proporcje 
ciała oraz całokształt 
naszej sylwetki, na któ-
ry składają się przede 
wszystkim delikatnie za-
rysowane mięśnie- bez 
nadmiernego odtłusz-
czenia i odwodnienia, 
tak jak w przypadku 
kategorii kulturystycz-
nych- zdrowy wygląd i 
odpowiednia prezencja 
na scenie. W tej kate-
gorii dużą rolę odgrywa 

urok osobisty i uroda 
zawodniczek - dlatego 
też jest jedną z najbar-
dziej subiektywnych 
kategorii jeżeli chodzi 
o ocenę. Z roku na rok 
kanon idealnej sylwetki 
w bikini fitness zdaje się 
ujednolicać jeżeli chodzi 
o polską jak i europejską 
scenę. 
Dla kogo przeznaczo-
na jest ta kategoria? – 
Przede wszystkim dla 
dziewczyn które nie 
boją się ciężkiej pracy. 
Występ na scenie tak 
naprawdę jest owocem 
naszej systematyczno-
ści i gotowości na po-
święcenia- jednak moż-
liwość zaprezentowania 
efektów przygotowań 
rekompensuje wszyst-
kie wyrzeczenia i daje 
ogrom satysfakcji. 
Jak się zaczęła Pani 
przygoda z tą dyscy-
pliną? Dlaczego akurat 
Bikini Fitness? Od kie-
dy zaczęły się treningi, 
w jakim klubie?
Moja przygoda z siłownią 
tak naprawdę rozpoczę-
ła się gdy przeprowadzi-
łam się na studia do Kra-
kowa. Od zawsze byłam 
związana ze sportem- w 
gimnazjum należałam do 
drużyny piłki siatkowej  
(Jurajska Liga Siatków-
ki), jednak wraz z bie-
giem lat sport zaczął od-
chodzić na dalszy plan, 
nowe obowiązki, coraz 
więcej nauki… Przyszedł 
jednak czas że brak ru-
chu zaczął mi wyraźnie 
doskwierać, dlatego 
wraz z moim chłopakiem 
(obecnie już narzeczo-
nym) postanowiliśmy to 
zmienić i najlepszą opcją 
wydała się właśnie siłow-
nia. Po kilku nieudanych 
próbach samodzielnego 
treningu postanowiłam 
oddać się w ręce osoby, 
która mnie w tym pokie-
ruje- czyli trenera perso-
nalnego. Na początku 
nie myślałam o zawo-
dach sylwetkowych- w 
sumie niewiele o nich 
wiedziałam. Marzenie o 
wystąpieniu na scenie 
pojawiło się, gdy pierw-
szy raz oglądałam takie 
zawody- były to Uni-

wersyteckie Mistrzostwa 
Polski które odbywają 
się co rok w Krakowie. 
Moje marzenie długo po-
zostawało niestety tylko 
marzeniem- tak jak wielu 
dziewczynom brakowało 
mi pewności siebie i my-
ślałam, że pogodzenie 
normalnego życia, stu-
diów i przygotowań do 
takich zawodów jest nie-
możliwe i niewykonalne 
w moim przypadku. NIC 
BARDZIEJ MYLNEGO! 
Potrzebowałam ponad 
2 lat, żeby to zrozumieć. 
Przez ten czas jeździłam 
praktycznie na każde 
zawody organizowane w 
kraju, poznałam przy tym 
wielu ludzi, którzy pomo-
gli mi w mojej drodze. 
Dwa lata temu podjęłam 
współpracę z nowym 
trenerem, utytułowanym 
zawodnikiem kultury-
styki, który pomógł mi 
w przygotowaniu mo-
jej sylwetki do występu 
na scenie. Praca nad 
sobą przyniosła efekty, 
których się nie spodzie-
wałam. Moje Pierwsze 
zawody to  Mistrzostwa 
Śląska, które w tym roku 
odbywały się 10 kwiet-
nia w Chorzowie, debiut 
zakończyłam wielkim dla 
mnie sukcesem- zwycię-
stwo w mojej kategorii 
wzrostowej do 166 cm. 
Tydzień później odby-
wały się moje docelowe 
zawody- na nie szy-
kowałam szczyt swo-
jej formy- Mistrzostwa 
Polski Seniorów- będąc 
juniorką zdobyłam złoto 
w swojej kategorii oraz 
zajęłam trzecie miejsce 
w kategorii Overall (star-
tują tam wszystkie zwy-
ciężczynie) konkurując 
ze starszymi i bardziej 
doświadczonymi za-
wodniczkami. Po tych 
zawodach dostałam po-
wołanie od PZKFiTS do 
kadry narodowej do re-
prezentowania naszego 
kraju na Mistrzostwach 
Europy, które odbyły 
się na początku maja w 
Santa Susanna w Hisz-
panii. Mój pierwszy mię-
dzynarodowy występ 
zakończył się 9 miej-
scem w kategorii senio-

rek, duma i satysfakcja 
były nie do opisania. Tak 
zakończył się dla mnie 
wiosenny sezon starto-
wy.  We wrześniu, sezon  
jesienny rozpoczęłam 
startem na prestiżowych 
zawodach Arnold Clas-
sic w Barcelonie- tam 
wywalczyłam 8 miejsce 
w swojej kategorii, naj-
ważniejszymi zawodami 
były dla mnie Mistrzo-
stwa Polski Juniorów 
które odbyły się 9 paź-
dziernika w Warszawie- 
mimo licznej konkurencji 
zdobyłam złoto i obroni-
łam tytuł Mistrzyni Pol-
ski. Rok startowy koń-
czę z pełną satysfakcją i 
dumą, że włożona praca 
dała takie piękne efekty. 
Proszę powiedzieć 
kilka słów o sobie, co 
Pani robi na co dzień, 
jak godzi Pani obo-
wiązki studentki i zara-
zem zawodniczki, któ-
ra musi znaleźć czas 
na trening i częste wy-
jazdy?
Tak naprawdę wszyst-
ko zależy od organizacji 
czasu- tak jak wcześniej 
wspomniałam kiedyś 
wydawało mi się to nie-
wykonalne. Regularne 
treningi, systematycz-
ność pod względem ży-
wienia i diety pomagają 
nam wypracować dobre 
nawyki również w na-
szym codziennym życiu. 
Moim zdaniem, im wię-
cej mamy obowiązków 
tym efektywniej jesteśmy 
w stanie zaplanować 
swój dzień (oczywiście 
we wszystkim trzeba 
znać umiar) Przygoto-

wania do zawodów- 
zwłaszcza ostatni mie-
siąc- zawsze absorbują 
najwięcej czasu. Oprócz 
dużo częstszych trenin-
gów dochodzi również 
zmęczenie- jednak ota-
czam się osobami, które 
rozumieją moją sytuację 
i starają się jak najwięcej 
mi w tym pomóc.  
Czy znajduje Pani jesz-
cze czas na inne swoje 
pasje? Od mamy do-
wiedziałam się, że jest 
Pani plastycznie uzdol-
niona. Kiedyś malowa-
ła Pani obrazy, czy na-
dal ta pasja drzemie w 
duszy?
Oczywiście moja miłość 
do malarstwa nigdy nie 
minie, niestety póki co 
została odłożona na 
dalszy plan- z uwagi na 
to, że cały ostatni rok 
poświęciłam na przygo-
towania do zawodów. 
Obecnie zakończyłam 
drugi sezon startowy i 
planuję przerwę- chcę 
nadrobić rzeczy, które 
zostały przez to zanie-
dbane- mam nadzieję że 
na moją malarską pasję 
wreszcie znajdę czas. 
Czy rodzina wspiera 
Panią w wyborze pa-
sji? Jak najbliżsi reagu-
ją na Pani sukcesy?
Moi rodzice, jak również 
rodzice mojego narze-
czonego, bardzo dopin-
gują mnie w moich przy-
gotowaniach. Są wyro-
zumiali jeśli w okresie 
przygotowań zwyczajnie 
brakuje mi dla nich cza-
su. Pomagają mi na każ-
dej płaszczyźnie, emo-
cjonalnej jak i finansowej 

za co bardzo im dzięku-
ję, ponieważ wiem, że 
bez tego nie odniosła-
bym tylu sukcesów w 
zaledwie jeden rok. Je-
żeli tylko jest taka moż-
liwość przyjeżdżają na 
moje zawody- obecność 
bliskich osób naprawdę 
dodaje pewności siebie. 
Nieoceniona jest pomoc 
mojego narzeczonego 
(który sam jest zawodni-
kiem w kategorii Męska 
Sylwetka”)- jest moim 
największym motywa-
torem, gdy brakuje mi 
chęci i chcę zwyczajnie 
odpuścić oraz najlep-
szym krytykiem, który 
zawsze obiektywnie pa-
trzy na moją sylwetkę i 
potrafi sprowadzić mnie 
na ziemię, gdy tego po-
trzebuję, mam nadzieję 
że niedługo będę mo-
gła mu się odwdzięczyć 
pomocą przy jego star-
tach. Również mój brat 
zaangażował się w moje 
przygotowania i towa-
rzyszy mi na każdych 
zawodach, pomagając 
w najdrobniejszych rze-
czach. Wszyscy razem 
tworzymy zgraną druży-
nę!
Z jaką dziedziną wiąże 
Pani swoją przyszłość i 
plany zawodowe? 
Moje plany zawodowe 
wiążę z kierunkiem mo-
ich studiów, od zawsze 
lubiłam matematykę i 
tutaj nic się nie zmie-
niło. Sport też zajmuje 
ważne miejsce w moim 
życiu, dlatego nie chcę 
z niego rezygnować. 
Wnosi wiele pozytyw-
nych rzeczy do mojego 
życia i na pewno nie jest 
dla mnie tylko „zwykłym 
hobby”. Uważam, że je-
stem w stanie pogodzić 
te dwie dziedziny i będę 
do tego dążyć - póki co 
mi się to udaje, z czego 
jestem bardzo zadowo-
lona. Wiem jednak, że 
muszę włożyć dużo pra-
cy w moją sylwetkę, aby 
móc konkurować z za-
wodniczkami na pozio-
mie międzynarodowym. 
Mam postawione nowe 
cele i założenia, do któ-
rych będę dążyć.  

A my będziemy trzy-
mać kciuki i życzyć 
wytrwałości oraz wielu 
sukcesów. 

Dziękuję za rozmowę
Joanna Piwowarczyk

Zdjęcie z prywatnego ar-
chiwum M. Grzebieluch.

... -mimo licznej konkurencji zdobyłam złoto 
i obroniłam tytuł Mistrzyni Polski. 

Rok startowy kończę z pełną satysfakcją 
i dumą, że włożona praca dała 

takie piękne efekty. 
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W środę, 19 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu miała miejsce uroczystość pasowania 
uczniów klasy pierwszej, której wychowawczynią jest mgr Ewa Wacowska.

Przed uroczystym aktem ślubowania pierwszoklasiści zaprezentowali pro-
gram artystyczny, w którym przedstawili zaproszonym gościom - rodzicom 
i nauczycielom, że są przygotowani do pełnienia roli ucznia szkoły. Wy-
stęp widzom bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. 
Po występie nastąpił najważniejszy moment, czyli pasowanie na ucznia. 
Pani dyrektor Ewa Rudnicka podchodząc do każdego ucznia symbolicz-
nym piórem wiecznym dokonywała ceremonii pasowania. W ten sposób 
uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej.
Od tej pory jesteście pełnoprawnymi uczniami. Przed wami sześć lat nauki 
w tej szkole i życzę wam abyście dobrze wykorzystali ten czas. Pomocą 
będą wam służyć nauczyciele i starsi koledzy.  Pamiętajcie, że zawsze mo-
żecie zwrócić  się o pomoc w trudnych chwilach – te słowa skierowała do 
pierwszoklasistów pani dyrektor Ewa Rudnicka.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Joanna Piwowarczyk

Ślubowanie pierwszoklasistów 
Dnia 14 października 2016r. w Szkole Podstawowej w 
Gieble odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasi-
stów. W uroczystości wzięli udział rodzice i opiekunowie 
kandydatów na uczniów klasy pierwszej, koleżanki i kole-
dzy z klas starszych, dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz dyrektor szkoły i nauczyciele. Uczniowie pięknie 
śpiewali i recytowali wiersze. Po występach pierwszo-
klasiści przyrzekali, że będą dbać o dobre imię swojej 
szkoły oraz z zapałem zdobywać wiedzę. Po ceremonii 
ślubowania dyrektor szkoły pani Izabela Łypaczewska 
pasowała każdego ucznia ,,zaczarowanym” ołówkiem. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Rodzice zło-
żyli  życzenia i wręczyli ,,rogi obfitości”. Pierwszoklasiści 
wraz z rodzicami i wychowawcą po pamiątkowych zdję-
ciach udali się do klasy na poczęstunek. Życzymy im 
samych sukcesów.

Wychowawca klasy:
Aneta Bartos

Koleżeńskie 
spotkanie
18 października br. nauczyciele emeryci umówili się na tra-
dycyjną świąteczną biesiadę. Byli już prawie wszyscy, gdy 
wszedł kolega dyrektor Jerzy Skwarek i z uśmiechem na 
twarzy powiedział:
Witam Szanowne Grono Pedagogiczne.
Od razu poczuliśmy się w swoich rolach, gotowi do pod-
jęcia nowych wyzwań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nasza 
przewodnicząca Marianna Guzik przedstawiła porządek 
spotkania i usprawiedliwiła nieobecnych. Nadmieniła, że 
wybrała Restaurację Pod Figurą ze względu na klimat 
usytuowania obiektu. Zrobiło się swojsko i przyjemnie. 
Posypały się pierwsze rozmowy, żarty, anegdoty. Pyszny 
obiad zregenerował nasze siły. Pani Maria zaproponowała 
śpiewanie piosenek harcerskich. Potem były biesiadne i 
nastrojowe. Pani Ala przyniosła rodzinne pamiątki: list ojca 
z Wietnamu i mamy z sanatorium z fajnym monologiem 
pt. „Bunt mężczyzn”. Jej wiersze nawiązujące do lat szkol-
nych stały się okazją do wspomnień nauczycieli Heleny i 
Henryka Zakrzewskich i pani Barczykówny. Mało kto wie-
dział, że miała za sobą przeżycia obozu koncentracyjnego. 
Lampka wina podgrzała bardziej miłą atmosferę w gronie. 
Jeszcze ważne informacje pani Marianny, jeszcze wiersz 
Leopolda Staffa pt. „Radość” recytowany przez panią Jó-
zefę, wspólne piosenki i ostatnie rozmowy. Obiecaliśmy 
sobie spotkać się za rok w dużo szerszym gronie. 

Alicja Kmita-Żak

Pasowanie na pierwszoklasistę Strażackie ślubowanie

ORLE GNIAZDO

Pierwsza sobota grudnia br. na długo pozostanie w pa-
mięci nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie. Emilia 
Pacia, Paulina Szlachta, Katarzyna Zielińska, Wiktoria 
Starobrzyńska, Natalia Starobrzyńska, Aleksandra Ody-
jas, Kuba Kwieciński i Jakub Mikoda złożyli uroczyste 
ślubowanie w mokruskiej strażnicy. Młodzi druhowie 
otrzymali legitymacje członkowskie oraz słodkie upominki. 
Opiekunem MDP jest druh Sławomir Szlachta. W niedłu-
gim czasie ze swojego grona wybiorą dowódcę. Spotkanie 
odbyło się z udziałem przedstawicieli miejscowej jednostki 
OSP Mokrus oraz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu. Więcej zdjęć znajdu-
je się pod adresem internetowym: www.facebook.com/
zomg.ogrodzieniec

I.Rajca

70-lecie Koła Łowieckiego „Orle Gniazdo” Zawiercie
„Orle Gniazdo”, którego teren działania obejmuje gminy: 
Ogrodzieniec, Zawiercie i Kroczyce powstało w 1946 roku. 
Koło liczy 39 członków. Prezesem koła jest pan Janusz 
Gryc, Sekretarzem pan Michał Solarek. Siedziba mieści się 
przy ul. Spacerowej 1a w Kroczycach.
 Uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia istnienia 
członkowie koła wraz z gośćmi zaproszonymi obchodzili 
5 listopada br. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Andrzej Mikulski przekazał dyplom z życzeniami.
Na okoliczność rocznicy wydano pamiątkowy znaczek.

I.Rajca
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F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze
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TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
 Własna bezpłatna chłodnia i sala pożegnań
 (przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2 
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

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

DOM POGRZEBOWY 
ARKADIA

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,  
MSWiA przed pogrzebem
ubrania dla zmarłych

ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna

kwiaty, oprawa muzyczna
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 695 729 499
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

Zatrudnię zbrojarza z doświadczeniem. 
Praca na terenie Małopolski i Śląska. 

Zapewniony dojazd z Ogrodzieńca i okolic. 
Kontakt: 697 719 850

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016

Zatrudnię Panią na stanowisko krawcowej 
kontakt 516 156 914
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Zakończono Remont konserwatorski w obrębie skrzydła 
północnego Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, 
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 128892,40 zł  netto. 
Dotacja MKiDN wynosi 116003,16 zł netto.
Środki własne – 12889,24 zł netto
Więcej na stronie www.zamek-ogrodzieniec.pl

W imieniu własnym oraz naszej córki 
Mai dziękujemy za każdą złotówkę 

przekazaną na jej rzecz.
Monika i Roman Ryłko

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofia-
rodawcom oraz osobom wspierających nas w trud-
nych chwilach po pożarze naszego domu w dniu 
19.09.2016r.
Podziękowania dla:
p. Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja 
Mikulskiego, Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
ks. proboszcza Krzysztofa Knapa, p. Janusza Grze-
siaka, sołtysa Gulzowa p. Janusza Łypaczewskiego, 
sąsiadów p. Mikodów, mieszkańców Gulzowa, rodzi-
ny, radnej p. Elżbiety Stanek i sołtys Kiełkowic p. Anny 
Szlachty, mieszkańców Kiełkowic, radnej p. Wioletty 
Baran, sołtysa Mokrusa p. Sławomira Szlachty, miesz-
kańców Mokrusa, radnego p. Zbigniewa Fabiańczy-
ka i mieszkańców Giebła, sołtysa Giebła Kolonii p. 
Edwarda Grzebielucha, mieszkańców Giebła Kolonii, 
byłych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulato-
ryjnego w Zawierciu, p. Jacka Wieczorka, p. Daniela 
Kity, p. Stanisława Bednarskiego, p. Krzysztofa Ko-
wala, koleżanek, p. Jerzego Borkowicza, p. Leszka 
Janosika, p. Joanny Piwowarczyk – redaktor Gazety 
Ogrodzienieckiej

składają Julia i Włodzimierz Grzebieluch

Składam serdeczne podziękowania za 
udział w pogrzebie mojej Mamy oraz 

wsparcie w bardzo trudnych  
dla mnie chwilach.
Małgorzata Janoska

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Składamy serdeczne podziękowania za dobroć 
i dar serca dla trzech rodzin z Kiełkowic, któ-
re pragną pozostać anonimowe, dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, a w szcze-
gólności p. Ewelinie Kocot za pomoc w podłą-
czeniu sieci elektrycznej do naszego domu. Po-
dziękowania kierujemy również dla p. Elżbiety 
Stanek Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
za zaangażowanie i pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych.

W. W. Jaworscy

Boże Narodzenie

Dwa tysiące lat minęło,
gdy w Betlejem stał się cud...
Najświętsza Panienka
Syna porodziła-
aby zbawił ludzki ród.
  Piękna grudniowa noc-
  noc, pełna wrażeń i chwały;
  W stajence Betlejemskiej 
  przychodzi na świat
  Zbawiciel Świata – Jezus mały.
Zamiast pałacu – stajenka licha,
służyła Jemu, w tę świętą noc
zwierzęta pokłon, chwałę oddawały,
wielbiły Boga i Jego moc.
  Niechaj ze żłobka
  Twa miłość płynie,
  aby rozpromieniła świat cały;
  By każdy człowiek,
  mógł doznać szczęścia, a serca nasze
  do Ciebie miłością pałały.
Niechaj rozbrzmiewa
radośnie kolęda-
Miłości nadszedł czas;
Narodził się Zbawiciel Świata
aby przez życie
poprowadzić nas.

Zenona Fiutak
03.12.2016r.

Zamek Sp. z o.o.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku najserdeczniejsze  
życzenia Mieszkańcom i Gościom 

Gminy Ogrodzieniec składa 
Zarząd 

i Pracownicy Spółki Zamek
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Definicja patriotyzmu zawarta 
jest w każdej encyklopedii i 
brzmi tak:
„Patriotyzm - postawa sza-
cunku, umiłowania i oddania 
własnej ojczyźnie oraz chęć 
ponoszenia za nią ofiar, peł-
na gotowość do jej obrony w 
każdej chwili. Charakteryzuje 
się też przedkładaniem celów 
ważnych dla ojczyzny nad 
osobiste, a także gotowością 
do pracy dla jej dobra i w razie 
potrzeby poświęcenia dla niej 
własnego zdrowia lub życia. 
Patriotyzm to również umi-
łowanie i pielęgnowanie na-
rodowej tradycji, kultury czy 
języka. Patriotyzm oparty jest 
na poczuciu więzi społecznej, 
wspólnoty kulturowej oraz 
solidarności z własnym naro-
dem i społecznością.”
Cechami patrioty jest umiło-
wanie własnej ojczyzny i naro-
du oraz szacunek dla swoich 
przodków. Może być ono re-
alizowane poprzez kultywo-
wanie tradycji i obrzędów, 
obchodzenie świąt i rocznic, 
oddawanie czci bohaterom 
narodowym oraz sławnym 
osobistościom zasłużonym 
dla kraju, a także kultywo-
wanie pamięci o nich. Patrio-
tyzm oznacza także postawę 
prospołeczną przejawiającą 
się również w pozytywnym 
działaniu na rzecz rozwoju 
swojej lokalnej społeczności 
w różnego rodzaju przed-
sięwzięciach o charakterze 
kulturalnym, politycznym, 
gospodarczym i społecznym, 
uczestnictwo w wyborach, 
świadomą postawą obywa-
telską, ochroną własnego 
dziedzictwa kulturowego.
Piękne słowa, a jak to prze-
łożyć na swoje działania, na 
własne doświadczenia. Dla 
mnie najprościej jest odwo-
łać się do historii rodziny. W 
patriotycznym wychowaniu 
naszych synów wystarczyło 
przywołać przykłady krew-
nych, którzy dla ojczyzny po-
święcili to, co najcenniejsze 
- życie i wolność.
Chłopcy z zapartym tchem 
słuchali opowieści dziadka 
Tadeusza o jego przeżyciach 
w czasie wojny, o pobycie 
w obozie pracy w Mysłowi-
cach i opowieści babci Zosi 
o przedwojennej organizacji 
Przysposobienie Wojskowe 
Kobiet, do której należała i 
obozie dla instruktorek PWK 
w Spale nad Pilicą, gdzie 
przeszły szkolenie sprawno-
ściowe i wojskowe. Zacho-
wało się zdjęcie uczestniczek 
tego obozu z lipca lub sierp-
nia 1938r.,moja mama to 
druga siedząca od prawej w 
górnym rzędzie.

Babcia Zosia i Hela Kraw-
czykówna prowadziły oddział 
PWK w Ogrodzieńcu. Jak 
wspomniała pani Zofia Po-
mietłowa, mundurki były zie-
lone z granatowymi wyłoga-
mi, na których był napis PWK, 
paski skórzane brązowe, brą-
zowe pończochy i granatowe 
berety. Zbiórki oddziału odby-
wały się dwa razy w tygodniu- 
w poniedziałki i czwartki. Gdy 
wybuchła wojna, dziewczyny 
opiekowały się uchodźca-
mi, gotowały dla nich posiłki, 
opatrywały rany. W opowie-
ściach ojca centralną posta-
cią był jego dziadek Antonii 
Ciesielski urodzony 5 stycznia 
1874r. w Małogoszczu, syn 
Antoniego i Marianny Szym-
kiewicz, brat cioteczny księ-
dza Kajetana Szymkiewicza, 
wielkiego patrioty i działacza 
niepodległościowego, prze-
siąkł tymi ideami, co przypła-
cił zsyłką. Wraz z Michałem 
Kuligowskim i Konstantym 
Chmurskim z Ogrodzieńca za 
organizowanie strajku w Hu-
cie Zawiercie zostali skazani 
przez Sąd w Będzinie, na-
stępnie przepędzeni piechotą 
do Dęblina, a stamtąd koleją 
do Omskiej Guberni. Spędził 
tam 4 lata. 
Na zdjęciu z żoną i trzema 
córkami Wiktorią, Genowefą 
i Anielą, brak syna Tadeusza.

Ojciec opowiadał taż o swoim 
stryju Wincentym Lipce, przo-
downiku Policji Państwowej, 
komendancie posterunku 
w Częstochowie. Zamor-
dowany strzałem z głowę w 
Ostaszkowie, pochowany w 
Miednoje w kwietniu 1940r.

Mama z kolei opowiadała 
o swoim wuju Stanisławie 
Chrząszczu, synu Hipoli-
ta i Marianny urodzonym 
2.05.1899r., którego chłopcy 
mieli możliwość poznać, bo 
zmarł mając 95 lat. Wujek 
Stach brał udział w walkach  z 
bolszewikami, w 1920 roku i 
z oddziałami Rydza-Śmigłego 
doszedł aż pod Kijów.
Ja sama pamiętam opowieści 
Wujka, pamiętam, że wymie-
niał swoich dowódców, miej-
scowości pod którymi wal-
czyli, miejscowości z których 
brali „futor” czyli zaopatrzenie 
w żywność, ale miałam wte-
dy kilkanaście lat i do głowy 
mi wtedy nie przyszło żeby 
to zapisywać, a dzisiaj tego 
ogromnie żałuję.

A teraz Stępniewscy.
I tu było trudniej. Rodzice 
Mariana zmarli przed naszym 
ślubem jako bardzo młodzi lu-
dzie. Ojciec Edmund miał 53 

lata, a Mama Zenobia zaled-
wie 49 lat. Odeszli w odstępie 
roku i nie doczekali wnuków. 
Ojciec Edmunda, Teofil Stęp-
niewski zginął, kiedy syn liczył 
zaledwie 3 miesiące. Tym sa-
mym nie znali oni opowieści 
o swojej rodzinie, nastąpiło 
zerwanie naturalnych wspo-
mnień, przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie. Jedyną 
nicią łączącą pokolenie dziad-
ków i pradziadków z wnuka-
mi były wspomnienia Cioci 
Pelagii i jej siostry ciotecznej 
Danuty. Ale są zdjęcia, doku-
menty i groby.
Patrzę na fotografię Marianny 
Stępniewskiej córki Gwidona 
Kabzińskiego i Anny Nowa-
kowskiej urodzonej w 1863r. 
w Działoszycach, żony Fran-
ciszka Stępniewskiego uro-
dzonego w 1857r. w Opat-
kowicach Murowanych, syna 
Ignacego i Karoliny Paul. 
Zdjęcie zrobione około roku 
1913.
Maria jest matką czterech sy-
nów i córki. Jeszcze nie wie 
jaki los spotka jej dzieci, jesz-
cze z ufnością spogląda w 
przyszłość. Jest już wdową, 
bo mąż zmarł w 1912 roku, 
prowadzi zajazd w jednej z 
bocznych uliczek odchodzą-
cych od Rynku w Jędrze-
jowie. Pierwszy cios padł 7 
stycznia 1919r., kiedy ginie, 
zastrzelony przez bandytów 
we własnym domu, syn Teofil 
w wieku 31 lat.  
Najstarszy syn Ignacy uro-
dzony w 1885r. kapral 1 
pułku szwoleżerów umiera 
21.08.1920r. w Ciechanowie 
z powodu ran odniesionych 
podczas walk z bolszewika-
mi. Wiadomość o jego śmier-
ci dociera z dużym opóźnie-
niem. Najmłodszy z synów 
Gwidon urodzony w 1896r. 
ginie 6.09.1939r. w Motyczu 
koło Lublina, jako sierżant 
Wojska Polskiego, kiedy po-
ciąg wojskowy zostaje zbom-
bardowany przez lotnictwo 
niemieckie. Ten przynajmniej 
ma grób i ktoś  w Święto 
Zmarłych zapali na nim świa-
tełko. 
Przeżył średni syn Marian uro-
dzony w 1894r. i córka Maria 
Leokadia Jadownicka uro-
dzona w 1890r. 
Maria Stępniewska umiera w 
1942r. i pochowana jest ze 
swoim mężem w Jędrzejowie.
Czasem myślę o niej Polska 
Niobe albo Pieta – matka trzy-
mająca na swych kolanach 
zmarłego syna. Ona przeżyła 
to trzykrotnie. Polskie losy, 
tragiczne, bolesne, wynisz-
czające. Zbyt wiele matek 
musiało opłakiwać swoich sy-
nów, zbyt wielu młodych ludzi 

zginęło.
Nie piszę tutaj o wielu dal-
szych kuzynach z jednej i 
drugiej strony naszej rodziny. 
Wspomnę tylko o przyrodnim 
bracie mojego dziadka Wale-
riana Rozlała, młodziutkim bo 
dziewiętnastoletnim Józefie 
Rozlale, kanonierze 7 pułku 
artylerii, plutonowym, który 
zginął 12.09.1920r. w Kowlu.
O braciach Kleszczyńskich 
– 4 synach Piotra Kleszczyń-
skiego, kuzynach Babci Lu-
dwiki, z których każdy walczył 
z bolszewikami, jeden zgi-
nął pod Zamościem w lipcu 
1920r. a drugi zaginął przy 
próbie przedostania się do 
Szwajcarii w czasie drugiej 
wojny światowej. 
To jest nasza historia i z ta-
kich ludzkich losów składa 
się historia Ojczyzny. Słowa 
Józefa Ignacego Kraszew-
skiego- „Lekceważenie pa-
miątek rodzinnych jest zara-
zem pomiataniem narodową 
przeszłością”, są dla mnie 
drogowskazem w moich po-
szukiwaniach. Z ogromnym 
wzruszeniem biorę do ręki 
koronkową serwetkę, zrobio-
ną przez Marię Stępniewską 
ponad 100 lat temu z wy-
haftowanym monogramem 
MS, albo ocieram z kurzu 
samowar – chyba 150-let-
ni, w którym w zajeździe w 
Jędrzejowie gotowała wodę 
na herbatę dla podróżnych. 
Jednocześnie starannie prze-
chowuję wszystkie dokumen-
ty, zapiski dla swoich dzieci i 
wnuków, żeby pamięć o tych, 
którzy odeszli przetrwała, 
żeby największa ofiara, jaką 
złożyli ze swojego życia nie 
była daremna. 
Pielęgnowanie polskich, ro-
dzinnych tradycji jest dla 
mnie ważnym elementem 
patriotyzmu, nie wyobrażam 
sobie świąt bez opłatka, bez 
życzeń, bez tradycyjnych po-
traw (dla młodego pokolenia 
czasem niesmacznych, ale 
sushi na pewno nigdy nie za-
gości na naszym wigilijnym 
stole) i bez śpiewania kolęd.
Słowa polskiego hymnu naro-
dowego (wszystkie 4 zwrotki), 
najważniejsze fakty z naszej 
historii, najważniejsze książki, 
sztuki teatralne, filmy, wiersze 
i pieśni patriotyczne  to abso-
lutne minimum, które każdy 
Polak powinien znać. 
Czy to zbyt wiele? A to wła-
śnie istota patriotyzmu. Za-
chęcam wszystkich do spi-
sywania rodzinnych historii, 
opowieści o dziadku, który 
brał udział w kampanii wrze-
śniowej, o wujku, który był 
w oddziale partyzanckim, o 
kuzynie matki, który trafił do 

O patriotyzmie i ... nie tylko obozu. Każda rodzina w na-
szym kraju ma takich krew-
nych. Ja staram się zbierać 
takie informacje, ale nie wiem, 
czy do wszystkich dotrę. 
Z okazji Świąt życzę wszyst-

kim dobrych, ciepłych wspo-
mnień o tych, którzy odeszli, a 
podczas rodzinnych spotkań 
przy stole Wesołych Świąt.

Maria Lipka-Stępniewska

Spała 1938 lub 1939r.

Julia i Antoni Ciesielscy z córkami Wincenty Lipka (z prawej)
ze swoim szwagrem

Stanisław Chrząszcz (z lewej) Grób Marianny i Franciszka 
Stępniewskich w Jędrzejowie

Grób Gwidona w Motyczu

Marianna Stępniewska z Kabzińskich z przyrodnimi siostrami

Gwidon Stępniewski
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Obchody Święta Niepodległości
Mieszkańcy oraz władze gminy uczcili kolejną, 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czwartek, 10 
listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu  odbyło się okolicznościowe spotkanie „Jakże ciebie 
przywitać radosna swobodo”, w którym wystąpiły rodzime zespoły: Seniorzy i Echo oraz sekcja literacka UTW w Ogro-
dzieńcu. Wszystko w patriotycznym duchu –poezja, pieśni, muzyka, audiowizualna prezentacja ...  i wspólne śpiewanie, 
które stało się już tradycją tego święta.
W piątek, 11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego odbył się występ artystyczny młodzieży z 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu. Po występie została odprawiona msza w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczysto-
ści – mieszkańcy oraz przedstawiciele władz lokalnych w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz pocztów sztandaro-
wych gminnych jednostek OSP udali się na cmentarz komunalny, by pod Pomnikiem Poległych złożyć wiązanki kwiatów 
i uczcić pamięć bohaterów, walczących za naszą Ojczyznę.  Wiązanki złożyli przedstawiciele władz samorządowych,  
delegacje szkół, członkowie Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu. Ksiądz Paweł Tracz odmówił modlitwę, a  Bur-
mistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował wszystkim za 
udział w uroczystościach oraz zachęcił do kultywowania idei i postaw patriotycznych w rodzinach, w szkole i środowisku 
lokalnym. 

JP

Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy MORSKO PLUS 
w Skarżycach 27 października gościł uczestników tego-
rocznego Spotkania Kulturalnego w ramach XIV Przeglądu 
Świetlic Środowiskowych. Organizatorem spotkania był 
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu.
Wychowankowie Świetlic brali udział w warsztatach ar-
tystycznych: plastycznych, tanecznych, muzycznych i 
teatralnych, na których pod okiem instruktorów rozwijali 
swoje umiejętności i zainteresowania. Była to też dosko-
nała okazja, by rozszerzyć krąg swoich znajomych i zinte-
grować się. W przerwie organizatorzy zaprosili wszystkich  
do pobliskiego Szałasu Jurajskiego, gdzie podano prze-
pyszne prażonki.
Na zakończenie uczestnicy zaprezentowali efekty warsz-
tatów oraz przedstawili krótkie programy artystyczne 
przygotowane przez każdą ze Świetlic. Świetlica Środowi-
skowa z siedzibą w Gimnazjum w Ogrodzieńcu rozgrzała 
publiczność energetycznym tańcem do utworu  „Choco-
late”. Natomiast Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu piosenką 
„Idzie jesień” wprowadziła uczestników w jesienny nastrój.
Za udział w spotkaniu artystycznym Świetlice otrzymały 
dyplomy, słodkie upominki oraz sprzęt grający.

Anna Jurczak
Zdj.I.Rajca

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu w dniu 27.10.2016 r. wzięła udział w elimina-
cjach powiatu zawierciańskiego do XVII Turnieju Piłki Nożnej  „Z podwórka  na stadion” o 
Puchar Tymbarku na obiektach OSiR  Zawiercie w dwóch kategoriach : chłopcy do lat 10 
i do lat 12. Drużyna młodsza spotkała się w grupie z SP 9  Zawiercie przegrywając  0:1 i 
pokonała SP 6 Zawiercie 2:0 po golach Kacpra Nowakowskiego i Jakuba Gałeckiego, nie 
awansując do dalszej fazy turnieju. Starsi chłopcy mając w grupie SP Giebło przegrali 2:3 
i pokonali SP Bzów 2:0, nie uzyskując awansu .Wszystkie gole  dla naszej szkoły strzelił 
Patryk Piątek. SP 1 Ogrodzieniec reprezentowali  Michał  Gamrot,  Brian Kowal, Adrian 
Kamiński ,Szymon Gibas, Kacper Nowakowski,  Jakub Gałecki, Kajetan Koniec, Jakub 
Piątek, Kacper Słowikowski, Patryk Piątek, Filip Gryz, Filip Żak, Kamil Kaziród, Jakub 
Stanek, Norbert Słowikowski.

Trenerzy: Dawid Szymusik, Jarosław Janik.

Młodzi piłkarze z SP Giebło dotarli do finału na szczeblu powiatowym  
w Zawierciu XVII edycji turnieju „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

  Po raz kolejny w Zawierciu odbyły się eliminacje na szczeblu powiatowym  XVII edycji 
turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 27 października na boisku trenin-
gowym OSiR Zawiercie spotkało się 18 drużyn chłopięcych naszego powiatu startujących 
w kat. U-10 i U-12. Miłą niespodziankę sprawili młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej 
w Gieble startujący w kategorii U-12. W tej kategorii startowało 12 drużyn z Zawiercia i 
okolic. Drużyna z Giebła po wygraniu swojej grupy i zwycięstwie w półfinałach dotarła 
do finału. Po zaciętym spotkaniu w finale nasi sportowcy przegrali 0-2 z drużyną SP 9 
Zawiercie. Gratuluję postawy i zajęcia II miejsca w zawodach.
Kadra: Oskar Janik (bramkarz), Michał Jędruszek, Jakub Karoń, Bartłomiej Sawicki, Kac-
per Cichor, Bartłomiej Kmita, Konrad Szlachta, Oliwier Łągiewka (wszyscy klasa V), San-
dra Radosz (klasa IV).

Robert Łypaczewski

Spotkanie 
artystyczne „Na Jurze”

Sport szkolny
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AKCJA ZIMA 2016/2017

 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Ogrodzieńcu informuje mieszkańców, że zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 20016/2017 
zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno–
Usługowo-Handlowo-Drogowe “URBIT” – Bogusław 
Bugaj; Lgota Murowana 29c , 42-425 Kroczyce. 
Odpowiedzialnym za prowadzenie „akcji zima” ze 
strony wykonawcy jest Marek Welon, 
tel. 797 011 528
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy 
zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej tel. 
032 67 32 081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 
14.00) lub do kierownika ZGK tel 504 064 481.
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach 
gminnych odbywać się  będzie w miejscach 
niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, 
niebezpieczne łuki, wzniesienia, okolice szkół, a w 
przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości 
dróg. Śnieg usuwany będzie nie tylko z ulic, ale 
także z chodników i ścieżek rowerowych. Wykonają 
to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Usuwaniem śniegu i zwalczaniem śliskości w rejonie 
przystanków autobusowych, parkingów zajmować 
się będzie Spółdzielnia Socjalna „IMPULS”, tel. 
784340719.
Drogi  wojewódzkie i  powiatowe   na  terenie  gminy 
będą utrzymywane w III i IV standardzie zimowego 
utrzymania dróg, które będzie obsługiwał Powiatowy   
Zarząd   Dróg w Zawierciu - Obwód Drogowy w 
Kądzielowie  tel. 32 67 21 909.
Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg 
wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej 
Gminy jest Henryk Widawski – Kierownik Obwodu 
Drogowego Kądzielów 
tel. 604 503 401.
Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, 
że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku w gminie Ogrodzieniec mają obowiązek 
oczyszczania ze śniegu, błota, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń chodników bezpośrednio 
przylegających  do nieruchomości, w sposób 
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i 
pojazdów. Powyższy obowiązek spoczywa na 
właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy 
nieruchomość ma charakter zabudowany czy nie. 
Właściciele budynków mają obowiązek usuwania 
sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających 
zagrożenie dla przechodniów.
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu się do 
poniższych zaleceń:
- nie należy wyrzucać śniegu na jezdnię. Właściciele  
posesji w ten sposób oczyszczają wjazdy. Na jezdni 
pod grubą warstwą śniegu i błota często znajduje 
się lód. Każdy przejazd  po takim podłożu grozi 
niebezpieczeństwem
-po opadach śniegu nie należy parkować na 
ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu 
przypadkach odśnieżanie, zwłaszcza wąskich ulic.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wraz ze spadkiem tempe-
ratur w okresie jesienno-zi-
mowym zauważamy znacz-
ne pogorszenie jakości 
powietrza spowodowane 
paleniem śmieci w przydo-
mowych piecach i kotłach 
c.o. W niektórych rejonach 
gminy zwykłe wyjście na 
spacer staje się niemożliwe 
z powodu dymu i pyłu w 
powietrzu.  Niestety przy-
czyną tego stanu są niektó-
rzy nasi mieszkańcy, którzy 
w ramach „oszczędności” 
lub lenistwa palą śmieci 
zatruwając siebie i swo-
ich sąsiadów. Niektórzy ze 
śmieci uczynili główny ma-
teriał opałowy, a do sezonu 
grzewczego przygotowują 
się cały rok pieczołowicie 
gromadząc wszelkie zużyte 
opakowania. 

Może przemówi do nich 
fakt, że palenie śmieci jest 
niekorzystne nie tylko dla 
zdrowia, ale także dla kotła 
i przewodów kominowych. 
Na ściankach osadza się 
trudna do usunięcia tzw. 
sadza mokra, co może 
prowadzić do zapalenia się 
przewodów, a w ostatecz-
ności do pożaru całego 
domu. Zatkany komin to 
także przyczyna zatruć nie-
widocznym i bezwonnym 
czadem.
Ponadto należy zwrócić 
uwagę, że wydajność ener-
getyczna spalania śmieci 
jest niewielka, a  może stać 
się przyczyną bardzo po-
ważnych konsekwencji.
Szczególnie niebezpiecz-
ne dla zdrowia jest spa-
lanie odpadów z tworzyw 

sztucznych np. butelek 
typu PET, worków folio-
wych, odpadów z gumy 
czy lakierowanych mate-
riałów. W wyniku spala-
nia tego typu odpadów 
emitowane są rakotwór-
cze dioksyny, których tok-
syczny wpływ na zdrowie 
może objawić się dopiero 
po jakimś czasie w postaci 
chorób nowotworowych. 
Warto przy tym pamiętać, 
że palenie śmieci w domo-
wych kotłowniach jest za-
grożone  wysoką grzywną - 
nawet do 5 tysięcy złotych. 
Pamiętajmy również o 
dobrych relacjach mie-
dzy sąsiadami. Przecież 
ta niewielka oszczędność 
zużycia węgla na skutek 
spalenia plastików nie jest 
warta stresów spowodo-
wanych sprawami sądo-
wymi. Oprócz sankcji kar-

nych, występują roszczenia 
cywilne. Artykuł 144 Ko-
deksu cywilnego mówi, że 
właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywa-
niu swego prawa własno-
ści powstrzymywać się od 
działań, które by zakłócały 
korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynika-
jącą ze społeczno-gospo-
darczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosun-
ków miejscowych. Każdy 
sąsiad może domagać się 
sądowego zaprzestania 
powodowania uciążliwości 
pochodzących od niesfor-
nego właściciela.
Reasumując, naprawdę nie 
warto palić śmieci.

Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej

Fotopułapki na 
dzikie wysypiska
Pomimo, że od ponad 3 lat działa nowy system od-
bierania śmieci, którym objęci są wszyscy mieszkańcy 
Gminy Ogrodzieniec, a na terenie Gminy Ogrodzieniec 
działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, w którym można nieodpłatnie oddać segrego-
wane odpady w nielimitowanych ilościach - dzikie wysy-
piska nadal powstają. Nie powstają same, to niektórzy z 
naszych mieszkańców wywożą śmieci do lasu zamiast 
oddać je legalnie. Ponieważ dotychczasowe działania 
edukacyjne nie przyniosły rezultatu tutejszy urząd zaku-
pił i zamontował fotopułapki, czyli kamery nagrywające 
aktywność w miejscach gdzie najczęściej nielegalnie 
wyrzucane są odpady. Nagrania będą przekazywane 
Policji w celu ukarania sprawców, a za zaśmiecanie 
miejsc publicznych grozi mandat w wysokości do 500 
złotych. 
                                                            

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

ZGŁASZANIE AWARII WODY

Woda w kranie jest coraz droższa. Jej cena może jesz-
cze wzrosnąć w związku z planami wprowadzenia  nowej 
ustawy Prawo Wodne. Każde przedsiębiorstwo wodocią-
gowe płaci tzw. opłatę środowiskową, której wielkość za-
leży od ilości wydobytej wody. Na wydobytą wodę składa 
się woda sprzedana i ta, która wycieka do gruntu w wyni-
ku awarii i nieszczelności sieci wodociągowej.
Dlatego niezwykle ważne jest szybkie likwidowanie wszel-
kich niekontrolowanych wycieków.
Jeżeli zauważą Państwo niepokojące objawy, np. słabsze 
ciśnienie wody w kranie lub stojącą wodę w miejscu, gdzie 
nigdy jej nie było lub też widoczny wyciek, prosimy o pilne 
powiadomienie służb wodociągowych.
Proszę dzwonić pod jeden z poniższych numerów:
32 67 32 081 w dni robocze od 6:00 do 14:00
504 064 481 – całodobowo
500 113 999 – całodobowo
 Każdą awarię usuwamy nieodpłatnie obojętne czy wystę-
puje ona na sieci, czy na przyłączu wodociągowym.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gmina Ogrodzieniec pod-
jęła starania dotyczące re-
alizacji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, Podprogram 
2016, współfinansowane-
go z Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. 
Żywność w formie paczki 
przysługuje nieodpłatnie 
dla osób i rodzin najbar-
dziej potrzebujących, speł-
niających wymogi okre-
ślone w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej oraz z 
zastosowaniem kryterium 
dochodowego uprawniają-
cego do przyznania pomo-
cy do 150% od września 
2016 r.: - 951 zł dla osoby 
samotnej, 771 zł dla jedne-
go członka w rodzinie. 
Osoby zainteresowane 
uzyskaniem skierowania 

do otrzymywania pomocy 
żywnościowej proszone są 
o kontakt z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ogrodzieńcu (ponie-
działek godz. 8.00-16.00, 
wtorek-piątek godz. 7.30-
15.30. Skierowanie  wyda-
ne przez OPS uprawnia do 
pobierania żywności przez 
okres 7 miesięcy, jeżeli sy-
tuacja rodzinna i finansowa 
nie ulegnie zmianie przez 
ten czas. Okres realiza-
cji dystrybucji artykułów 
spożywczych przypada 
na okres od października 
2016 r. do kwietnia 2017r.
Jednocześnie informujemy, 
że imienna lista osób za-
kwalifikowanych musi być 
przekazana do Banku Żyw-
ności w Częstochowie na 7 
dni przed terminem wyda-
wania żywności w Gminie 

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

 Męża
 naszej koleżanki Leokadii Gajdy składa 
Zespół Folklorystyczny Wrzos i Kapela 

Stanisław z Ryczowa Kolonii

Lodziu, 
łączymy się z Tobą w bólu

Nie warto palić śmieci

OPS informuje Ogrodzieniec. Nie ma 
zatem możliwości sko-
rzystania z paczki, gdy 
osoba zgłosi się po raz 
pierwszy w dniu wydawa-
nia żywności. Wówczas 
taka osoba może być za-
kwalifikowana począwszy 

od następnego miesiąca.  
Prosimy o przekazywanie 
informacji o możliwości i 
zasadach skorzystania z 
pomocy wśród osób po-
trzebujących.

Dorota Słodek

Pani Małgorzacie Janosce
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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50zł/rok

MGOK w Ogrodzieńcu
zaprasza

Zgodnie z tradycją w paź-
dzierniku ogrodzienieccy 
studenci rozpoczęli ko-
lejny rok akademicki w 
naszych uniwersytetach. 
Jako pierwsi uniwersytec-
kie zmagania rozpoczęli 
najmłodsi adepci nauki. 
W sobotę 15 października 
punktualnie o godz. 13.00  
uroczystość inauguracji 
nasi słuchacze rozpoczęli 
od uroczystego ślubowa-
nia, a następnie nowi stu-
denci odebrali indeksy z rąk 
Dziekana Wydziału Zamiej-
scowego WSB w Olkuszu 
dr inż. Pawła Sobczaka, 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zygmunta Podsiadło oraz 
Sekretarza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Dariusza 
Ptasia.  Wykład pt. „Sokole 
Oko” otwierający trzeci rok 
działalności Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzień-
cu poprowadzili Agnieszka 
i Bartosz Kukurudza – orni-
tolodzy i hodowcy ptaków. 
Głównym tematem wykła-
du były ptaki drapieżne, 
dodatkową atrakcją była 
możliwość zobaczenia ży-
wych okazów. Loluś, Sia 
czy Zbyszko to imiona tylko 

niektórych ptaków, które 
latały nad głowami uczest-
ników spotkania. Spotka-
nie było niewątpliwie cieka-
wą zapowiedzią kolejnych 
atrakcyjnych i inspirujących 
wykładów w ramach UDO.
Studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ogro-
dzieńcu, piąty rok działalno-
ści rozpoczęli w czwartek 
21 października br. o godz. 
16.30. Uroczysta inaugura-
cja odbyła się w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ogrodzieńcu, który jest 
jednocześnie gospodarzem 
spotkań. Tradycyjnie uro-
czystość rozpoczęło ślu-
bowanie, a następnie nowi 
studenci odebrali  indek-
sy z rąk Prodziekana ds. 
Kształcenia Ustawicznego 
WSB w Dąbrowie Górni-
czej Dominika Penara oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzeja Mi-
kulskiego. Po części oficjal-
nej studenci wysłuchali wy-
kładu inauguracyjnego pt. 
„Spotkanie z jutrem” , który 
przygotował Wiktor Nie-
dzicki – popularyzator na-
uki, dziennikarz, prezenter 
radiowy i telewizyjny, znany 
z cyklu programu telewi-

zyjnego „Laboratorium”.  
Podczas wykładu można 
było zobaczyć z czego zro-
biona jest kamizelka kulo-
odporna, jak wygląda „od 
środka” kask policyjny oraz 
hełm strażaka. W. Niedzic-
ki pokazał słuchaczom jak 
wygląda tkanina trudno-
palna i zaprezentował jak 
to wygląda w praktyce. Zo-
baczyć można było również 
jak lekki jest aerożel, który 
udźwignął kawałek trawy 
czy długopis, którym moż-
na rysować w 3D. Słucha-
cze widzieli przedmioty wy-
drukowane w drukarce 3D. 
Każdy uczestnik wykładu 
otrzymał z pozoru zwykłą 
bransoletkę, która po zła-
maniu zaczynała świecić w 
ciemności. Wykład był nie-
zwykle interesujący i pełen 
niespodzianek.
Tych, którzy jeszcze się nie 
zdecydowali i tych dużych i 
tych małych, serdecznie za-
praszamy do zapisywania 
się na zajęcia naszych Uni-
wersytetów. Więcej szcze-
gółów w biurze MGOK lub 
pod numerem telefonu  
32 67 32 044.

Marta Bejgier

Balet w MGOK
Zajęcia baletowe w MGOK dla dzieci przybierają coraz szybsze tempo. Ze względu na 
duże zainteresowanie tą formą aktywności uczestnicy zajęć zostali podzieleni na dwie 
grupy. Zajęcia zaczynają się od krótkiej rozgrzewki, potem ćwiczenia rozciągające i kroki 
baletowe. Dzieciaki wyćwiczyły już takie figury jak: syrenki, motylki, świece, większość 
potrafi także wykonać szpagat. 
Cieszy nas to, bo balet kształtuje wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, a przede 
wszystkim wyrabia u dzieci nawyk prawidłowej postawy i sposób pięknego poruszania 
się.

JP

Wyjazdowe 
szkolenie
Na posiedzeniu Zarządu 
OMG ZOSP RP w Ogro-
dzieńcu i Komisji Rewizyj-
nej w dniu 29 września br. 
podjęto uchwałę w sprawie 
organizacji wyjazdowego 
szkolenia do Białego Du-
najca dla członków OSP 
z terenu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
W podhalańskiej scenerii 
uczestnicy zapoznali się z 
wybranymi zagadnieniami 
z zakresu działania jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym m.in. 
o: współdziałaniu OSP z 
organami samorządu te-
rytorialnego i jednostkami 
PSP, organizacji szkoleń 
doskonalących w OSP czy 
ceremoniale pożarniczym.
Jednak najciekawszą czę-
ścią szkolenia była możli-
wość zapoznania się z pra-
cą i historią miejscowych 
jednostek OSP. Zwiedzając 
okolice, zobaczyliśmy starą 
i nową remizę w Chocho-
łowie - żywym skansenie 
budownictwa i kultury gó-
ralskiej.
Wyjątkowo atrakcyjne oka-

zało się spotkanie w nowo-
czesnej strażnicy OSP w 
Bukowinie Tatrzańskiej. Po-
mimo licznych zobowiązań 
strażackich (zjazd powia-
towy), miejscowi druhowie 
w osobach Prezesa Pio-
tra Kuchty i Komendanta 
Gminnego Edwarda Pająka 
oprowadzili nas po licznych 
pomieszczeniach, opo-
wiedzieli o funkcjonowaniu 
jednostki, za co serdecznie 
w imieniu uczestników po-
dziękował Prezes ZOMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
Andrzej Mikulski.
O starej remizie tak pisał 
druh Władysław Kuchta:
„W samym centrum Buko-
winy, stoi budynek nie mały,
Górna jego część zbudo-
wana jest z drewna, a dol-
na ze skały.
Jest to budynek Ochotni-

czej Straży Pożarnej oka-
zale duży,
Nie tylko straży, ale całej 
gminie służy. (...)”
Nad sprawnym przepro-
wadzeniem szkolenia czu-
wali Członkowie ZOMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu: 
Komendant druh Henryk 
Karcz, Wiceprezes druh 
Grzegorz Żak, Skarbnik 
druhna Marta Żak.
Szkolenia i spotkania 
w strażackim gronie są 
szansą na integrację oraz 
owocną współpracę w 
przyszłości młodszych i 
starszych druhów. Dodat-
kową atrakcją okazały się 
piękne widoki i ciekawe 
miejsca, które mogliśmy 
zobaczyć.

I.Rajca

Uniwersytety wystartowały

Noworoczny Koncert Kolęd
MGOK w Ogrodzieńcu zaprasza na Koncert Kolęd w dniu 4 stycznia 2017r. 

godz. 17.00. Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach.

HAPPY NEW YEAR ze STUDIEM WYOBRAŹNI 
MGOK Ogrodzieńcu zaprasza na koncert i przedstawienie teatralne w wy-

konaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w MGOK
13 stycznia 2016r. (piątek) 

godz. 17.00 sala MGOK
W programie:
- jasełka w wykonaniu uczestników zajęć „STUDIA WYOBRAŹNI”
- koncert „Happy New Year…” w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych 
– sekcja pianino i gitara.

Wstęp wolny. Zapraszamy
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Tradycyjnie 6 grudnia br. go-
ściliśmy w Domu Kultury św. 
Mikołaja. Ale zanim nadszedł 
moment wręczania wymarzo-
nych prezentów o godzinie 
15.30 dzieci wraz ze swoimi 
opiekunami obejrzały spektakl 
teatralny w wykonaniu arty-
stów Studia Teatralnego KRAK 
– ART z Krakowa pt. „Kopciu-
szek”. Adaptacja jednej z naj-
piękniejszych baśni dla dzieci 
wprowadziła nas w magiczną 
atmosferę i umiliła czas oczeki-
wania na najważniejszego go-
ścia wtorkowego popołudnia. 
W wesołym i pełnym niecier-
pliwości nastroju powitaliśmy 
Mikołaja i jego pomocników – 
Śnieżynki. Prezentów był dużo, 
a radości jeszcze więcej…

Mikołaj nas odwiedził

Ogrodzienieckie trojaczki 
Nina, Nadia i Natalia niedawno 
obchodziły urodziny – 4 grudnia 
br. skończyły dwa lata. Dziew-
czynkom życzymy wszystkiego 
co najpiękniejsze, niech rosną 
zdrowo i szczęśliwie w otocze-
niu najbliższych Im osób. 
A tu na zdjęciu w dniu św. Miko-
łaja w MGOK.

Mieszkanka Ogrodzieńca, 
Pani Marianna Kajdańska z 
domu Brzezińska, urodziła 
się 23 października 1916r. 
w Chechle. Tam się wycho-
wała, chodziła do szkoły i 
mieszkała z najbliższą rodzi-
ną. W 1938r. zawarła zwią-
zek małżeński z Zygmun-
tem Kajdańskim i po ślubie 
zamieszkali w Ogrodzieńcu. 
Początkowo zajmowała się 
gospodarstwem i wycho-
waniem trójki dzieci ( dwóch 
córek i jednego syna). 
W wieku 48 lat owdowiała i 
sytuacja życiowa  zmusiła ją 
do podjęcia pracy zarobko-
wej w mleczarni na Wartach, 
w której pracowała do mo-
mentu przejścia na emery-
turę.
Dostojna Jubilatka docho-
wała się dwóch wnucząt, 
czterech prawnucząt i trzech 
praprawnucząt. 
Od kilku lat, Pani Marianna 
pozostaje pod opieką cór-
ki, Alicji Jureczko, u której 
mieszka.
Z okazji tak pięknego jubile-
uszu Panią Mariannę odwie-
dziła delegacja samorządu: 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Mikulski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Zyg-

munt Podsiadło i Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Maria Raczek oraz przedsta-
wiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Inspektorat w 
Zawierciu.
Bardzo się cieszymy z tego, 
że możemy Panią odwie-
dzić i wspólnie cieszyć się z 
osiągnięcia tak wspaniałego 
wieku – powiedział Burmistrz 
wręczając Jubilatce kwiaty, 
upominek i list gratulacyjny.
Z serca płynące życzenia zło-
żyli wszyscy uczestnicy uro-
czystości 100 letniej rocznicy 
urodzin.
Naszą stulatkę uhonorowa-
ła także gratulacjami Prezes 
Rady Ministrów, Pani Beata 
Szydło.

Dla Pani Marianny przyby-
cie tak wielu gości było mi-
łym zaskoczeniem i wielkim 
przeżyciem. W tym dniu była 
bardzo wzruszona i niezwy-
kle ożywiona.
30 października br. w Ko-
ściele w Ogrodzieńcu w  in-
tencji Jubilatki odbyła się 
msza św., Ksiądz Proboszcz 
Jacek Furtak skierował do 
Niej wiele ciepłych słów i 
życzeń oraz podarował pa-
miątkowy obrazek.
Jeszcze raz życzymy zacnej 
Jubilatce i jej bliskim, aby ra-
dość z życia towarzyszyła jak 
najdłużej i już nie sto a dwie-
ście lat!

 USC Ogrodzieniec

Niecodzienny jubileusz 100 lat urodzin

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu otrzymała dotację na za-
kup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa w kwocie 9.000 zł.
Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup literatury pięknej dla doro-
słych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, lektur oraz wydawnictw popular-
nonaukowych. 
Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów pol-
skich bibliotek publicznych.

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok 
całej Braci Strażackiej  

wraz z Rodzinami moc serdecznych życzeń sił i zdrowia do pełnienia 
zaszczytnej służby przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia wsparte 

opieką świętego Floriana
Składają:

Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego

Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
dh Andrzej Mikulski

Komendant
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego

Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
dh Henryk Karcz


