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Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców - to słowa ślubowania, które złożyli radni 
podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej kadencji 
2014-2018. W dniu 1 grudnia br. na sali narad 
nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o 
wyborze radnego Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu. Aktu wręczenia dokonała przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej Iwona Łazarz oraz 
wiceprzewodniczący MKW Stanisław Smętek. 
Najważniejszym punktem obrad był wybór 
przewodniczącego oraz zastępców przewodni-
czącego Rady Miejskiej.  Na stanowisko prze-
wodniczącego zgłoszono dwie kandydatury:  
Zygmunta Podsiadło oraz Grzegorza Wałka.
Nad  prawidłowym przeprowadzeniem głoso-
wania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:  
Jolanta Ciołczyńska, Beata Jakacz, Wioletta 
Baran. W wyniku głosowania tajnego funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu objął Zygmunt Podsiadło, uzyskując 
bezwzględną większość głosów (10 do 5). W 
drugiej części sesji dokonano wyboru wice-
przewodniczących Rady.  Radny Jerzy Jano-
ska zgłosił wniosek, aby zmniejszyć liczbę do 

jednego wiceprzewodniczącego, który popar-
ła radna Jolanta Ciołczyńska. Radny Patryk 
Szczygieł zawnioskował, aby utrzymać dawny 
porządek, czyli dwóch wiceprzewodniczących. 
W ostateczności radni poprzez głosowanie za-
decydowali o pozostawieniu funkcji dwóch wi-
ceprzewodniczących Rady. Zostały nimi radne: 
Małgorzata Janoska (10 głosów za) i Marta Ba-
ryłka (11 głosów za). 
W dniu 8 grudnia odbyło się drugie posiedze-
nie Rady Miejskiej, na którym Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski złożył 
ślubowanie. Przed aktem zaprzysiężenia prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Iwona 
Łazarz wręczyła Burmistrzowi zaświadczenie o 
wyborze na to stanowisko. 
Porządek obrad został uzupełniony wnioskiem 
o uchwalenie wynagrodzenia Burmistrza. Radni 
zadecydowali o pozostawieniu wysokości wy-
nagrodzenia na dotychczasowym poziomie. 
Grupa radnych założyła klub pn. LOS Ogro-
dzieńca, do  którego przystąpiło dziewięciu 
radnych RM w Ogrodzieńcu: Marta Baryłka, 
Zbigniew Fabiańczyk, Beata Jakacz, Wanda 
Bednarz, Wioletta Baran, Patryk Szczygieł, Je-
rzy Janoska, Zygmunt Podsiadło i Małgorzata 
Janoska.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

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

świąt Bożego Narodzenia, przyjemnego świątecznego 
wypoczynku oraz wszelkiej pomyślności 

i wielu sukcesów w całym Nowym Roku 2015
życzą 

Drodzy Czytelnicy, 
w ten cichy wigilijny wieczór oraz nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 

Wam pokoju, uśmiechu i radości bliskich. 
A w Nowym Roku 2015 zadumy nad tym co 

minęło i zadumy na tym co nas czeka, nadziei, 
spełnienia marzeń, dostatku i pomyślności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Burmistrz 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Andrzej Mikulski

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu
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GO. Za nami wybory samo-
rządowe, w których społe-
czeństwo po raz kolejny 
dokonało wyboru Pana 
na stanowisko Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. Jaka to będzie kaden-
cja w latach 2014-18?
A.M. Mamy plan na naj-
bliższe lata. Oparliśmy 
go na dwóch filarach. Po 
pierwsze chcemy popra-
wić jakość życia naszych 
mieszkańców, a po drugie 
stawiamy na dalszy rozwój 
gminy.
Chcemy także w jeszcze 
większym stopniu wyko-
rzystać atuty jakimi dys-
ponuje nasza gmina. Dla 
naszych Gości Gmina 
Ogrodzieniec jest świet-
nym miejscem do odpo-
czynku i spędzania wolne-
go czasu. Jednak naszym 
największym atutem są 
mieszkańcy, dlatego bę-
dziemy jeszcze uważniej 
wsłuchiwać się w ich 
oczekiwania i postaramy 
się jak najlepiej wykorzy-
stać ich potencjał. 
GO. Jakie priorytety stawia 
Pan sobie w tej kadencji?
A.M. Po pierwsze: nowe 
miejsca pracy. Chcemy jak 
najszybciej doprowadzić 
do ożywienia gospodar-
czego na terenach byłej 
Cementowni „Wiek”. Wie-
rzę, że uda się tam  stwo-

rzyć warunki do powstania 
nowych zakładów, dają-
cych nowe miejsca pracy.
Po drugie: poprawa jako-
ści życia, nie tylko poprzez 
remonty dróg i chodni-
ków czy remonty placów 
zabaw. Chcemy także 
integrować naszą spo-
łeczność lokalną poprzez 
organizowanie nowych 
wydarzeń kulturalnych, 
czym przyciągniemy także 
turystów. 
Po trzecie: jak najefek-
tywniejsze wykorzystanie 
funduszy europejskich dla 
Gminy Ogrodzieniec. 
GO. Wspomniał Pan, że 
nasi Mieszkańcy są naj-
większym atutem gminy. W 
jaki sposób chce Pan wy-
korzystać ich potencjał ?
A.M. Chciałbym żeby 
Mieszkańcy w jeszcze 
większym stopniu współ-
decydowali o tym, jakie 
inwestycje powinniśmy 
realizować w Gminie. 
Zamierzam skorzystać z 
wszelkich możliwości dys-
kusji i konsultacji z miesz-
kańcami, by pieniądze z 
naszego budżetu popłynę-
ły bezpośrednio tam, gdzie 
są najbardziej potrzebne. 
GO. W wyborach wybrali-
śmy burmistrza i radnych, 
którzy będą odpowiedzialni 
za przygotowanie i realiza-
cję polityki rozwoju gminy 

oraz bieżące funkcjonowa-
nie administracji gminnej. 
Proszę powiedzieć jak we-
dług Pana ta polityka bę-
dzie wyglądać? Jak prze-
widuje Pan współpracę z 
Radą Miejską?
A.M. Mieszkańcy naszej 
gminy oczekują, że współ-
praca pomiędzy Burmi-
strzem a Radą Miejską 
będzie układać się bardzo 
dobrze. Wyborcy ocze-
kują od nas poprawy wa-
runków zamieszkania, a 
my zobowiązaliśmy się na 
pierwszej sesji w swoich 
ślubowaniach, że będzie-
my „sprawować urząd tyl-
ko dla dobra publicznego” 
oraz „czynić wszystko dla 
(...) pomyślności wspól-
noty samorządowej”. Nie 
da się dotrzymać tych 
przyrzeczeń bez wzajem-
nej współpracy, zaufania i 
porozumienia. Pozytywnie 
oceniam nasze pierwsze 
spotkania i jestem spokoj-
ny o przyszłość.
GO. Niedługo nowy rok 
2015 i nowy budżet do re-
alizacji. Jak ocenia Pan ten 
budżet, czy będzie łatwy 
czy trudny do wykonania? 
Czy przewiduje Pan jakieś 
dodatkowe środki, np. z 
zewnątrz?
A.M. Projekt budżetu, któ-
ry przedłożyłem Radzie 
Miejskiej jeszcze przed wy-
borami jest odpowiedzią 
na najważniejsze potrzeby 
mieszkańców. Znalazły się 
w nim inwestycje na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia 
w gminie, kompleksowe 
remonty kolejnych budyn-
ków gminnych oraz co naj-
ważniejsze - rozpoczęcie 

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

remontów dróg. Tak jak 
w ostatnich latach zabez-
pieczyliśmy odpowiednie 
środki na edukację, kulturę 
i rozwój sportu dla dzieci i 
młodzieży, ale nie braknie 
także funduszy dla na-
szych seniorów. Będziemy 
mogli czuć się bezpiecz-
nie, bo tak jak w ostat-
nich latach będą środki 
przeznaczone na bezpie-
czeństwo mieszkańców. 
Planujemy też uchwalenie 
nowego studium kierun-
ków i uwarunkowań roz-
woju przestrzennego.
Przyszłoroczny budżet nie 
będzie należał do łatwych, 
ale jestem pewien, że za-
łożone dochody są realne 

do wykonania, a roztrop-
ne wydatkowanie zezwoli 
na jego realizację zgodnie 
z założeniami. Jeśli cho-
dzi o środki na realizację 
naszych zamierzeń, to 
przede wszystkim będą to 
dochody własne, środki 
europejskie oraz planowa-
ne przychody z emisji obli-
gacji komunalnych.
GO. Czwarta kadencja to 
olbrzymi kredyt zaufania i 
duże zobowiązanie wzglę-
dem społeczności gminnej. 
Proszę powiedzieć jaka 
będzie ta kadencja – tak w 
jednym zdaniu.
A.M. Przyszła kadencja to 
kolejne lata spokojnego i 
zrównoważonego rozwoju 

oraz utrwalanie pozytyw-
nego wizerunku Gminy 
Ogrodzieniec.
GO. Przed nami Święta i 
Nowy Rok. Czego miesz-
kańcom oraz sobie życzy 
Burmistrz?
A.M. Mieszkańcom życzę 
szczęścia w każdym dniu 
przyszłego roku oraz po-
czucia satysfakcji i dumy 
z przynależności do na-
szej wspólnoty, Gościom 
miłych wrażeń z pobytu u 
nas, a sobie wypełnienia 
wyborczych deklaracji.

Rozmawiała
Joanna Piwowarczyk

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Serdecznie dziękuję wszystkim,  

którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
i oddali na mnie swój głos  

w Wyborach Samorządowych 2014. 

Wybór na czwartą kadencję to jednocześnie wielki zaszczyt 
i wyróżnienie, ale także olbrzymie zobowiązanie wobec 

Gminy i jej Mieszkańców. Tak jak do tej pory będę pracował 
z poświęceniem i zaangażowaniem oraz uczynię wszystko,  

co możliwe dla rozwoju naszej Gminy. 
Dziękuję również wszystkim, którzy oddali głosy na kandy-
datów z mojego komitetu wyborczego KWW Ruch Demo-

kracji Lokalnej w wyborach do Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Przed nami prawdopo-
dobnie ostatnia szansa na 
fundusze europejskie i jako 
gmina chcemy z niej sko-
rzystać. Na najbliższe lata 
zaplanowaliśmy między in-
nymi: remonty dróg i chod-
ników gminnych, uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych po 
byłej Cementowni „Wiek”, 
rozbudowę Przedszkola w 
Ogrodzieńcu, remont „sta-
rego przedszkola”, remonty 
remiz OSP, starej szkoły w 
Kiełkowicach, „Trójbudyn-
ku” w Ogrodzieńcu  czy 
remont dawnego budynku 
„Budowlanych” w Cemen-
towni, w którym dziś działa 
siłownia dla młodzieży. Pla-
nujemy nowe place zabaw  i 
siłownie na świeżym powie-
trzu, rozpoczynamy projek-
towanie nowego zagospo-
darowania Krępy. Jednak, 
aby plany zostały zrealizo-
wane, potrzebne są fundu-
sze, bo choć na niektóre 
zadania możemy otrzymać 
nawet do 85% dofinanso-
wania, to zawsze musimy 
mieć własne środki. 
Jak sfinansować udział gmi-
ny w inwestycjach, aby było 

to bezpieczne dla gminne-
go budżetu i możliwe do 
pozyskania? Rozwiązaniem 
może być emisja obligacji 
komunalnych – papierów 
wartościowych, które są 
coraz częściej wykorzysty-
wane przez gminy. Obli-
gacja komunalna różni się 
od klasycznego kredytu, a 
jej istota polega na tym, że 
zaciągnięty kredyt musimy 
spłacać w ratach prawie 
natychmiast od jego zacią-
gnięcia, natomiast w przy-
padku obligacji komunal-
nych gmina przez kilka lat 
płaci jedynie odsetki, a wy-
kup długu następuje w do-
godnych ratach w terminie 
późniejszym, co powoduje 
zdecydowanie mniejsze ob-
ciążenie dla budżetu. 
W ostatnich latach sko-
rzystało z niej wiele gmin, 
nawet z najbliższej okolicy. 
Decyzja o ich emisji zapadła 
na przykład w Zawierciu, 
Łazach, Pilicy czy Mierzęci-
cach.  Zdaniem ekspertów, 
obligacje komunalne są 
uważane za najlepszą for-
mę zwrotnego pozyskiwa-
nia środków przez jednostki 

samorządu terytorialnego.
Po szczegółowej analizie 
naszego budżetu i określe-
niu naszych potrzeb inwe-
stycyjnych i my  rozważamy 
ich emisję. Zezwoli to na 
realizację kolejnych zadań 
z funduszy Unii Europej-
skiej. Tak jak w przypadku 
innych zobowiązań gminy 
decyzję ostateczną musi 
podjąć Rada Miejska w 
Ogrodzieńcu poprzez pod-
jęcie stosownej uchwały. 
Jej projekt przekazaliśmy 
Radnym wraz z projektem 
budżetu na rok przyszły. W 
dniu 29 grudnia br. zapla-
nowaliśmy dyskusję na ten 
temat i podjęcie uchwały 
budżetowej na rok 2015 
wraz z podjęciem uchwały 
w sprawie emisji obligacji 
komunalnych. Mam na-
dzieję, że projekty uchwał 
spotkają się z akceptacją 
Radnych  i  już w przyszłym 
roku rozpoczniemy remonty 
chodników i dróg oraz in-
nych zadań wspomnianych 
na wstępie artykułu. 

Andrzej Mikulski 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec

Obligacje komunalne Gminy Ogrodzieniec?
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Okręg nr 1
LIPKA-STĘPNIEWSKA Maria Barbara, KWW Ruch Demokracji Lokalnej -168
DRYJA Franciszek Kazimierz,  KWW Lecha Jarosa – 65
GAŁA Agnieszka Wanda, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 105
PILARSKA Marzena Helena, KWW Przyszłość Gminy – 38 
Okręg nr 2
SZCZYGIEŁ Patryk Michał, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 98
APEL Krzysztof Ryszard, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 75
CHOLEWA Marek Bogdan, KWW Nowe Horyzonty – 58
GOLANKO Florian, KWW Nasza Gmina Ogrodzieniec – 34
JAGŁA Paweł Zbigniew, KWW Przyszłość Gminy – 11
OPAŁKA Agata Joanna, KWW Lecha Jarosa – 57
Okręg nr 3
CIOŁCZYŃSKA Jolanta, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 135
DYBKOWSKI Dariusz Krzysztof, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 133
MAJCHERCZYK Krzysztof Andrzej, KWW Nowe Horyzonty – 17
POGODZIŃSKI Jarosław Krzysztof, KWW Przyszłość Gminy – 17
SKUZA-ADAMCZYK Anna Maria, KWW Lecha Jarosa – 61
Okręg nr 4
STYPA-RUS Beata Małgorzata, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 115
DUDA Martyna Dagmara, KWW Lecha Jarosa – 26
JAGŁA Marzanna Wanda, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 92
MICHNIEWSKI Bartłomiej Grzegorz, KWW Przyszłość Gminy – 15
PAWEŁCZYK Beata Renata, KWW Nowoczesna Gmina – 69
Okręg nr 5
WAŁEK Grzegorz Michał, KWW Nowe Horyzonty – 117
BARAN Elżbieta Teresa, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 60
BEDNARZ Wanda Maria, KWW Lecha Jarosa – 22
KOŁODZIEJ Jerzy Adam, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 84
WÓJCIK Zenon Jan, KWW Przyszłość Gminy – 50
Okręg nr 6
JANOSKA Małgorzata, KWW Nasza Gmina Ogrodzieniec – 99
BEDNARZ Edmund, KWW Lecha Jarosa – 37
LIPKA Marcin Wojciech, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 49
ORMAN Stanisław Bolesław, KWW Nowe Horyzonty – 58
Okręg nr 7
BARYŁKA Marta Magdalena, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 161
CIOŁCZYŃSKI Dariusz Wojciech, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 66
PĘCZAK Benedykt, KWW Lecha Jarosa - 40
Okręg nr 8
JANOSKA Jerzy Jan, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 170
PIĄTKOWSKI Łukasz, KWW Przyszłość Gminy – 22
RUDNICKA-ROK Małgorzata Janina, KWW Lecha Jarosa – 66
WASZKIEWICZ Grzegorz, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 66

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom,  

którzy uczestnicząc w wyborach samorządowych  
w dniu 16 listopada 2014 roku oddali na nas swoje głosy.  

Naszym głównym celem będzie wypełnianie woli Wyborców  
oraz staranne dbanie o równomierny rozwój  

i  pomyślność naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

II tura wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 30 listopada 2014

lp. nazwisko i imię
głosy oddane 
na wybranego

kandydata
ogólna liczba 

oddanych głosów 
% głosów w stosunku
do oddanych głosów

I II IV V VI

1 Mikulski Andrzej 2400
4679

51,29

2 Pilarczyk-Sprycha Anna 2279 48,71

I tura wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 16 listopada 2014

lp. nazwisko i imię
głosy oddane 
na wybranego

kandydata

ogólna liczba 
oddanych głosów 

% głosów w stosunku
do oddanych głosów

I II IV V VI

1 Jaros Lech 509

4839

10,51

2 Mikulski Andrzej 2067 42,71

3 Pilarczyk-Sprycha Anna 2144 44,30

4 Wójcik Zenon 119 2,45

Frekwencja z 16.11.2014 – 62,04%
Frekwencja z 30.11.2014 – 59,91%

Informacja dotycząca wyborów  
do Rady Powiatu 
Zawierciańskiego

Radnymi Rady Powiatu Zawierciańskiego zostali wybrani:
Maria Milejska 820 głosów 
Paweł Skóra 704 głosy
Artur Janosik 1224 głosy (jego miejsce w Radzie Powiatu 
zajmie Róża Kończyk 358 głosów, gdyż został wybrany na 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica) 
Henryk Goncerz 652 głosy.

Kolejni kandydaci, którzy nie otrzymali mandatu radnego, 
ale uzyskali powyżej 400 głosów:
Henryk Karcz 517 głosów
Adam Rozlach 485 głosów
Lech Jaros 429 głosów

Z terenu powiatu zawierciańskiego mandaty radnych do 
Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskali Stanisław Dą-
browa i Mirosław Mazur

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Wybory samorządowe 2014

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Okręg nr 9
BEDNARZ Wanda Maria, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 233
ADAMUSIŃSKA Zofia, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 213
ZAPOROWSKA Katarzyna Angelika, KWW Przyszłość Gminy – 27
Okręg nr 10
JAKACZ Beata Alicja, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 172
WRÓBEL Marek Józef, KW Prawo i Sprawiedliwość – 21
ŻAK Kamil, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 112
Okręg nr 11
W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kan-
dydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głoso-
wania:
GOŁUCHOWSKA Grażyna Anna, KWW NASZA GMINA OGRODZIENIEC 
Okręg nr 12
PODSIADŁO Zygmunt, KWW Lecha Jarosa – 69
DZIECHCIARZ Tomasz Andrzej, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 65
JURCZAK Łukasz Mariusz, KWW Przyszłość Gminy – 6
KUSIAK Michał Sergiusz, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 52
MOGIŁA Włodzimierz Henryk, KWW Nowe Horyzonty – 38
Okręg nr 13
FABIAŃCZYK Zbigniew, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 218
GRZEBIELUCH Agnieszka Krystyna, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 138
Okręg nr 14
STANEK Elżbieta, KWW Ruch Demokracji Lokalnej -110
SKÓRA Zofia, KWW Lecha Jarosa – 46
SZLACHTA Anna Stanisława, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 96
Okręg nr 15
BARAN Wioletta Jolanta, KWW Anna Pilarczyk-Sprycha i LOS Ogrodzieńca – 150
ŁYPACZEWSKI Janusz Michał, KWW Ruch Demokracji Lokalnej – 113
ROZLACH Anna Maria, KWW Lecha Jarosa - 38
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Jak co roku w dniu 6 grud-
nia do Domu Kultury w 
Ogrodzieńcu zawitał Święty 
Mikołaj. Ale zanim spotka-
nie z długo oczekiwanym 
gościem nastąpiło, dzieci 
obejrzały przedstawienie 
pt. „Królowa Śniegu” w 
wykonaniu artystów  Teatru 
Art-Re z Krakowa. Ciekawy 
spektakl, oparty na słynnej 
baśni H.CH. Andersena, 
wciągnął w żywą akcję 
dzieci, które przez moment 
zapomniały o Świętym Mi-
kołaju.  Barwne kostiumy, 
bogata scenografia, posta-
cie: Królowa Śniegu, Kaj, 

Gerda, Kruk, Królewicz, 
Wróżka, Rozbójnik, Renifer,  
w pełni oddały baśniową 
atmosferę i klimat spekta-
klu oraz główne przesłanie 
bajki– motyw przyjaźni, 
czyli cenny element życia 
każdego z nas.  Przedsta-
wienie wciągnęło młodych 
widzów do wspólnej za-
bawy, która trwała aż do 
przybycia Świętego Miko-
łaja. Nasz dostojny gość 
pojawił  się w towarzystwie 
aniołka i... diabełka, co ra-
czej nie zaskoczyło małych 
widzów, ani dorosłych. 
Wszyscy z ogromną sym-

patią przywitali Mikołaja, a 
on zapytał dzieci, czy były 
grzeczne przez cały rok i 
czy zasłużyły na prezenty.  
Potem wszystko potoczyło 
się sprawnie i szybko, bo 
każdy chciał jak najprędzej 
otrzymać upragnioną pacz-
kę.  Były zdjęcia i wierszyki 
dedykowane Mikołajowi 
oraz dużo radości z prezen-
tów i zaproszenie dostojne-
go Gościa do odwiedzin za 
rok. Święty Mikołaj, żegna-
jąc się z dziećmi, obiecał, 
że w przyszłym roku także 
przybędzie.

J. Piwowarczyk

W Dworku w Gieble od-
bywają się zajęcia zorga-
nizowane przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu, na których 
uczestnicy wykonują ozdo-
by bożonarodzeniowe 
– gwiazdy betlejemskie, 
bombki, jemiołę. Z koloro-
wej bibuły, serwetek, ko-
ralików, brokatu powstają 
oryginalne prace, które w 
Święta Bożego Narodzenia 
ozdobią nasze stoły i cho-
inki. Są to kolejne zajęcia w 
ramach cyklu Warsztatów 
Twórczych, prowadzonych 
przez instruktora plastyki 
MGOK w Ogrodzieńcu Do-
rotę Supkowską. 
Przypomnijmy, że po gene-
ralnym remoncie przepro-
wadzonym przez Gminę 
Ogrodzieniec  w dworku 
w Gieble zostały zagospo-
darowane pomieszczenia 
na poddaszu. Część prze-

Mikołajowe spotkanie

Ozdoby Bożonarodzeniowe

Kiermasz rękodzieła

warsztaty w Dworku w Gieble

stronnych, ogrzewanych w 
sezonie jesienno-zimowym 
sal zajęła Orkiestra Dęta, 
która przeniosła się wraz 
z instrumentami z remi-
zy OSP. Zespół ma teraz 
znacznie więcej miejsca 
na przechowywanie instru-
mentów oraz wygodne sale 
do ćwiczeń. Jedno z po-
mieszczeń przeznaczone 
zostało na zajęcia kultural-

no-oświatowe organizowa-
ne przez MGOK w Ogro-
dzieńcu.  Pierwsze zajęcia 
ruszyły w dniu 20 marca br. 
i poświęcone były tematyce 
wiosennej. Od tego czasu 
w Dworku odbywają się cy-
kliczne zajęcia związane z 
tematyką dopasowaną do 
pór roku i świąt kalenda-
rzowych.

JP

Piosenki z repertuaru Anny German wy-
konali soliści: Agnieszka Łazarowicz, 
Marcelina Miśta, Olga Kornobis, Ewelina 
Bednarz, Julia Bednarz, Weronika Glinka, 
Anna Lewandowska  przy akompania-
mencie zespołu  instrumentalnego  pod 
kierownictwem Michała Rusa. Całość 
spotkania zaaranżował i poprowadził 
śpiewak operowy i dyrygent Leopold Sta-
warz. Wykonanie przez młodych artystów 
znanych i lubianych piosenek wielkiej pio-
senkarki Anny German docenione zostało 

przez licznie zgromadzoną publiczność - 
gorącymi brawami i owacjami na zakoń-
czenie, które zachęciły wykonawców do 
bisów. Niedzielny wieczór w Domu Kultury 
upłynął w miłej atmosferze niezapomnia-
nych przebojów. Dodatkową atrakcją była 
projekcja zdjęć z życia Anny German i jej 
rodziny oraz historia jej dzieciństwa, dora-
stania, pracy artystycznej i tych zwykłych, 
ludzkich pragnień i dążeń.... 

JP

Niezapomniane przeboje ...
Wieczór z Anną German to tytuł koncertu, który odbył 
się w dniu 9 listopada br.  w Miejsko –Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu.

W piątek, 12 grudnia br. panie z sekcji rękodzieła i malarstwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ogrodzieńcu wzięły udział w spotkaniu wigilijnym w Wyższej Szkole Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej.
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Dnia 21.10.2014 r. odbyło się uroczy-
ste ślubowanie klas pierwszych w Szkole 
Podstawowej w Gieble. Na uroczystość 
przybyli rodzice oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Pan Andrzej Mikul-
ski. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i 
śpiewali piosenki. Po występach nastąpiła 
podniosła chwila. Pierwszoklasiści  przy-
rzekali, że będą dbać o dobre imię swojej 
szkoły oraz z zapałem zdobywać wiedzę. 
Dyrektor Szkoły Izabela Łypaczewska uro-

czyście pasowała pierwszoklasistów na 
uczniów szkoły, a Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec wręczył dyplomy i obdarował 
każdego ucznia czekoladą. Rodzice złożyli 
życzenia i wręczyli „rogi obfitości”. Pierw-
szoklasiści wraz z wychowawcami i rodzi-
cami udali się do klas na poczęstunek. Ży-
czymy im samych sukcesów.

Wychowawcy: Anna Biedak i Izabela Nicia
(www.spgieblo.ogrodzieniec.pl)

Ślubowanie 
pierwszoklasistów

W dniu 25.11.2014r. nasze 
przedszkolaki uczestniczyły 
w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. 
Tego dnia każde dziecko 
przyszło do przedszko-
la ze swoim  przyjacielem 
Misiem. Były misie małe i 
średnie a także duże, ró-
żowe, niebieskie, brązowe, 
w ubrankach, z kokarda-
mi i w kapelusikach... Nie 

było dwóch jednakowych 
a każdy był piękny i wy-
jątkowy. Podczas całego 
dnia dzieciom towarzyszy-
ły ich ulubione pluszaki. W 
młodszych grupach dzieci 
tańczyły z misiami, śpiewa-
ły piosenki o misiach, słu-
chały wierszy i opowiadań 
o misiach. Grupy starsze 
czyli  „Biedronki”, „Smerfy” 
i „Słoneczka”  były zapro-

szone do Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki, gdzie wzięły 
udział w licznych konkur-
sach i zabawach. W na-
grodę za wspaniałe wyniki 
uzyskane w konkursach 
otrzymały gromkie brawa i 
słodkie „co nieco”. Wszy-
scy doskonale się  bawili w 
towarzystwie swoich plu-
szowych  przyjaciół. 

Jolanta Bukowska

Dzień Pluszowego Misia

Klasa Ia

Klasa Ib

W  niedzielę, 11 stycznia 2015r. ogrodzieniecki sztab  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza na  

23 Finał WOŚP.  O szczegółach i miejscu imprezy powiadomimy na 
plakatach. Mamy jeszcze wolne miejsca dla wolontariuszy.  

Osoby zainteresowane pracą  
w charakterze wolontariusza  prosimy o kontakt:  

Michał Mikoda, szef sztabu, 
tel. 668 046 428

W piątek, 21 listopada o 
godz. 17.30 w MGOK od-
była się prezentacja wy-
dawnictwa płytowego pt. 
„Zabawa pod Czubatką”, 
widowiska ludowego z 
udziałem Zespołu Folklo-
rystycznego „Wrzos” i Ka-
peli Ludowej „Stanisław” 
z Ryczowa Kolonii. Na 
płycie znajduje się także 
drugie nagranie filmowe 
pt. „Wokół koszyka sosno-
wego”.  Wydawcą płyty 
jest MGOK w Ogrodzień-
cu.  Wykonawcy-aktorzy 
w obu widowiskach to 
członkowie ZF „Wrzos”,  

Kapela Ludowa „Stanisław”  
oraz mieszkańcy Ryczo-
wa Kolonii. Scenariusz i 
reżyseria Jolanta Sprężak-
-Wawrzyk.  Wydawnictwo 
zrealizowano ze środków 
Gminy Ogrodzieniec. W 
Domu Kultury w piątko-
wy wieczór zebrali się bo-
haterowie i realizatorzy 
przedsięwzięcia oraz zain-
teresowani goście, którzy 
wspólnie obejrzeli film i wy-
słuchali wspomnień towa-
rzyszącym nagrywania obu 
widowisk. Każdy z uczest-
ników otrzymał na pa-
miątkę płytę z nagraniami. 

Warto dodać, że jest to już 
druga płyta zespołu Wrzos 
– na pierwszej zarejestro-
wano obrzęd „Obgrywojki 
Stanisława” oraz materiał 
pieśniowy „Pradziadowie, 
dziadowie, ojcowie i my 
z Ryczowa”.  Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosfe-
rze, z podziękowaniami dla 
osób zaangażowanych w 
to przedsięwzięcie, które 
jest częścią naszej rodzimej 
kultury, tradycji i historii. To 
coś, co po nas pozosta-
nie...

J. Piwowarczyk

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

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

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

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

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

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

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E

Ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia upływających  
we wspaniałej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności na Nowy 
Rok 2015 dla Mieszkańców sołectwa Mokrus i Gulzów składa

 Wioletta Baran wraz ze Sławomirem Szlachtą
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2015 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 św. Floriana
Składają:

KOMENDANT
Zarządu Oddziału 

Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

dh Henryk Karcz

PREZES
Zarządu Oddziału 

Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

dh Andrzej Mikulski

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta  
i Gminy Ogrodzieniec, którzy podczas wyborów  

samorządowych w dniu 16.11.2014r.  
obdarzyli mnie swoim zaufaniem  

i oddali na moją kandydaturę swój głos.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu 
dużo radości, spokoju i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole.

Łączę wyrazy szacunku
Maria Milejska

Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Serdecznie dziękuję za poparcie mnie w wyborach, za okazane zaufanie 
i życzliwość. Moje obowiązki będę starała się wykonywać sumiennie, 

mając na uwadze dobro Mieszkańców.
Służę pomocą i zapraszam do wspólnego rozwiązywania problemów.

Na nadchodzące Święta życzę Państwu dużo radości, 
zdrowia i miłych chwil w rodzinnym gronie.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Janoska

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom
Kiełkowic, którzy tak licznie wzięli udział w tegorocznych

wyborach samorządowych.
Wasza obecność przy urnach była nie tylko wypełnieniem

obywatelskiego obowiązku ale przede wszystkim
wyrazem Waszego zainteresowania sprawami gminy.

Z wyrazami szacunku
                             Radna Rady Gminy

                             Elżbieta Stanek

Bardzo dziękuję wszystkim Wyborcom z okręgu nr 4,  
którzy oddali na mnie głos w wyborach samorządowych. 

Dziękuje za zaufanie i życzliwość, która spotkała mnie w czasie tych wyborów.
Zapewniam, że będę  dbać o nasze wspólne dobro. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  życzę wszystkim  zdrowia, 
szczęścia , aby ten magiczny czas  był spędzony  w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

Z wyrazami szacunku
Beata Stypa -Rus, Radna Rady Gminy

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój 
głos w wyborach na radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.  

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę. 
Grzegorz Wałek

Jako kandydaci na radnych z KWW Nowe Horyzonty dziękujemy za 
okazane nam poparcie w wyborach samorządowych. Pomimo braku zwy-

cięstwa wyborczego Państwa głosy nie są stracone. Będziemy nadal służyć 
naszej miejscowości i gminie, angażując się w działalność społeczną.

Stanisław Orman, Marek Cholewa,  
Włodzimierz Mogiła, Krzysztof Majcherczyk

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Ryczowa, 
którzy podczas wyborów samorządowych oddali swój głos na moją  
kandydaturę do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Choć nie udało mi się 

zdobyć mandatu radnej, zapewniam Was, że zawsze możecie liczyć na 
mnie i moją pomoc, gdy będziecie w potrzebie. 

Z wyrazami szacunku
Zofia Adamusińska

Serdecznie dziękuję Wyborcom, którzy głosowali na moją kandydaturę do 
Rady Powiatu Zawierciańskiego w wyborach w dniu 16.11.2014r. 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę dużo radości  
i spokoju, a w Nowym Roku wszystkiego co najlepsze.

Z poważaniem 
Henryk Karcz
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W dniu 11 grudnia br. w 
Urzędzie Miasta w Ogro-
dzieńcu odbyło się uro-
czyste wręczenie Medali 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie Państwu Lu-
dwice i Józefowi  Dońcom 
z Gulzowa.  Odznaczenie 

Jubileusz nadawane jest przez Pre-
zydenta RP, obywatelom 
polskim, którzy w jednym 
związku małżeńskim prze-
żyli co najmniej 50 lat. Aktu 
wręczenia medali Jubila-
tom dokonał Andrzej Mi-
kulski, Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec oraz 
Zygmunt Podsiadło, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu. W uroczy-
stości uczestniczyły także 
Maria Raczek, Kierownik  
USC  oraz córka Państwa 
Doniec.
Szanownym Jubilatom ser-
decznie gratulujemy oraz 
życzymy dużo zdrowia i 
pomyślności.

Redakcja GO

W muzyczną podróż przez pokolenia zabrali nas uczestnicy tegorocznego XII Przeglądu 
Kulturalnego Świetlic Środowiskowych, który odbył się 27 listopada w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zawierciu.
Swój program artystyczny zaprezentowali także Wychowankowie Świetlic Środowisko-
wych z Ogrodzieńca. W prezentacji znalazły się piosenki Kasi Popowskiej „Przyjdzie taki 
dzień”, „Psalm dla Ciebie” Piotra Rubika oraz „ Czarny Alibaba” Andrzeja Zauchy. Owacje 
publiczności wywołał taniec do piosenki z filmu „Dirty dancing”, który w nieoczekiwanym 
momencie zamienił się w energetyczny „Gangnam style” oraz układ taneczny do utworu 
„Policeman” Jamala.
Uczestnicy zostali nagrodzeni sprzętem sportowym, grami, słodyczami oraz pamiątko-
wymi dyplomami.
Tegoroczny występ Wychowanków Świetlic był wyjątkowo udany, o czym świadczyły 
liczne gratulacje od organizatorów i pozostałych uczestników Przeglądu. 

Wychowawcy Świetlic Środowiskowych:
Anna Jurczak, Justyna Żak

Przegląd Świetlic Środowiskowych

Wczesnym rankiem, 30 
listopada 2014 roku, wy-
chowankowie Świetlicy 
Środowiskowej z siedzibą 
w Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu wraz z opiekuna-
mi wyruszyli do Warszawy. 
Jako że wyjazd miał cha-
rakter edukacyjny, celem 
było zwiedzenie Centrum 
Nauki Kopernik oraz Plane-
tarium „Niebo Kopernika”.
Wychowankowie zobaczyli 
następujące wystawy:
Człowiek i środowisko
Re: generacja
Świat w ruchu
Korzenie cywilizacji
Strefa światła
Dzięki tym wystawom pod-
opieczni mieli okazję pogłę-
bić swoją wiedzę na temat 
ludzkiego ciała, jego moż-

liwości i ograniczeń. Mieli 
też możliwość przyjrzenia 
się kamieniom milowym 
naszej cywilizacji, zwłasz-
cza jej największym zdoby-
czom: pismu, filozofii, sztu-
ce, technice. 
Ponadto wychowanko-
wie w Teatrze Robotycz-
nym obejrzeli perypetie 
zakochanego robota w 
sztuce pod tytułem „ O 
królewiczu Ferrycym i kró-
lewnie Krystali” (na pod-
stawie opowiadania Sta-
nisława Lema). Aktorami 
przedstawienia były spe-
cjalnie zaprogramowane 
roboty tzw. RoboThespia-
ny, którym głosu użyczyli 
znani polscy aktorzy.
Ostatnim punktem progra-
mu był seans w Planeta-

rium „Niebo Kopernika”. 
Tutaj na sferycznym ekra-
nie uczestnicy wycieczki 
obejrzeli wyjątkowy film 
„Astronauta” 3D, który po-
kazał jak wygląda praca 
człowieka w kosmosie oraz 
jakim oddziaływaniom pod-
dane jest jego ciało.
Wyjazd do Warszawy zo-
stał w całości sfinansowa-
ny ze środków budżetu 
Województwa Śląskiego w 
ramach realizowanego za-
dania: Wzmocnienie dzia-
łalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i mło-
dzieży (świetlic oraz klu-
bów) funkcjonujących na 
terenie województwa ślą-
skiego. Program socjote-
rapeutyczny „Twórcze Ja”.

Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W „Koperniku”
W ten długo oczekiwany 
weekend, czyli w dniach 
13 i 14 grudnia, wolonta-
riusze Szlachetnej Paczki 
w całej Polsce przeżyli coś, 
co można by nazwać logi-
styczną bitwą z czasem. 
Od samego rana do póź-
nych godzin wieczornych 
Darczyńcy przywozili swoje 
prezenty dla wybranych ro-
dzin do magazynów PACZ-
KI, gdzie czekali już na nich 
uśmiechnięci i podekscyto-
wani wolontariusze.  Zaraz 
po pożegnaniu Darczyń-
ców, ich prezenty trafiały 
do busów i samochodów, 
którymi wolontariusze za-
wozili je do rodzin. Tak więc 
w ciągu dwóch dni trzeba 
było przenieść, posegrego-
wać, załadować na samo-
chód, dostarczyć, wnieść 
i pomóc rozpakować od 
kilkudziesięciu do nawet 

kilkuset paczek.
W naszym rejonie w Ogro-
dzieńcu udało się znaleźć 
Darczyńców dla 47 rodzin 
z terenu całej gminy. Ich 
szukanie, poznawanie, opi-
sywanie w systemie, cze-
kanie na Darczyńcę, roz-
mowy z Darczyńcą przez 
telefon, przygotowanie 
magazynu, przyjmowanie 
w nim Darczyńców i ich pa-
czek, ładowanie paczek do 
samochodów, ich dowoże-
nie i wnoszenie choćby na 
trzecie piętro, a w końcu 
uczestniczenie w radości 
rodzin to najcenniejsze i 
najpiękniejsze wspomnie-
nia dla naszych wolonta-
riuszy. Każdy z nas po tych 
dwóch dniach finału jest 
wyczerpany i obolały, nie-
którzy wzięli nawet urlopy, 
aby odespać te pełne wy-
siłku i emocji godziny pracy, 

ale nikt z tego powodu nie 
narzeka. Wręcz przeciwnie! 
Już dziś wiemy, że w tym 
samym składzie spotka-
my się za niespełna rok na 
pierwszych szkoleniach dla 
wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki i będziemy walczyć 
o pomoc dla kolejnych ro-
dzin. Ta energia, którą po-
zyskaliśmy dzięki naszym 
kochanym Świętym Miko-
łajom, czyli naszym Dar-
czyńcom i obdarowanym 
rodzinom, będzie nas na-
pędzać aż do kolejnego fi-
nału PACZKI, do kolejnego 
weekendu pełnego cudów, 
wzruszeń i emocji. Kto wie, 
może za rok będzie nas 
jeszcze więcej? Nie dzie-
więtnastu tylko dwudzie-
stu paru? - podsumowuje 
finał lider Anna Pilarczyk-
-Sprycha. Liczymy na to, 
ponieważ im więcej wolon-
tariuszy, tym więcej rodzin, 
które dostaną w prezencie 
prawdziwe, ciepłe Święta.

Marta Lipka

Finał Szlachetnej Paczki 
w Ogrodzieńcu



GAZETAo g r o d z ien ie cka 9
GRUDZIEŃ 2014

Trzeba się bić
Ekonomia, polityka pie-
niężna, inflacja, kapitalizm 
– to pojęcia często dla nas 
trudne i skomplikowane. 
Jednak słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu mieli okazję, 
aby kilka zagadnień z sze-
roko pojętej dziedziny ja-
kim jest ekonomia, wyjaśnił 
sam prof. Leszek Balcero-
wicz. W piątek 28 listopada 
br. grupa słuchaczy UTW 
w Ogrodzieńcu udała się 
do Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej 
na otwarty wykład prof. 
Balcerowicza pt. „Polska 
gospodarka po 1989 roku i 
jej perspektywy”.  W czasie 
godzinnego wykładu pro-
fesor Balcerowicz poruszył 
tematy upadku socjalizmu, 
zmian gospodarczych za-
początkowanych 25 lat, a 
także wyzwań jakie stoją 
przed dzisiejszą gospodar-
ką.  Po wykładzie uczestni-
cy spotkania zadawali pro-
fesorowi pytania, na które 
wyczerpująco odpowiadał. 
Po zakończeniu wykładu 
można było zakupić książ-

kę biograficzną prof. Lesz-
ka Balcerowicza 
pt. „Trzeba się bić”, którą 
następnie gość honorowy 
podpisywał. Nasi słucha-
cze kupili książkę i cierpli-
wie czekali w długiej kolejce 
na autograf. Nie zabrakło 
uśmiechów, uścisków dło-
ni i wspólnych zdjęć. Miło 

nam tym bardziej, że 
dwóch przedstawicieli na-
szego Uniwersytetu pani 
Maria Cebula i pan Marian 
Żak zostali zaproszeni na 
krótkie spotkanie z profe-
sorem.

M.Bejgier

Najmłodsi studenci z Uni-
wersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu w sobotę 8 
listopada o godz. 12.00 w 
sali Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu spotkali się na dru-
gim wykładzie w ramach 
UD. Wykład pt. „To nie jest 
koniec świata, czyli jak żyją 
nasi rówieśnicy w odległych 
krajach” wygłosiła dr Anna 
Watoła. Przygoda z Afry-
ką rozpoczęła się od kilku 
słów wprowadzenia doty-
czących Afryki - położenie, 
klimat, mieszkańcy, kultura, 
tradycje, obyczaje. Wszyst-

kie informacje wzbogaco-
ne były porcją autorskich 
zdjęć oraz filmów, które 
wykładowczyni wykonała 
podczas pobytu w Afryce. 
W drugiej części wykładu 
prowadząca przygotowała 
dla naszych słuchaczy kil-
ka niespodzianek. Na po-
czątku pokazała tradycyjny 
strój Masajów, następnie 
dzieciaki wzięły udział w 
konkurencji typowej dla 
tego plemienia, a na zakoń-
czenie wspólnie wykona-
liśmy piosenkę z użyciem 
tradycyjnych afrykańskich 
instrumentów muzycznych. 

Akompaniowała nam sama 
prowadząca. Wykład był 
bardzo ciekawy pokazał 
naszym młodym słucha-
czom jak żyją dzieci w in-
nym kraju i  z jakimi proble-
mami muszą się borykać 
od najmłodszych lat (głód, 
bieda, choroby). Po wykła-
dzie dzieci były tak zainte-
resowane kulturą afrykań-
ską, że zadawały pytania, 
a także z bliska podziwiały 
eksponaty, jakie przywiozła 
prowadząca. Największą 
popularnością cieszyła się 
drewniana żyrafa.

Marta Bejgier

To nie jest koniec świata …

Bezpieczny Pieszy
W czwartek, 11 grudnia o godz. 18.00 w MGOK w Ogrodzieńcu (po wykładzie UTW) 
słuchacze UTW w Ogrodzieńcu oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa na 
drodze uczestniczyły w spotkaniu zorganizowane przez Komendę Śląskiej Policji w Kato-
wicach w ramach kampanii „Idź, jedź, żyj”. Spotkanie poprowadził podinsp. Włodzimierz 
Mogiła z Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, który przybliżył działania Policji w 
celu poprawy bezpieczeństwa  osób starszych na drodze szczególnie w okresie jesien-
no-zimowym oraz zachęcił do noszenia elementów odblaskowych. Uczestnicy otrzymali 
praktyczne prezenty – torby na zakupy wyposażone w elementy odblaskowe.

red.

Zapraszamy na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu, które odbędą się w styczniu, w czwartki o 
godz. 16.30 w sali MGOK

UWAGA! WYJĄTKOWO W ŚRODĘ!
14.01.2015r. – wykład pt. „Model komunikacji” - czyli jak ludzie myślą i jak przekłada się 
to na nasze emocje” wygłosi Witold Sobczak. Taniec to pasja i sposób na życie naszego 
wykładowcy. Ostatnimi czasy dość mocno przebija się również drugi wątek w postaci 
rozwoju osobistego i chęci pomagania innym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pra-
cy z ludźmi , ma wyjątkową łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu pozytyw-
nych relacji. Zawodowo kieruję się w stronę trenerstwa rozwoju osobistego, połączonego 
z pasją i energią jaką daje taniec!

22.01.2015r. – wykład pt. „Eksperymenty psychologiczne, które zmieniły nasze życie” 
wygłosi dr Maciej Witkowicz wykładowca akademicki. Adiunkt w Katedrze Socjologii 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Główne zainteresowania: psychologia 
społeczna, komunikacja, socjologia kultury.

29.01.2015r. – wykład pt. „Śląska Linia Manigota” wygłosi prof. nadzw. dr hab. Marek 
Walanciak. Prorektor do Spraw Nauki, Kierownik Katedry Pedagogiki, resocjalizacji, pe-
dagogiki społecznej. Autor licznych prac m.in. z zakresu patologii społecznych, uzależ-
nień wśród dzieci i młodzieży, ryzykownych zachowań. Żołnierz zawodowy (płk w latach 
1982 – 2007) w jednostkach liniowych, szkolnictwie wojskowym, administracji wojskowej 
na stanowiskach: dowódczych, dydaktycznych i kierowniczych. Od 2002 roku pracownik 
Wyższych Uczelni Publicznych i Niepublicznych. Współorganizator konferencji popular-
no – naukowych, metodycznych, współprzewodniczący, członek komitetów organizacyj-
nych konferencji. Koordynator programów i projektów edukacyjnych.
W 2007 roku zdobywca tytułu „Chorzowianina Roku”.

Harmonogram wykładów Uniwersytetu Dziecięcego w Ogro-
dzieńcu – styczeń 2015r.
Zajęcia odbywają się w sali MGOK w Ogrodzieńcu w soboty 
o godz. 12.00

10.01.2015r. – wykład pt. „W stronę tęczy… - o zjawiskach 
świetlnych” wygłosi Marta Koplejewska

31.01.2015r. – wykład pt.  „Dlaczego chłopaki nie płaczą, a 
gniew piękności szkodzi?”
dr Dominika Siewniak-Maciuszek

50zł/rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Gospodarz spotkań
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Wraz z kończącym się rokiem finalizowane są realizowane w ostatnim czasie przedsię-
wzięcia i inwestycje gminne. Mimo, iż jest już grudzień aura sprzyjała zakończeniu prac 
zgodnie z harmonogramem:

I. Zakończono i odebrano roboty  budowlane  w ramach „Budowy II etapu oczyszczalni 
ścieków w Ogrodzieńcu”.

II. Ukończono budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w Gieble 
Kolonii. W ramach tego zadania wykonano także wzdłuż zatoki chodnik o szerokości 
1,5m.

III. Odebrano zakończony I etap  rozbudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce 
wraz z odwodnieniem.

IV. Zakończono  II etap „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu  wraz  z  budo-
wą  amfiteatru”  tym samym ukończono całą rewitalizację placu, który teraz  nabrał 
nowego blasku. (na zdjęciach)

GMINNE INWESTYCJE
GRUDZIEŃ 2014r.

Od listopada br. można  podziwiać  Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu rozświetlony 
nową iluminacją zewnętrzną.  Nowym blaskiem cieszy oko całe założenie zamkowe  oraz 
skały i  mury obwodowe przedzamcza. Niezwykle okazale prezentują sie ruiny od strony 
zachodniej i północnej, a więc tak, jak je widzimy, wjeżdżając do Podzamcza od stro-
ny Ogrodzieńca, ale dzięki podświetleniu murów i skał w obrębie przedzamcza również 
strona wschodnia zyskuje nowe walory estetyczne. Oświetlony zamek można podziwiać 
codziennie tuż po zapadnięciu zmroku.

Iluminacja oświetleniowa została wykonana przez  Spółkę „Zamek” w ramach realiza-
cji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Jest to realizacja pierwszego etapu nowego oświetlenia zamku, w planach na przyszłość 
jest również iluminacja wewnątrz ruin. 

Iwona Pakuła-Błoch 
Prezes Zarządu Spółki Zamek

Zamek w pełnym świetle

fot. Mariusz Jeziorko
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UWAGA – WAŻNE !

Przy okazji wyborów samorządowych zgłaszali Państwo wiele drobnych, ale bardzo 
uciążliwych niedogodności dotyczących dróg, chodników, poboczy. Zakład Gospodarki 
Komunalnej   stara się szybko reagować na takie sprawy, ale  nie jesteśmy w stanie być 
wszędzie tam, gdzie coś się stało, zepsuło, wymaga pilnej naprawy.
 Państwo mieszkacie lub codziennie przechodzicie koło takich miejsc i pierwsi zauważy-
cie zniszczenia. Dlatego bardzo liczymy na Waszą pomoc. Wszystkie  sprawy postaramy 
się załatwić w pierwszej kolejności.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania:
- potrzeb w zakresie bieżących napraw dróg  i chodników ( dziury w jezdni,  zapadnięte 
płytki czy kostka, uszkodzone krawężniki, krzaki zasłaniające widoczność, obwisłe gałę-
zie, uszkodzone znaki drogowe, ulicowskazy i inne),
- nie świecących lamp ulicznych,
- zauważonych wycieków wody i awarii,
- zniszczonych wiat przystankowych,
- przepełnionych pojemników na szkło i plastiki,
- prac na cmentarzach komunalnych

 pod numery telefonów:
  biuro – od 6.oo do 14.oo – tel 32 67 32 081
  kierownik – całą dobę    - tel. 504 064 481
 e- mail : g.gawel@ogrodzieniec.pl
 lub na stronę internetową: www.zgk.ogrodzieniec.pl

Zgłoszenia można kierować  również bezpośrednio do pracowników ZGK, monterów 
sieci wodociągowej lub do inkasentki, odwiedzającej Państwa w domach.

Nie czekajcie do kolejnych wyborów, nie czekajcie na zebrania sołeckie. Zgłaszajcie pro-
blemy. Zrobimy wszystko, żeby pomóc.

Grażyna Gaweł
Kierownik ZGK

Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki

1 KS GÓRNIK SOSNOWIEC 12 30 10 0 2 44:15

2 JSP SZCZAKOWIANKA II 12 30 10 0 2 43:17

3 KS WYSOKA 12 30 10 0 2 37:16

4 Stow. SPORTOWE ZAGŁĘBIE 12 22 6 4 2 37:26

5 KS GIEBŁO 12 19 5 4 3 34:30

6 KS CYKLON II ROGOŹNIK 12 16 5 1 6 24:32

7 LKS ISKRA PSARY 12 16 4 4 4 17:15

8 KS PŁOMIEŃ NIEGOWONICE 12 15 5 0 7 27:31

9 KS GÓRA SIEWIERSKA 12 14 4 2 6 35:37

10 UKS ZAGŁĘBIAK TUCZNAWA 12 12 4 0 8 18:25

11
KS MYDLICE DĄBROWA 
GÓRNICZA

12 8 2 2 8 14:35

12 LKS OLIMPIA WŁODOWICE 12 7 2 1 9 23:40

13
KS KORONA ROKITNO 
SZLACHECKIE

12 5 1 2 9 13:47

Nazwa drużyny M Z R P Bilans PKT

1.PROMIEŃ PRZEGINIA 8 6 1 1 18-11 19

2.SŁOWIK OLKUSZ 8 6 1 1 37-11 19

3.KS GIEBŁO 8 5 1 2 50-15 16

4.SPÓJNIA OSIEK 8 4 3 1 25-11 15

5.TRZY KORONY ŻARNOWIEC 8 4 1 3 43-15 13

6.BOLESŁAW BUKOWNO 8 4 1 3 22-12 13

7.LEGION BYDLIN 8 2 0 6 30-42 6

8.PILICZANKA PILICA 8 1 0 7 15-29 3

9.UNIA JAROSZOWIEC 8 0 0 8 1-94 0

Informacje dotyczące  rozgrywek piłkarskich  
Klubu Sportowego Giebło w rundzie jesiennej.
Drużyna seniorów KS Giebło po rundzie jesiennej sezonu 2014/2015.

SEZON 2014/2015 JUNIORZY MŁODSI- ROZGRYWKI PODOKRĘGU 
OLKUSKIEGO

WYNIKI:
SPÓJNIA OSIEK- KS GIEBŁO 2:2
KS GIEBŁO- PROMIEŃ PRZEGINIA 1:2
PILICZANKA PILICA- KS GIEBŁO 0:7
KS GIEBŁO-  OKS SŁOWIK OLKUSZ 2:4
LEGION BYDLIN- KS GIEBŁO 1:9
KS GIEBŁO- BOLESŁAW BUKOWNO 7:3
UNIA JAROSZOWIEC- KS GIEBŁO 0:17
KS GIEBŁO- TRZY KORONY  ŻARNOWIEC 5:3
Strzelcy bramek:, Karol Głąb-17, Konrad Kmita-15, Kamil Prasak-6, Patryk 
Kaziród-4, Maciej Dusza-3, Kacper Kajdański-2, Rafał Ziaja-1, Dawid Kijas-1, 
Bartek Brąblik-1

Adam Głąb

AKCJA ZIMA 2014/2015
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu informuje mieszkańców, że zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 20014/2015 zajmować będzie się Przedsiębior-
stwo 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. 797011528
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej tel. 0326732081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00) lub do kierow-
nika ZGK tel 504064481.
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach gminnych odbywać się  będzie w miej-
scach niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, niebezpieczne łuki, wzniesienia, 
okolice szkół, a w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości dróg. Śnieg usu-
wany 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, parkin-
gów zajmować się będzie Spółdzielnia Socjalna „IMPULS”, tel. 784340719 .
Drogi  wojewódzkie i  powiatowe   na  terenie  gminy będą utrzymywane w III i IV stan-
darcie 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 jest Henryk 
Goncerz – Kierownik Obwodu Kądzielów tel. 506132795 .
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 nie-
ruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Powyższy 
obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy nierucho-
mość ma charakter zabudowany czy nie. Właściciele budynków mają obowiązek usuwa-
nia 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 prze-
jazd  po takim podłożu grozi niebezpieczeństwem. Po opadach śniegu nie należy par-
kować na ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu przypadkach odśnieżanie, 
zwłaszcza wąskich ulic.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

ogłoszenia informacje
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KAMIENIARSTWO
                       BUDOWLANE

PRODUKCJA 

I MONTAZ!

SCHODY
BLATY
PARAPETY
KOMINKI

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

OMAKS - SILL

Posiadamy w sprzedaży 
ponad 40 kolorów kamienia 

dostępnych od ręki!

POSADZKI
ELEWACJE

(wewnętrzne i zewnętrzne)

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

Ryczówek
  ul. Kluczewska 1D

marmur - granit - aglomarmur
trawertyn - i wiele innych!
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Burmistrz 
Miasta i Gminy  

Ogrodzieniec
serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców na 

B O Ż O N A R O D Z E N I O W Y  J A R M A R K ,  
który odbędzie się w niedzielę 21 grudnia 2014 r. 

na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu  
w godzinach 10.00 - 18.00.

Dla uczestników przewidziano nastę-
pujące atrakcje: stoiska z rękodziełem  
artystycznym, degustacje i sprzedaż 
świątecznych specjałów, konkursy   
dla dzieci, wspólne śpiewanie kolęd,  
występ zespołu Marzenie, występ 
chóru szkolnego Śpiewające  
nutki, występ zespołów: SENIO-
RZY z Ogrodzieńca i ECHO, 
występ zespołu GÓRALSKA 
HORA.
 
Szczegóły programu zostaną 
podane na plakatach

zapraszają na
Koncert Noworoczny

w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z Gminy Ogrodzieniec,

który odbędzie się
17 stycznia (sobota) 2015 roku o godz.17.00

w hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
os. E. Orzeszkowej 13.

W programie:
- występ zespołu mażoretek  „Fantazja”

- koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu


