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Wyjątkowo w piątek, 18.10.2013r. godz. 16.30 zapraszamy słuchaczy UTW w Ogro-
dzieńcu na Spotkanie z autorem Eugeniuszem Gołybardem - dziennikarzem, poetą, tłu-
maczem, naukowcem, ekonomistą, autorem kilkudziesięciu książek, który znalazł się na 
krawędzi życia i śmierci. Uratowały go niezwykłe dalekowschodnie ćwiczenia. W oparciu 
o nie stworzył prostą i skuteczną metodę uzdrawiania. Przedstawił ją w swojej książce, 
której to drugie wydanie właśnie ukaże się na polskim rynku. Na spotkaniu przedstawi 
swoją niesamowitą historię oraz zaprezentuje uzdrawiające ćwiczenia.

W piątek, 6 września br. w lasach w okolicach Ryczowa przeprowadzono ćwiczenia do-
skonalące z zakresu ratownictwa poszukiwawczego.
Zakres ćwiczeń obejmował poszukiwanie osób zaginionych w kompleksie leśnym i na te-
renie skał Grochowca Wielkiego oraz ich ewakuację z miejsc trudno dostępnych.
Udział w ćwiczeniach wzięły: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Zawierciu, Grupa 
Poszukiwawczo-Ratownicza z OSP Ogrodzieniec, OSP Ryczów, OSP Ryczów Kolonia, 
OSP Gulzów, OSP Mokrus, OSP Giebło, OSP Kiełkowice.

Ćwiczenia 
ratowniczo-poszukiwawcze

Zaczynamy II rok działalności UTW w Ogrodzieńcu
W czwartek  17 października br. o godz. 16.30 zapraszamy na inaugurację nowego roku 
akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Drugi rok aka-
demicki rozpoczniemy wykładem, który wygłosi dr inż. Andrzej Mikulski.
Wszystkich chętnych do uczestniczenia w wykładach i sekcjach tematycznych zaprasza-
my do kontaktu w biurze MGOK w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00 – 16.00 i we 
wtorki, czwartki w godz. 12.00-20.00. Tel: 32 67 32 044.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu  
ogłaszają konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

Przedmiotem konkursu jest Szopka Bożonarodzeniowa w formie przestrzennej o 
charakterze religijnym, inspirowana motywami kultury polskiej (sztuka ludowa, stroje, 
architektura, obiekty sakralne, legendy, krajobraz itp.), zawierająca wyraźne elementy 
tradycji Bożego Narodzenia. 
W konkursie mogą wziąć udział: rodziny (wnukowie z dziadkami, rodzice z dziećmi), 
grupy znajomych – prace zbiorowe oraz uczestnicy indywidualni.
Chętni do udziału w konkursie powinni do 6 grudnia 2013r.  dostarczyć pracę wy-
konaną z dowolnego tworzywa (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa 
papierowa, słoma, siano, suszone rośliny, tworzywa mieszane itp.). Do pracy trzeba 
przymocować (w widocznym miejscu) kartkę z metryczką (imię i nazwisko,  adres 
uczestnika/uczestników). 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: 
www.ogrodzieniec.pl i www.mgok.ogrodzieniec.pl 
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
Pula nagród konkursu wynosi 1500,00 zł.

Prace należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wol-
ności 24, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 326732044.
Po zakończeniu konkursu, zostanie zorganizowana wystawa szopek biorących w nim 
udział.

fot. Bartek Roch https://www.facebook.com/bartek.tajne, https://www.facebook.com/grupaJPT
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28 sierpnia 2013r. 
wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje 
radnych:
W Ryczowie przy ulicy Ar-
mii Krajowej w sąsiedztwie 
nr 50, 52, 58 stoi dom w 
połowie rozwalony. Widok 
tej posesji jest niezbyt cie-
kawy. Wokół tego domu 
biegają dzieci, gromadzą 
się różne osoby, rozwalają-
ce się ściany domu stano-
wią zagrożenie dla zdrowia 
i życia przebywających tam 
osób, a także istnieje zagro-
żenie pożarowe. Mieszkań-
cy proszą kolejny raz pana 
Burmistrza o wystosowa-
nie nakazu rozbiórki domu 
i uporządkowanie terenu. 
Właściciele mieszkają w 
Dzierżoniowie.
Następną prośbą miesz-
kańcy kierują do pani Kie-
rownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej o przywiezienie 
dwóch wywrotek szlaki. 
Jedną wywrotkę na ul. Sa-
dową, drugą na ul. Leśną, 
to jest odcinek utwardzonej 
drogi w kierunku Ryczowa 
– Kolonii. Mieszkańcy de-
klarują, że szlakę rozprowa-
dzą sami. Ulewne deszcze 
wypłukały duże dziury.
Pytanie do pana Burmistrza, 
czy ten odcinek drogi w kie-
runku Ryczowa-Kolonii nie 
powinien być nową odręb-
ną ulicą? Przecież jest to 
odnoga ul. Leśnej, ale bie-
gnie w odwrotnym kierunku 
jak ul. Leśna.
Jaka jest możliwość popra-
wy zasięgu telefonii komór-
kowej na terenie sołectw: 
Ryczowa i Żelazka.
Mieszkańcy Giebła proszą 
Pana Burmistrza o informa-
cje w sprawach:
Odnowienia zabytkowej 
studni przy głównym skrzy-
żowaniu ul. Edukacyjnej i ul. 
Częstochowskiej, dofinan-
sowanie z funduszu sołec-
kiego.
Utrzymanie czystości w 
zbiornikach wodnych. 
Obecnie dwa stawy pokryte 
są zieloną masą, która po-
woduje przykry zapach.
Odmalowanie (odnowienie) 
studni przy skrzyżowaniu ul. 
Częstochowskiej i ul. Kwia-
towej.
Mieszkańcy Giebła wystę-
pują z zapytaniem, czy od-
pady segregowane mogły-
by być zbierane co miesiąc, 
a nie co 2 miesiące.
W imieniu mieszkańców so-
łectwa Fugasówka i Marko-
wizna zgłaszam ponownie 
problem altanki na Marko-
wiźnie, która jest w bardzo 
złym stanie.
Proszę o interwencję do Po-
wiatowego Zarządu Dróg:
w sprawie niedrożnego 
przepustu wodnego pod 
skrzyżowaniem ulic Ponia-
towskiej z Bzowską,
uporządkowania terenu po 
budowaniu studzienki przy 

ul. Poniatowskiej,
naprawy ulic Mickiewicza, 
Reja, Kolejowej.
Czy w umowie z Remondi-
sem jest określone do jakie-
go miejsca mają wystawić 
kosz właściciele.
Mieszkańcy ul. Żabiej nie 
otrzymali pojemników na 
śmieci.
Do tej pory nie przybył 
geodeta, aby wymierzyć 
działki mieszkańców, którzy 
dobrowolnie oddali swoje 
działki.
Na jakim etapie jest spra-
wa budowy chodnika na ul. 
Bzowskiej?
Kiedy będzie zmiana planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla sołectwa 
Podzamcze.
Proszę podać kserokopię 
pism kiedy i do którego 
banku Pan występował w 
sprawie Bankomatu w Pod-
zamczu.
Co z remontem ulic w Pod-
zamczu: ul. Szkolna, ul. 
Zwycięstwa, ul. Krótka, ul. 
Piaskowa.
W którym roku studnia w 
Podzamczu przy ul. Kra-
kowskiej przeszła w ręce 
prywatne, jak do tego do-
szło, kto wtedy pełnił funk-
cję Przewodniczącego 
Gromadzkiej Rady w Pod-
zamczu.
Kiedy, dlaczego i czyją de-
cyzją został zlikwidowany 
przystanek przy Placu Ju-
rajskim w Podzamczu.
Jak wygląda gospodarka 
odpadami ciekłymi, kto w 
gminie za to odpowiada, 
ile zawartych jest umów 
na wywóz nieczystości cie-
kłych, co z tymi co umów 
nie zawarli.
Na interpelację złożoną 
19.06.2013r. w sprawie 
dopłat do oświaty około 4 
mln zł z budżetu Gminy, w 
G. O. czerwiec – lipiec od-
powiada Pan, cytuję: „w 
szkolnictwie publicznym 
nie da się określić kwoty 
dopłat do poszczególnych 
szkół”. Wydając prawie 4 
mln zł podatników, nie wie-
my na co te pieniądze idą. 
Przecież przez 10 lat to pra-
wie 40 mln zł, a na drogi w 
Gminie wystarczyłoby tylko 
6 mln zł. Może Rada po-
winna zastanowić się nad 
przeprowadzeniem audytu 
na budżecie Gminy może 
jest jeszcze więcej takich 
„nie dających się określić 
dopłat” na inne cele.
Ile kosztowała gminę – po-
datnika obsługa prawna 
procesu JPW, prowadzona 
przez kancelarię adw. Mar-
gasińskiego.
W związku z tym, że zostały 
sprzedane działki w Pod-
zamczu przy ul. Krakow-
skiej, należałoby wymienić 
oświetlenie Placu Jurajskie-
go i kawałek chodnika przy 
ul. Krakowskiej.
Kto i na czyje zlecenie wy-
konał ogrodzenie boiska w 

Ryczowie – Kolonii.
Jakie jest zadłużenie JPW 
wobec Gminy, czy działki na 
Centurii są sprzedane, jeśli 
tak to przez kogo, kto i za 
ile je kupił.
Co dalej z oświetleniem 
Morusów.
Co z naprawą krawężników, 
chodnika i wymianą barie-
rek na ul. Wojska Polskiego 
w Podzamczu.
Mimo zakazu ruchu na ul. 
Zamkowej samochody na-
dal wjeżdżają i parkują pod 
Zamkiem
Ile spółka z o. o. „Zamek” 
płaci podatku do Gminy z 
tytułu użytkowania zamku.
Ile płaci spółka „Zamek” 
panu Wałkowi za wynajęcie 
parkingu dla „Gościńca pod 
Lilijką” (Boner).
W imieniu mieszkańców i 
własnym bardzo proszę, 
aby odpowiedzi na ostat-
nie interpelacje były bardziej 
merytoryczne i wyczerpują-
ce, podobne do odpowie-
dzi burmistrza w G. O. „Z 
notatnika Burmistrza”.
Kto wygrał przetarg na do-
wóz dzieci do szkół.
Kiedy będą wykonane za-
toczki przy przystankach 
autobusowych w Kiełkowi-
cach?

Odpowiedzi Burmistrza:
W sprawie złego stanu 
budynku przy ul. Armii 
Krajowej zwracaliśmy się 
do właścicieli o uporząd-
kowanie posesji, jednak 
na pisma nasze nie było 
żadnej reakcji. Ponowimy 
pisma, lecz w tej sprawie 
kompetentny jest Nadzór 
Budowlany. 
Interwencja w sprawie 
szlaki zostanie przekaza-
na do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.
Nadanie nowej nazwy uli-
cy wydaje się uzasadnio-
ne. Zainteresowani miesz-
kańcy powinni zwrócić 
się oficjalnie do Gminy z 
wnioskiem o nadanie na-
zwy ulicy, po czym Rada 
Miejska podejmie stosow-
ną uchwałę.
Ryczów i Żelazko są poło-
żone na bardzo pofałdo-
wanym terenie z licznymi 
przeszkodami terenowy-
mi. To jest właśnie powód 
problemów z zasięgiem 
telefonii komórkowej. O 
poprawie zasięgu decy-
duje operator a nie gmi-
na. Nie jesteśmy w stanie 
wpłynąć na budowę do-
datkowej infrastruktury, bo 
jest wolny rynek i każdy z 
operatorów rozbudowuje 
ją wg własnych potrzeb. 
Mam nadzieję, że rozwój 
nowoczesnych technolo-
gii spowoduje, że sytuacja 
poprawi się w najbliższym 
czasie.
Studnia przy skrzyżowa-
niu ul. Edukacyjnej i ul. 
Częstochowskiej nie jest 
zabytkiem. Decyzją Rady 
Sołeckiej przeznaczono na 
jej remont 8.000zł. Według 
kosztorysu potrzeba kilka-
dziesiąt tys. zł, a z budżetu 
gminy w tym roku nieste-

ty nie ma z czego dołożyć 
brakujących środków. Pro-
ponuję w tym roku zakupić 
część materiałów i w przy-
szłym roku przeznaczyć na 
ten cel Fundusz Sołecki. 
W sprawie zbiorników 
wodnych w Gieble pod-
czas zebrania sołeckiego 
pojawiła się inicjatywa, aby 
je zasypać. Jednak część 
mieszkańców zanegowała 
ten pomysł, twierdząc że 
służą one jako magazyny 
wody opadowej. Problem 
jest od wielu lat nierozwią-
zany i nie ma jednomyśl-
ności mieszkańców w tej 
sprawie. 
Przetarg na wywóz odpa-
dów komunalnych mamy 
rozstrzygnięty i uchwalili-
śmy stawkę 8 zł przy za-
łożeniu między innymi, że 
odpady plastikowe wywo-
zimy raz na 2 miesiące. Na 
chwilę obecną nie może-
my zmienić częstotliwości 
wywozu odpadów segre-
gowanych. Każdy miesz-
kaniec może gromadzić 
w worku przeźroczystym 
i wystawić je, gdy będzie 
odbiór lub wrzucać do 
pojemników ustawionych 
przy ulicach.
Jeżeli trzeba, to altankę z 
Markowizny przeniesiemy 
w inne miejsce.
W sprawie przepustu na 
Fugasówce proponuję 
spotkanie po sesji w tym 
miejscu i uzgodnienie pla-
nu działania.
Droga do AWBUD-u nie 
jest drogą gminną, jest to 
dojazd do dawnego przed-
siębiorstwa i stan prawny 
nie został do tej pory ure-
gulowany. Przygotowywa-
ny jest wniosek o zasie-
dzenie na rzecz gminy. 
Właściciele koszy powin-
ni wystawić je do takiego 
miejsca, aby był dogod-
ny ich odbiór. Tam, gdzie 
mieszkają osoby starsze i 
jest potrzeba indywidual-
nego rozpatrzenia odbioru 
odpadów komunalnych 
proszę zgłaszać się do 
Referatu Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta 
i Gminy. Myślę, że więk-
szość spraw zostanie po-
zytywnie rozpatrzonych.
W najbliższych dniach je-
steśmy umówieni z geo-
detą w sprawie podziałów 
gruntów przy ul.Krótkiej na 
Fugasówce.
Przed sesją rozmawiałem  
ze Starostą między innymi 
w sprawie budowy chodni-
ka na Fugasówce. W chwili 
obecnej przygotowywane 
jest porozumienie pomię-
dzy gminą a starostwem w 
tej sprawie. Mam nadzieję, 
że prace rozpoczną się w 
końcu września lub na po-
czątku października.
Sprawę dostarczenia ko-
szy na ul. Żabią przekażę 
do firmy Remondis.
Mamy aktualny miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego dla całej 
gminy. Przed kolejną zmia-
ną planu musimy podjąć 
decyzję o zmianie studium 

kierunków i uwarunkowań 
zagospodarowania prze-
strzennego, ponieważ bez 
tego nic się nie da zrobić. 
W związku z tym, zmiana 
miejscowego planu nie na-
stąpi wcześniej niż za trzy-
cztery lata, oczywiście pod 
warunkiem, że znajdą się 
na ten cel środki w budże-
cie.
W sprawie bankomatu w 
Podzamczu rozmawiałem 
kilka razy z przedstawicie-
lami PKO BP, a także rad-
ny Kołodziej w tej sprawie 
interweniował w banku 
ING. Bankomat jest w ge-
stii banków i to od nich za-
leży, czy w danym miejscu 
zostanie usytuowany. Nie 
jest to zadanie gminy.
Ulice w Podzamczu wy-
magają remontu jak wiele 
innych dróg w każdej miej-
scowości. Będą remon-
towane w miarę posiada-
nych środków w budżecie 
gminy .
Nie wiem kto był prze-
wodniczącym Gromadz-
kiej Rady w Podzamczu w 
czasie, kiedy studnia prze-
szła w ręce prywatne. Nie 
potrafię podać roku kiedy 
się to stało – nie byłem 
wtedy burmistrzem, praw-
dopodobnie były to lata 
siedemdziesiąte ubiegłego 
wieku. 
Jednym z warunków prze-
budowy Placu Jurajskiego 
w Podzamczu była zmiana 
organizacji ruchu. Wów-
czas przystanek został 
zlikwidowany, bo nie było 
wtedy sensu go utrzy-
mywać dla linii relacji Za-
wiercie-Pilica skoro kilka-
dziesiąt metrów dalej przy 
ul.Wojska Polskiego są 
przystanki dla pasażerów 
w obu kierunkach. Wtedy 
nie było linii autobusowej 
od Ryczowa.
Za odpady zarówno sta-
łe jak i ciekłe odpowiada 
właściciel nieruchomo-
ści. Budynek powinien 
być podłączony do sieci 
kanalizacyjnej, albo mieć 
przydomową oczyszczal-
nię ścieków lub szczelny 
zbiornik (szambo). Osoby, 
które nie są podłączone do 
kanalizacji powinny posia-
dać umowę z uprawnioną 
firmą na wywóz  fekalii. 
Powtórzę jeszcze raz: nie 
można określić „dopłat” do 
poszczególnych szkół pro-
wadzonych przez gminę, 
bo takiego terminu w przy-
padku szkół publicznych 
nie ma. Gmina ma obowią-
zek zapewnić publiczne 
szkolnictwo podstawowe 
oraz gimnazjalne i na ten 
cel otrzymuje subwencję 
z budżetu państwa. Pra-
wie zawsze nie pokrywa 
ona całkowitych kosztów 
działalności szkół, więc 
musimy różnicę pokryć z 
budżetu, tak jak w przy-
padku wielu innych zadań 
własnych gminy. Jest to 
nasz obowiązek.  
Nie mam pewności, ale 
były dwie lub trzy faktury 
za zastępstwo procesowe 

w sprawie dotyczącej nie-
prawidłowości w spółce 
Jurajski Park Wodny. Kwot 
dokładnych w chwili obec-
nej nie pamiętam. Warto 
jednak powiedzieć, że nie 
byłoby żadnych wydat-
ków na ten cel, gdyby nie 
było procesu, w którym 
gmina występowała jako 
pokrzywdzona. Sprawa 
zakończyła się w pierwszej 
instancji i Sąd orzekł, że 
nieprawidłowości w spół-
ce były. W związku z czym 
skazał prezesa spółki JPW, 
Jadwigę M. na 2 lata po-
zbawienia wolności w za-
wieszeniu na lat 5, a wice-
prezesa Andrzeja O. skazał 
na 1 rok pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na 3 
lata. Wyrok nie jest prawo-
mocny i czekamy na jego 
uzasadnienie. 
Działki przy ul.Krakow-
skiej były przedmiotem 
przetargu, ale zapłata za 
nie jeszcze nie nastąpi-
ła. Ogrodzenie działki, 
na której planowane jest 
uruchomienie boiska w 
Ryczowie-Kolonii zostało 
wykonane zgodnie z wolą 
mieszkańców wyrażoną 
podczas zebrania wiej-
skiego w ubiegłym roku. 
Umowa na roboty została 
podpisana z firmą „Dy-
mek” z Ogrodzieńca.
Spółka JPW jest zadłużo-
na wobec gminy na kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. 
Nie mam pełnej wiedzy na 
temat sprzedaży działek 
na Centurii - w tej sprawie 
proszę zwrócić się do Ko-
mornika Sądowego w Za-
wierciu.
Oświetlenie na Morusach 
jest po modernizacji, więc 
chyba nie ma sensu dobu-
dowy sieci. 
Ulica Wojska Polskiego 
w Podzamczu jest utrzy-
mywana przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Zawierciu. 
Sprawa jest przekazana 
do zarządcy.
Interwencje w sprawie 
wjeżdżania samochodów 
na ul.Zamkową i parko-
wania proszę zgłaszać na 
Policję.
Spółka Zamek nie płaci 
podatku z tytułu użytko-
wania zamku, gdyż zabytki 
są zwolnione ustawowo z 
podatku od nieruchomo-
ści. Płacony jest jednak 
czynsz dzierżawny, który 
jest uzależniony od ilości 
osób odwiedzających za-
mek. Rocznie jest to około 
sto tysięcy złotych. 
Nie jest mi nic wiadomo ile 
płaci spółka Zamek za wy-
najęcie parkingu dla „Go-
ścińca pod Lilijką”. Proszę 
zwrócić się w tej sprawie 
do spółki.
W czwartek zostanie pod-
pisana umowa z firmą Traf-
Line z Pszczyny na dowóz 
dzieci do szkół.
Sprawa jest przekazana 
do Zarządu Powiatowego 
Dróg w Zawierciu. Prace 
będą zrobione przed zimą.
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z notatnika burmistrza...

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2013/2014 w 
Szkole Podstawowej w Ry-
czowie miało szczególnie 
uroczysty charakter, gdyż 
w tym dniu otwarto od-
dział przedszkolny dla 3- i 
4-latków. Po wakacyjnej 
przerwie naukę w szkole 
rozpoczęło 76 uczniów  i 
24 przedszkolaków. Inicja-
tywę utworzenia nowego 
oddziału przedszkolnego 
od kilku lat zgłaszali rodzi-
cie, którzy z powodu jego 
braku w miejscowości mu-
sieli dowozić swoje pocie-
chy do Ogrodzieńca lub do 
Podzamcza. Było to dużym 
utrudnieniem zarówno dla 

nich jak i dla dzieci. W tej 
sprawie interpelowali także 
radni z Ryczowa. Ostatecz-
nie decyzja zapadła wiosną 
na zebraniu z rodzicami 
zorganizowanym z inicjaty-
wy pani Anny Dziuby, jed-
nej z matek przedszkolaka. 
Wówczas Burmistrz obie-
cał, że przedszkole zosta-
nie otwarte, jeśli zbierze się 
grupa co najmniej dwudzie-
stu dzieci. Już na zebraniu 
rodzice zebrali wymaganą 
liczbę chętnych oraz za-
deklarowali pomoc przy 
urządzeniu pomieszczeń 
w szkole. Zarówno władze 
samorządowe jak i rodzice 
wywiązali się z obietnic: 

dokonano niezbędnych 
zmian organizacji pracy 
szkoły, wyremontowano 
odpowiednie pomiesz-
czenia i utworzono piękną 
salę dla przedszkolaków. 
Większość prac wykonali 
rodzice maluchów i pra-
cownicy szkoły. Na otwar-
ciu przedszkola był obecny 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzej Mi-
kulski oraz Radni Rady 
Miejskiej: Zofia Adamusiń-
ska i Janusz Grzesiak. Go-
ście wręczyli upominki dla 
najmłodszych, a wszystkim 
pozostałym uczniom życzyli 
sukcesów w nauce.

red.

W maju 2013 roku Gmina Ogrodzieniec oraz Stowarzyszenie „NOBILITO” przystąpiło do 
konkursu ogłoszonego przez  Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i ETC 
Group Sp. z o.o. Projekt nosi nazwę „Spółdzielnie socjalne nowej ery” i był adresowany 
do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy.  W sierpniu udało się otrzymać dotację w 
wysokości 120.000 złotych oraz zapewnienie finansowania pierwszego etapu działalności 
Spółdzielni  do kwoty 8.316 zł./m-c przez okres 12 miesięcy.
Projekt „Spółdzielnie socjalne nowej ery” nr POKL.07.02.02-24-011/11 realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii 
społecznej. Celem  jest powołanie Spółdzielni socjalnej, w której zatrudnione będą osoby 
bezrobotne. W ramach Projektu zakłada się objęcie wsparciem osób fizycznych, stwo-
rzenie Spółdzielni socjalnej przez podmioty do tego uprawnione, oraz wsparcie instytucji, 
które będą tworzyły Spółdzielnie socjalne.
Projekt skierowany był do dwóch rodzajów odbiorców: 
1. Osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych, a więc organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego.
2. Niezatrudnionych osób fizycznych.
W przypadku pierwszej grupy odbiorców w Projekcie będą uczestniczyć uprawnione 
podmioty zainteresowane tworzeniem Spółdzielni socjalnej. W działaniach prowadzonych 
w ramach Projektu będą brać udział osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w tych 
podmiotach lub ich jednostkach organizacyjnych oraz członkowie uprawnionych organi-
zacji i ich wolontariusze. W przypadku drugiej grupy odbiorców w Projekcie będą uczest-
niczyć osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem lub zatrudnieniem w Spółdzielniach 
socjalnych tworzonych w ramach Projektu, zamieszkałe na terenie gminy Ogrodzieniec. 
Przed założeniem Spółdzielni socjalnej oferowane jest wsparcie w postaci cyklu szkoleń 
jak i zapewnione zostało bezpłatne doradztwo prawne oraz usługi zewnętrznego biura 
rachunkowego.

Ewelina Urbańczyk

Nowy oddział przedszkolny

26 sierpnia w Podzam-
czu odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Ślą-
skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 
sprawie ochrony konserwa-
torskiej zamku Bonerów.

2 września  666 uczniów 
ze szkól podstawowych i 
gimnazjum w gminie Ogro-
dzieniec rozpoczęło naukę 
w nowym roku szkolnym. 
Od tego dnia rozpoczął 
również działalność oddział 
przedszkolny dla dzieci 3 i 
4 letnich przy Szkole Pod-
stawowej w Ryczowie. W 

pierwszym roku działalno-
ści zapisanych zostało 24 
dzieci. Przedszkole czynne 
od 7.00-15.00.
 
10 września w Urzędzie 
Miasta i Gminy  w Ogro-
dzieńcu odbyło się spotka-
nie w sprawie planowanej  
budowy nowej drogi łączą-
cej ul. Spacerową z ul. 1 
Maja. Przyszła droga poło-
żona byłaby równolegle do 
ul. 1 Maja i umożliwiałaby 
dojazd do terenów budow-
lanych. Jest to postulat od 
wielu lat podnoszony przez 
właścicieli działek miesz-

Miło nam poinformować, 
że w Turnieju Europejskim 
„Śląskie do przodu!” Gmi-
na Ogrodzieniec pokonała 
Pszczynę. W wyniku gry 
plenerowej i głosowania 
sms-owego (trwającego od 
26 sierpnia do 4 września 

br.) przeszliśmy do fina-
łu. Dziękujemy za oddane 
sms-y. 
W piątek, 20 września w 
studiu telewizyjnym TVP 
Katowice odbył się finał. 
Ostatecznie zajęliśmy trze-
cie miejsce w wojewódz-
twie śląskim w kategorii 
gminy miejsko-wiejskie. 
Zwycięzcą została gmina 
Czechowice-Dziedzice.

czących się przy ul. 1 Maja. 
Kluczowym punktem dla 
realizacji projektu jest po-

zyskanie przez gminę grun-
tów prywatnych.

We wrześniu odbyły się 
zebrania sołeckie w sprawie 
przeznaczenia funduszu 
sołeckiego na rok 2014.

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

serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu 
Święto Gminy Ogrodzieniec’2013 Firmom:

Zakłady Produkcyjne B-D Spółka Akcyjna,• 
P.P.U.H. ANELPOL II sp. j. Wojciech Ryło, Władysław Kaziród,• 
Rathdowney Polska Sp. z o.o.,• 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPA-MET Spółka Jawna,• 
Hotel Centuria Wellness & SPA, Przedsiębiorstwo  • 
Remontowo Handlowe BOBREK sp. j.  
T. Niewiadomska, J. Małek, B. Macianty,
PPHU „Eurokesz” Sp. J. Szczepan Plutka, Krzysztof Mieszczanek,  • 
Dawid Plutka,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROBUDREM  • 
Kazimierz Lipiński  Sp. J.,
Firma Handlowo-Usługowa PILMET Andrzej Pilarczyk,• 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy i Transportowy  • 
„ORSTAL” Stanisław Orman 
oraz Wyższej Szkole Biznesu z Dąbrowy Górniczej 

Serdecznie dziękujemy Kierownictwu i Pracownikom: ZGK w Ogrodzieńcu, 
Spółki z o.o. ZAMEK, Przedsiębiorstwa Komunalnego „Ogrodzieniec”,  
a także Druhom z jednostki OSP Ogrodzieniec za zaangażowanie w organizację 
tegorocznej edycji imprezy.

Spółdzielnie socjalne nowej ery

www. spsnowejery.frapz.org.pl
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Kroniki szkolne, lata 1969 - 1979
Tym razem zacznę od podziękowań dla 
pana Straszaka, za udostępnione zdjęcia i 
pani Marianny Guzik, za uwagi dotyczące 
„suchego” sprawozdawczego tonu artyku-
łów. Wiem, że ten sprawozdawczy charak-
ter Kronik Szkolnych nie spełnia oczekiwań 
wielu czytelników ale uważam, że nie mogę 
komentować wydarzeń, których świadkiem 
nie byłam. Staram się jedynie zachęcić pań-
stwa do wspomnień i refleksji związanych 
z cudownymi latami dzieciństwa, spędzo-
nymi w naszej szkole. Wierzę, że mocniej 
biją Wasze serca, gdy przypominacie sobie 
tamte szkolne lata. Wiem, że wtedy budzą 
się emocje i wracają dawni przyjaciele i 
znajomi oraz wydarzenia, których nigdy nie 
zapomnicie.  Dzisiaj zapraszam do lat 70. 
XX wieku.
ROK SZKOLNY 1969/70
Krystyna Pandel, Teresa Leśniewska i Ka-
zimierz Figiel zaczynają pracę w szkole, a 
Henryk Rejewski i Danuta Stąpel  kończą. 
„Wszyscy nauczyciele rozpoczęli pracę 25 
sierpnia” i to dlatego wszystko było goto-
we na uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2 września.  26 października 
1969 roku, Komitet Rodzicielski przygoto-
wał uroczystość przekazania sztandaru dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Pieniądze na 
ten cel gromadzono przez trzy lata.
ROK SZKOLNY 1972/73
„Rok szkolny rozpoczął się 1 września… . W 
skupieniu wysłuchaliśmy radiowego prze-
mówienia Ministra Oświaty i Wychowania 
Jerzego Kuberskiego. Potem odbywały się 
normalne lekcje w klasach.” Od września 
na stanowisko kierownika powrócił mgr 
Henryk Zakrzewski po sześcioletniej pracy 
w Inspektoracie Oświaty w Zawierciu. 
Do świetlicy szkolnej zapisało się 170 
uczniów i  „w związku z tym przyznano 
świetlicy 1 etat pedagogiczny i etat po-
mocy kuchennej.” Pod kierunkiem Heleny 
Zakrzewskiej, Krystyny Pandel i nauczycieli 
pracujących na „dodanym” etacie ucznio-
wie wykonali dekoracje wnętrza szkoły 
oraz wiele prac plastycznych.
 Wrzesień był miesiącem intensywnych 
przygotowań uroczystości przekazania 
Krzyża Partyzanckiego dla Ogrodzieńca. 
Uporządkowano boisko szkolne, na któ-
rym zakłady pracy Cementownia „Wiek” 
i Zawierciańskie Zakłady Eternitu wybu-
dowały trybunę, teren boiska zradiofoni-
zowano i udekorowano budynek szkoły. 
Nauczycielki naszej szkoły: Maria Trela, 
Helena Michalska, Krystyna Łęgowik, Anna 
Dzienniak, Maria Jurczak, Maria Guzik oraz 
A. Pawlik ze szkoły nr 2 przygotowały „po-
tężny montaż poetycki”.
1 października 1972 roku „o godz. 8.00 
harcerze zaciągnęli honorowe warty. Przed 
szkolę zajeżdżają samochody. To zapro-
szeni goście: przedstawiciele władz…, 
uczestnicy walk partyzanckich,… przyby-
wa młodzież szkolna i mieszkańcy Ogro-
dzieńca. Miejscowe zakłady pracy dowo-
żą samochodami swych pracowników,… 
godz.10.00… w wykonaniu dętych orkiestr 
rozlega się Międzynarodówka. Uroczystość 
rozpoczęta. Po chwili powietrze rozdziera 
salwa artyleryjska oddana przez pluton WP, 
przybyły na tę uroczystość z Mierzęcic. 

Następnie trwają oficjalne przemówienia, a 
potem najważniejszy moment – dekoracja 
sztandaru Partyzanckim Krzyżem.
26 września 1972 roku „powstała w naszej 
szkole Rada Młodzieżowa. Jej opiekunem 
została mianowana mgr A. Janus, a prze-
wodniczącą – uczennica kl. VIII b E. Ci-
szek. W skład Rady Młodzieżowej weszło 
31 członków – przedstawiciele wszystkich 
organizacji szkolnych i kółek przedmio-
towych. „…Na posiedzeniach Rady Mło-
dzieżowej poruszane są różne problemy. 
Dotyczą one różnych dziedzin życia szkoły. 
Nową formą pracy Rady Młodzieżowej jest 
organizowanie konkursów”: 
12 października –Dzień Wojska Polskiego 
– zorganizowano konkurs piosenki żołnier-
skiej,
w listopadzie konkurs wiedzy o Związku 
Radzieckim,
konkurs rzeźby na śniegu w lutym 1973 
roku,
konkurs piosenki o wiośnie,
konkurs czystości,
bal z okazji Nowego Roku,
wprowadzono hymn szkolny, którym został 
„Polonez towarzyski”,
organizowano zajęcia podczas przerwy re-
kreacyjnej,
ogłoszono współzawodnictwo o najlep-

sze wyniki w nauce i zachowaniu, organi-
zowano czyny społeczne na rzecz szkoły 
„każdej klasie został przydzielony sektor, 
którym ma się na stałe opiekować.”
W szkole powstało szkolne koło PCK, 
którego opiekunką została pani Eleono-
ra Musiałek.  Koło liczyło 150 członków i 

prowadziło „następujące sekcje: sanitarną 
– udzielanie pierwszej pomocy chorym, 
pogotowie krawieckie, skrzynkę rzeczy 
znalezionych, porządkową – konkursy czy-
stości, opiekuńczą – opieka nad grobami, 
zbiórka odzieży dla biednych dzieci itp.”
W klasach młodszych, I – IV, zorganizowa-
no „Klub Wiewiórka”, którego zadaniem 
było dbać nie tylko o zdrowie i higienę oso-
bistą ale także o higienę jamy ustnej. Klub 
liczył 60 członków i każdy miał legitymację. 
Szkolna Kasa Oszczędnościowa działała 
pod opieką dwóch nauczycielek Stanisła-
wy Piputy i Krystyny Łęgowik.  Międzykla-
sowy konkurs oszczędzania mobilizował 
każdego ucznia – nagrodą była wycieczka 
krajoznawcza. Stan oszczędności 13 lute-
go 1973 wynosił 44 085 zł!

Uczniowie naszej szkoły pomagali w odbu-
dowie Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Zebrali na ten cel 1 020 zł, które wpłacono 
na konto budowy Zamku. 
Z dniem 1 stycznia 1973 roku „Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu, jako naj-
większa w rejonie, została przemianowana 

na Szkołę Gminną. „Dyrektorem szkoły 
gminnej  został mgr Henryk Zakrzewski. 
Okoliczne szkoły: w Cementowni, Pod-
zamczu, Gieble, Mokrusie, Gulzowie, Kieł-
kowicach, Ryczowie i Żelazku całkowicie 
podlegają szkole gminnej tak pod wzglę-
dem organizacyjnym jak i finansowym. Od 
1 lutego zatrudniono w tutejszej szkole 
księgową, która prowadzi gospodarkę fi-
nansową podległych szkół.”

ROK SZKOLNY 1973/74
Poprzedni rok szkolny zapoczątkował wiele 
zmian w szkolnictwie. Zgodnie z wprowa-
dzoną reformą oświaty, szkoły duże o wy-
starczającej bazie materialnej miały przejąć 
edukację dzieci i młodzieży. Szkoły pod-
stawowe w Kiełkowicach, Żelazku i Gulzo-
wie przygotowano do likwidacji. „Z dniem 
1 września 1973 roku dzieci zamieszkałe 
w Gulzowie, Kiełkowicach i przyległych 
przysiółkach będą dowożone autobusami 
PKS do Szkoły Podstawowej w Gieble. …
Kierownictwo świetlicy ma objąć kierownik 
Szkoły Podstawowej z Kiełkowic kol. Jur-
czak Eugeniusz. …Dzieci z Żelazka przejdą 
do Szkoły Podstawowej w Ryczowie. Na-
uczyciele uczący w szkołach, które ulegają 
likwidacji, przejdą do pracy w szkołach w 
Gieble, Ryczowie i Ogrodzieńcu.” 
We wrześniu 1973 roku, w Gminnej Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu powsta-
ła Izba Pamięci Narodowej. Zgromadzono 
wiele eksponatów w postaci plansz i zdjęć 
pamiątkowych. Zenon Żak i Kowalczyk 
Piotr oraz nauczyciele Henryk Zakrzewski, 
Maria Jurczak, Wiesław Jaworski wyróżni-
li się w organizowaniu tego miejsca, które 
służyło nie tylko uczniom ale też mieszkań-
com.
Od września w szkole zaczął pracę na-
uczyciel muzyki Jan Antczak, który zorga-
nizował dwugłosowy chór szkolny liczący 
70 osób i zespół muzyczny złożony z 10 
akordeonistów. W Powiatowym Przeglą-
dzie Zespołów Chóralnych szkolny chór 
zajął III miejsce. 
 14 października 1973 roku „w miejsco-
wym Domu Kultury odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 200-setnej rocznicy Ko-
misji Edukacji Narodowej. W uroczystości 
wzięła udział młodzież szkolna i miejscowe 
społeczeństwo. Referat okolicznościowy  
wygłosił kol. Wiesław Jaworski. 
W części artystycznej wystąpił chór szkolny 
oraz młodzież z wierszami i inscenizacjami 
tematycznie związanymi z działalnością 
KEN. Wręczono także nagrody książkowe 
uczestnikom konkursu „Twórcy i działacze 
KEN” zorganizowanego przez koło Miłośni-
ków Książki.”
Księga Pamiątkowa opisuje wiele ważnych 

Szanujmy wspomnienia
50-lecie „nowej” Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego 
14 września 1963 – 2013
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uroczystości i spotkań, przygotowanych 
przez nauczycieli i uczniów Gminnej Szko-
ły Zbiorczej, przedstawionych w Miejskim 
Ośrodku Kultury;   
akademia z okazji 56 rocznicy Rewolucji 
Październikowej,
konkurs poezji rosyjskiej i radzieckiej,
spotkanie mieszkańców miasta z okazji 29 
rocznicy wyzwolenia Ogrodzieńca i Ziemi 
Zawierciańskiej, podczas którego odbyły 
się:
przegląd zespołów chóralnych,
konkurs recytatorski,
akademia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet; „Sala wypełniona po brzegi. 
Punktualnie o godzinie 18.00 rozpoczęła 
się uroczystość. Na bogaty program arty-
styczny złożyły się występy:
chóru szkolnego
zespołu muzycznego
koła tanecznego – polonez i tańce współ-
czesne
koła recytatorskiego – wiersze
inscenizacje okolicznościowe w wykonaniu 
uczniów klasy IIIa i Ivb
występy zespołu muzycznego Domu Kul-
tury”
akademia z okazji 1-go Maja,
powiatowa konferencja kierowników pla-
cówek kulturalno-oświatowych,
akademia z okazji zakończenia Tygodnia 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

ROK SZKOLNY 1974/75
Drugi rok funkcjonowania Gminnej Szkoły 
Zbiorczej Nr 1 w Ogrodzieńcu im. Stefana 
Żeromskiego rozpoczął się od zmiany dy-
rektora, którym został mgr Bronisław Dusza 
natomiast mgr Henryk Zakrzewski został 
nauczycielem historii. Dyrektorem peda-
gogicznym był nadal mgr Piotr Mędrecki. 
„W Gminnej Szkole Zbiorczej pracuje 80 
nauczycieli, którzy uczą i wychowują 1179 
uczniów. W roku 1974/75 pracowało na 
terenie gminy 6 nauczycieli z wykształce-
niem wyższym co w porównaniu z innymi 
podobnymi jednostkami jest sporym osią-
gnięciem.”  W Księdze Pamiątkowej po-
jawiają się nowe nazwiska nauczycieli; B. 
Łasicka, A. Giza, St. Hajduga, J. Bożek, W. 
Janoska. 
Od września rozpoczęto remonty szkół 
w Gieble, Ryczowie, Cementowni i Ogro-
dzieńcu. Na pomoce naukowe przezna-
czono 25 559 zł, na zakup książek do 
bibliotek szkolnych 27 391 zł a na sprzęt 
gospodarczy 86 834 zł.
Ważne wydarzenia i uroczystości szkolne 
zapisane w Księdze Pamiątkowej:
Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
sesja popularno-naukowa poświęcona 
osiągnięciom miasta i regionu w okresie 
30-lecia PRL,
„Choinka Noworoczna” – zabawa dla dzie-
ci i młodzieży,
5 lutego 1975 roku, nauczyciele, którzy 
przepracowali w zawodzie 20 lat, zosta-
li odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi. 
„Przedstawiciele młodzieży z poszczegól-
nych szkół gromkimi brawami oklaskiwali 
odznaczonych, których w tym dniu było 
sporo”:
Zakrzewska Helena, Zakrzewski Henryk, 
Janus Anna, Jurczak Maria, Szymańska 
Ludwika, Dusza Bronisław, Jaworski Wie-
sław, Musiałek Eleonora, K. Kusiak, W. Ja-
noska, H. Lelatko, K. Mędrecka, Mędrecki 
Piotr, Antczak Jan, R. Kijas , Z. Masłow-
ska.
9 maja 1975 roku, w malowniczych ruinach 

średniowiecznego zamku w Podzamczu, 
odbyła się akademia z okazji Dnia Zwycię-
stwa
Spotkanie z okazji Dnia Matki
Rok szkolny 1974/75 kończy się podzię-

kowaniami od uczniów klas ósmych – ab-
solwentów szkoły dla nauczycieli „za pracę 
włożoną w nasze wychowanie” i obietnicą, 
że będą „swoją postawą i nauką rozsła-

wiać dobre imię Gminnej Szkoły Zbiorczej 
w Ogrodzieńcu.” Tego dnia 59 absolwen-
tów złożyło swoje podpisy w Księdze Pa-
miątkowej.
ROK SZKOLNY 1975/76

Księga Pamiątkowa opisuje dwa spotkania: 
z komendantem posterunku Milicji Obywa-
telskiej i majorem Wojska Polskiego.
W kwietniu chór i zespół muzyczny uczest-

niczył w Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Artystycznych w Chrzanowie.

ROK SZKOLNY 1976/77
Inauguracja nowego roku szkolnego roz-
poczęła się tradycyjnie 1 września prze-
mówieniem dyrektora szkoły mgr Bro-
nisława Duszy, po którym odbyło się 
pasowanie siedmiolatków na uczniów klas 
pierwszych. „Trochę zdenerwowane i onie-
śmielone dzieci podchodziły szeregami na 
środek sali, gdzie uklęknąwszy na jedno 
kolano bez drgnienia powiek przyjmowały 
uderzenie dużym piórem. Następnie pod 
przewodnictwem pań wychowawczyń M. 
Treli i S. Lipowej dzieci złożyły uroczyste 
ślubowanie na sztandar szkolny.” 
23 listopada 1977 roku to święto patro-
na szkoły. W ciągu całego dnia młodzież 
pełniła wartę honorową przed portretem 
Stefana Żeromskiego. Podczas uroczyste-
go apelu przedstawiono życie i twórczość 
pisarza. 
Bal Noworoczny odbył się 15 stycznia 
1977 roku. „W udekorowanej w kolorowe 
lampiony sali gimnastycznej zebrała się 
młodzież już o godz.14.00 Po całej szko-
le rozbrzmiewały dźwięki nowoczesnej 
muzyki. Co prawda muzyka ta była dość 
głośna ale zwolenników miała wielu i to nie 
tylko w starszych klasach, ale również i w 
młodszych. Na bal przyszło bardzo dużo 
uczniów, przebranych tak pomysłowo, iż 
możnaby pomyśleć, że to zabawa naszych 
pradziadków. … Wyglądało to komicznie, 
ponieważ wielkie damy plątały się w swych 
szeleszczących sukniach, wróżki co chwila 
gubiły czarodziejskie pałeczki, a panowie 
wytwornie zrzucali czarne błyszczące cy-
lindry. Między tańcami zorganizowano kilka 
konkursów, najciekawsze z nich to konkurs 
tańca i strojów. … Uczestnicy konkursów 
byli nagradzani słodyczami, które ufundo-
wał Komitet Rodzicielski.” 
Konkurs międzyklasowy o nagrodę Komite-
tu Rodzicielskiego trwał od 1-go listopada 
1976 do 30-go marca 1977 roku. Niestety, 
brak dalszych wpisów do kroniki szkolnej 
uniemożliwia podanie zwycięzców. Druga 
Kronika Szkolna obejmuje okres  od 28 
maja 1977 do 15 lutego 1985, ale  to temat 
następnych wspomnień. 

Jadwiga Nawara, 
kiedyś uczennica, 

obecnie nauczycielka Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego 

w Ogrodzieńcu Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu

Klasa IVa - wych. p. St. Lipowa

Rok szkolny 1968/69 klasa VIIIa - wych. p. M. Guzik. Przed wejściem głównym szkoły

Klasa VIIIc - wych. p. W. Jaworski
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

Dom Pogrzebowy

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

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

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

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

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

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

WRZESIEŃ 2013

obiady do domu
zamówienia tel. 518 18 30 60
w miesięcznym abonamencie korzystne rabaty

1590
złTYLKO

wesela
komunie
chrzciny
imprezy okolicznościowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zaprasza 5 – 6 latki na 

RYTMIKĘ
od października 2013r.

środa, piątek o godz. 15.30

Zespół Mażoretek „Fantazja”
zaprasza na zajęcia dziewczynki w wieku 7 – 11 lat

wtorek 15.00 – 18.00
sobota 11.30 – 14.30

ceny dopasujemy do państwa potrzeb
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Klasa Ia - wych. Małgorzata Zamora
Daisy Angelov, Marta Cichor, Paula Cieślik, Karol Dudek, Wiktoria Grajdek, Matylda Kmi-
ta, Julia Łyczak, Karolina Mikulska, Bartosz Morawski, Aleksandra Orman, Oliwia Siębor, 
Wiktoria Sikora, Weronika Sitek, Nikola Stanisz, Marcel Stasiło, Wojciech Stelmach, Łucja 
Spinczyk, Adam Uliniarz, Emilia Wojnarowska, Artur Żurek, Bartosz Żurek.

Klasa Ib - wych. Ewa Wacowska
Marcel Adamczyk, Gabriel Balwierz, Tomasz Czaj, Oliwia Gacka, Wiktoria Guzik, Filip 
Gryz, Emilia Kania, Natalia Karbowska, Anastazja Kleszcz, Izabela Lewandowska, Jakub 
Łączek, Natalia Mudyna, Malwina Musialska, Natalia Mossór, Dawid Nabrdalik, Michał 
Nęcki, Oliwia Rymarczyk, Leszek Szlachta, Julia Świderska, Emilia Waszkiewicz, Nikola 
Witek.

Pierwszoklasiści - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu

Zespół Mażoretek „Fantazja” grupa juniorek w piątek 30 sierpnia wy-
stąpiła na przeglądzie w czeskim Ołomuncu. Nasze dziewczęta zapre-
zentowały się wśród wielu zespołów z Czech i Słowacji. Stare, prze-
piękne miasteczko, które posiada zabytki wpisane na Światową Listę 
Dziedzictwa Narodowego UNESCO powitało nasze mażoretki gorąco i 
serdecznie. Podróż trwała długo, ale dziewczęta wróciły zadowolone, z 
nowymi doświadczeniami i wrażeniami.

A. Barteczko

W środę, 14 sierpnia br. Zespół Mażoretek Fantazja oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta udali się 
na kolejny wspólny wyjazd. Tym razem zawitaliśmy do Szczawnicy, gdzie już drugiego dnia mieliśmy okazję 
zaprezentować się wspólnie na uroczystości z okazji 600-lecia tego miasta. Koncert można śmiało zaliczyć 
do udanych –  liczna publika nie szczędziła braw. Występowaliśmy również w parku miejskim oraz Buko-
winie Tatrzańskiej, gdzie orkiestra prezentowała się przed kościołem, a także przed budynkiem term, gdzie 
mażoretki przy akompaniamencie muzyki marszowej również dały popis swoich umiejętności. Zostaliśmy 

Mażoretki w czeskim Ołomuńcu Muzyczno-taneczna Szczawnica

tam bardzo ciepło przyjęci  
i nagrodzeni owacjami. Wy-
jazd ten nie opierał się jednak 
tylko na występach i warsz-
tatach. Były to także waka-
cje, na których mieliśmy spo-
sobność zobaczyć Wąwóz 
Homole, czy obejrzeć pano-
ramę Szczawnicy z Palenicy.  
Te 5 dni było przede wszyst-
kim dobrą zabawą i czasem 
na integrację przy ognisku, 
na dyskotece, czy po prostu 
podczas czasu wolnego.

Gabriela Kosińska
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Gminne inwestycje - wrzesień 2013
Widoczne oznaki jesieni, która jest czasem zbiorów to również okres, w którym widoczne 
są efekty prowadzonych przedsięwzięć i inwestycji:

  I. W ramach projektu  pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego  Inno-
wacyjna   Gospodarka 2007-2013   prowadzone są działania w zakresie opracowa-
nia oceny oddziaływania na środowisko oraz  trwają  uzgodnienia i prace projektowe 
w zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogro-
dzieńcu w pobliżu ulicy Kościuszki.

 II. Zakończony został pierwszy etap realizacji  zadania „Gmina Ogrodzieniec – jurajska 
kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”. Wykonaw-
ca „S-PRINT 2” z Katowic dostarczył mobilny telebim,  dwa  billboardy mobilne  oraz 
materiały i gadżety promocyjne  wraz z filmem promocyjnym i wirtualnym spacerem, 
które wykorzystane zostaną podczas kampanii promocyjnej nowych terenów inwe-
stycyjnych w Ogrodzieńcu. 

III. Zakończono prace związane z zadaniem „Termomodernizacja budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec” (bez wymiany okien i grzejników w pomieszczeniach zaj-
mowanych przez Bank Spółdzielczy). 

IV. Trwają  roboty  przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii 

  V. Gmina Ogrodzieniec otrzymała nominację do drugiego etapu Turnieju Europejskiego 
„Śląskie do przodu”. 

Billboard mobilny

Wakacje, wakacje i po wa-
kacjach... Aby jednak całko-
wicie nie zapomnieć o tych 
jakże miłych miesiącach 
sielanki, postanowiłam po-
wrócić do wspomnień z ko-
lonii w Zawoi. Termin kolonii 
to: 15.07.  – 24.07.2013 i 
był to już czternasty wy-
jazd z rzędu. Jak co roku, 
na pogodę nie mogliśmy 
narzekać mimo pierwsze-
go deszczowego dnia, 
który można było uznać za 
adaptacyjny. Pierwsza wy-
cieczka autokarowa odbyła 
się do kopalni soli w Bochni 
założonej w 1248 roku. Po 
kopalni oprowadzały nas 
dwie panie przewodniczki, 
a ich opowieści urozma-
icane były przez atrakcje 
z interaktywnej ekspozycji 
multimedialnej. Już sam 
początek zwiedzania oka-
zał się bardzo ciekawy, 
ponieważ swoją podróż za-
częliśmy od przejażdżki w 
wagonikach kolejki. 
Następna wycieczka auto-
karowa odbyła się do Par-
ku Miniatur w Inwałdzie – w 
ciągu godzinnego oprowa-
dzania po parku znaleźli-
śmy się m.in.: w Australii, w 
Grecji, we Francji przy wie-
ży Eiffla, przeszliśmy obok 
Muru Chińskiego, zobaczy-
liśmy Plac św. Marka. Nie 
zabrakło także zabytków 
z Polski, które ulokowane 
zostały w odrębnej części 
Parku. Na koniec zwiedza-
nia każdy mógł skorzystać z 
kolejnych atrakcji – lunapar-
ku. Osobiście najbardziej 
podobało mi się w nim kino 
5D i efekt pędzącego wa-
gonika, który miał na swej 
drodze wiele przeszkód. 
W innym dniu udaliśmy się 
do Skansenu Taboru Kole-

jowego w Chabówce, który 
w tym roku obchodzi jubi-
leusz XX-lecia działalności. 
Co prawda, nie było okazji 
przejażdżki żadnym z paro-
wozów, ale była możliwość 
wejścia i zobaczenia ma-
szyn od środka z perspek-
tywy maszynisty. Aby bliżej 
poznać uroki Zawoi, wiele 
razy wyruszaliśmy na spa-
cery po okolicy. Z panem 
przewodnikiem pokonali-
śmy wyboistą drogę do wo-
dospadu „Mosorczyk”, któ-
ry okazał się sprawdzianem 
przed wejściem na Babią 
Górę. Wcześniej na spo-
tkaniu z goprowcem (Gór-
skie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe) dowiedzieliśmy 
się jak należy zachowywać 
się w górach, jakich zasad i 
reguł przestrzegać. Czwar-
tego dnia, zwarta i gotowa 
grupa szturmowa, wraz z 
przewodnikiem zdobywała 
Babią Górę. Część grupy 
zdobyła jej szczyt – Dia-
blak, a pozostałe osoby 
pokonując równie długi 
dystans, lecz mniej stro-
my, czyli płajem, dotarła do 
schroniska na Markowych 
Szczawinach. Zarówno 
jednym jak i drugim należa-
ły się wielkie brawa, ponie-
waż był to wyczyn nie lada. 
Przewodnik szczególnie 
pochwalił grupę szturmo-
wą za tempo, odporność i 
dyscyplinę. Taka pochwała 
nas bardzo ucieszyła. W ra-
mach dalszego podziwiania 
uroków Zawoi, kolejnego 
dnia odbyła się przejażdżka 
ciuchcią po okolicy. Podróż 
umilała nam puszczona z 
głośników typowo góralska 
i biesiadna muzyka. Mieli-
śmy także okazję podziwiać 
Zawoję z góry – z wyciągu 

Mosorny Groń. Wyciąg jest 
czynny od 2003 roku, a 
jego długość wynosi 1420 
m. Zimą jest wspania-
łą atrakcją dla narciarzy i 
snowboardzistów. Ostatnia 
wycieczka autokarowa od-
była się do Zakopanego – 
podziwialiśmy Sanktuarium 
w Zakopanem przy Krzep-
tówkach, a także spacero-
waliśmy po Krupówkach, 
które szczególnie w sezo-
nie są tłumnie odwiedzane 
przez turystów. W ciągu 
kolonii cały czas odbywa-
ły się konkursy: sportowe, 
rysunkowe, taneczne, z 
zakresu wiedzy o okolicy, 
a także konkurs czysto-
ści w pokojach. Koloniści 
uczestniczyli w warsztatach 
pokazujących sztukę regio-
nu. Były to warsztaty pod 
nazwą „rzeźba w drewnie” 
na których uczono się rzeź-
bić i ozdabiać różne figurki 
z drewna. Ostatniego dnia 
odbyło się podsumowa-
nie kolonii wraz z rozstrzy-
gnięciem konkursów oraz 
pożegnalną dyskoteką. 
W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy DinoZatroland 
– park dinozaurów w Za-
torze. Podążaliśmy ścieżką 
edukacyjną wśród ukrytych 
w zaroślach ogromnych di-
nozaurów. Niektóre z nich 
oprócz poruszania się, wy-
dają dźwięki, które mogą 
wystraszyć niejednego tu-
rystę. 
Tak w wielkim skrócie wy-
glądały kolonie w Zawoi. 
Jak co roku pełne atrakcji 
i zabawy, nie dziw więc, że 
ostatni dzień kolonii jest od-
bierany z pewnym żalem, 
że już koniec.  Do zobacze-
nia za rok. 

Dagmara Mikulska

Wspominki z Zawoi

Kancelaria Prezydenta RP 
w tym roku kontynuuje 
akcję pn. „Narodowe Czy-
tanie”, zapoczątkowaną w 
roku 2012 „Narodowym 
czytaniem Pana Tadeusza”. 
Tym razem akcja poświęco-
na była dziełom Aleksandra 
Fredry, najwybitniejszego 
polskiego komediopisarza, 
poety, autora pamiętników, 
od którego narodzin mija 
właśnie dwieście dwadzie-
ścia lat.  
W całym kraju  czytano w 
bibliotekach, na miejskich 
placach, rynkach, w do-
mach pomocy społecz-
nej, instytucjach kultury, 
itp.  Każda z miejscowości 
uczestniczących w akcji, 
czytanie utworów Fredry 
zorganizowała we własny 
oryginalny sposób.

W akcję włączyły się rów-
nież nasze  gminne insty-
tucje:   Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Ogro-
dzieńcu i Miejsko – Gmin-
na Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu. Biblioteka 
do udziału w akcji zaprosiła 
uczniów klas piątych Szko-
ły Podstawowej z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu oraz panią 
Alicję Kmitę – Żak. Czyta-
nie Fredry rozpoczęło się 
o godz. 10.00 w sali narad 
Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu.
Natomiast MGOK o godz. 
12.00 zorganizował happe-
ning na skwerze przy Placu 
Wolności. W role lekto-
rów wcielili się pracownicy 
Domu Kultury wraz z dyrek-
torem Dorotą Cygan oraz 

zaproszeni goście: Maria 
Lipka-Stępniewska - prze-
wodnicząca Rady Miejskiej, 
Alicja Kmita-Żak, emeryto-
wana nauczycielka j. pol-
skiego oraz Dariusz Ptaś 
- sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Przypomnia-
no słuchaczom wiersze i 
bajki A. Fredry oraz frag-
menty komedii  „Śluby pa-
nieńskie” - tu w role  Anieli 
i Gustawa wcielili się: Alicja 
Kmita-Żak oraz Dariusz 
Ptaś. Wszyscy aktorzy spi-
sali się świetnie i zapowie-
dzieli następne takie akcje. 
Już za rok spotkamy się 
ponownie i zmierzymy się 
z dziełami Henryka Sienkie-
wicza. 

J.Piwowarczyk
M. Bejgier

Narodowe czytanie
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Gazeta Ogrodzieniecka: 
Jak przebiega letni sezon 
wędkarski w Stowarzysze-
niu Rekreacyjno-Wędkar-
skim w Ogrodzieńcu?
Marek Kwoczała: Z waż-
nych i istotnych spraw dla 
naszej organizacji to, przede 
wszystkim, podjęcie na po-
czątku roku uchwały Rady 
Miejskiej  w Ogrodzieńcu 
na dalsze użyczenie o ad-
ministrowanie na kolejne 10 
lat dwóch stawów na Krę-
pie i stawu w Cementowni 
oraz  zawarcie stosownych 
umów użyczenia z Burmi-
strzem Miasta i Gminy. 
GO: Rodzi się w związku z 
tym pytanie: co dalej z dwo-
ma stawami na Krępie? 
M.K.: Otóż, w zależności 
od stanu wody w stawach, 
wydajności źródeł oraz 
przenikliwości dna jednego 
i drugiego stawu będziemy 
starać się zarybiać, ale nie-
cyklicznie co roku, bo trze-
ba dokonywać obserwacji i 
monitoringu zachodzących 
zmian. Musimy wziąć pod 
uwagę, aby zarybiać w 
przyszłym roku odpowied-
nimi gatunkami ryb, bardziej 
dekoracyjnymi, tj. na pierw-
szym stawie, a na drugim – 
tym od źródeł – rybami typu 
pstrąg, jaź, itp., czyli dosto-
sowanych do tego rodzaju 
wody. Takich problemów 
nie mamy ze stawem w 
Cementowni. Tam gospo-
darka zarybieniowa jak i 
postęp wszelkich prac przy 
zbiorniku przebiega dobrze. 
Powstają nowe stanowiska 
wędkarskie, linia brzegowa 
jest wykoszona, zdecydo-
wanie poprawiła się jakość 

pH wody, staw nie zarasta, 
jest właściwa drożność ko-
ryt i rowów dopływowych i 
odpływowych oraz przepu-
stu. Z mojej wieloletniej ob-
serwacji mogę powiedzieć, 
że zbiorniki na Krępie, a w 
szczególności w Cemen-
towni, nabierają właściwych 
barw, kolorytu i uroku.
GO: Czym  może się po-
chwalić SRW?
M.K.: Uważam i zawsze to 
podkreślam, że stworze-
nie właściwej atmosfery w 
każdym zespole to wielka 
sprawa. Lepiej się wtedy 
pracuje i dąży do sukce-
sów. Dlatego po kilku latach 
mamy tego owoce, czyli 
ciekawe i rzadkie okazy ro-
ślin i zwierząt. Wyhodowa-
liśmy lilie wodne, a w szu-
warach żyje wiele ptaków, 
po stawie pływają kaczki, 
a w zbiorniku duże, cieka-
we gatunki ryb. Pragnę w 
tym miejscu podziękować 
moim kolegom z Zarządu, 
za ich działalność i zaan-
gażowanie w wykonywaniu 
swoich zadań, poświecenie 
czasu, otwartość i koleżeń-
skość. Pozwolę sobie na 
wymienienie ich nazwisk: 
skarbnik-Grzegorz Zieliński, 
zastępca ds. techn. Adam 
Kudela, sekretarz Bogdan 
Radko.
Nic byśmy nie zrobili bez 
niezawodnych naszych ko-
legów wędkarzy. Ten wkład 
pracy i poświęcenia owocu-
je, a chcemy zrobić jeszcze 
więcej. Myślę, że zbudowa-
liśmy i stanowimy ciekawy 
i zgrany kolektyw ludzi z 
różnych branż, zawodów, 
którzy oprócz tego, że 

Kilka pytań do.... 
Marka Kwoczały, prezesa Stowarzyszenia 
Rekreacyjno-Wędkarskiego w Ogrodzieńcu

uwielbiają wędkowanie, to 
chcą coś zrobić dla miesz-
kających obok ludzi i środo-
wiska. Ciekawą rzeczą jest 
to, że stosowane są nowe 
metody i techniki wędkar-
skie, a co za tym idzie węd-
karze wiedzą jak zarybiać, 
jakich środki używać, jakie 
przeprowadzać badania, 
by łowić duże zdrowe ryby. 

Oto przykłady złowionych 
w tym roku przez naszych 
wędkarzy okazów „wielkiej 
ryby”, oczywiście później 
rytualnie wypuszczonej z 
powrotem do stawu. 
GO: Życzymy dalszych suk-
cesów i owocnej współpra-
cy. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: 
Joanna Piwowarczyk

Od Redakcji: Zdarzają się przypadki kłusownictwa na 
stawach, ale są czynione natychmiastowe działania likwi-
dujące te szkodliwe zjawiska. Kłusownictwo na łowiskach 
administrowanych jest zachowaniem niedopuszczalnym i 
karalnym.
Do kontaktu ze Stowarzyszeniem podajemy numery tel. 
880 925 556 lub 608 022 472
Na zdjęciach poniżej:
Grzegorz Zieliński: amur (81cm, 8,3kg) (fot.1)
Jacek Ross: sum (105cm, 8,2kg), amur (83cm, 8,1kg), 
karp (82cm, 8,7kg) (fot. 2)
Paweł Sosnowski: amur (81cm, 8,2kg) (fot. 3)
Jarosław Wilk: karp (8,1kg) (fot.4)

Stare miasto

Nad starym miastem pogodna aura
Pachnąca ziemia zieleń rozkłada
z kwieciem wrzuconym przez jasności siewcę
Patrzysz z pobłażliwym uśmiechem beztroski
na nęcącą przygodę rozbujanego słońca
i swoją zużytą latami podróż
Ze wszystkich sił starasz się patrzeć jak kiedyś
świat na wyciągnięcie ręki przyjemnie kuszący
i twoje życie mocno z miastem związane
każdą godzina oddające się we władanie światu
i gotowe na nowe próby
młode w późnym wieku
jak ono
Nabierze uroku gdy dodasz mu ciepła myśli
opaszesz spojrzeniem łagodnym jak pieszczota
przyjaznym powiewem znanym z dzieciństwa
kiedy snuły się poza horyzont baśnie 
bez złudzeń nuty smutku żadnej
Zbyt wiele zaszło próżne tyrady
Śpiew tęsknoty błądzi jasnymi ulicami
przysiada w zadumie przy stoku św. Jana
Przypływa odeszły zapomniany cień 
zdjęcie wyjęte z rodzinnego albumu
list wytarty ciągłym czytaniem
pamiątka nietknięta od lat
i oddajesz się chwili szczęścia
bez reszty

Alicja Kmita-Żak
sierpień 2013r.

W imieniu członków SRW w Ogrodzieńcu pra-
gnę podziękować  za wszelką pomoc i wsparcie: 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi Mikul-
skiemu, kierownikowi  Referatu Inwestycji, Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Piotrowi Mikulskiemu, kierownikowi Referatu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wan-
dzie Łydce, dyrektorowi MGOK  w Ogrodzieńcu 
Dorocie Cygan, redaktorowi naczelnemu „Gazety 
Ogrodzienieckiej” Joannie Piwowarczyk oraz  
p. Stanisławowi Ormanowi i p. Andrzejowi Skrzy-
picielowi.

Marek Kwoczała
Prezes SRW Ogrodzieniec

***
Już wakacje się skończyły.
Znów do pracy wziąć się trzeba,
bo bez nauki żyć się nie da.
Czeka szkoła, przyjaciele
oraz niespodzianek wiele.
Będzie radość i pochwała,
ale może być też pała. 
Wiec do dzieła młode zuchy,
bo tak właśnie musi być.
Kto nie uczy się za młodu
Będzie osłem co tu kryć.

Lucyna Golba

1

3

4

2
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Tak się niestety dzieje, że wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach, kończą się wakacje. 
Szczęśliwi studenci, którzy jeszcze miesiąc odpoczywają i korzystają z wolnych dni oraz 
osoby pracujące, które urlop zaplanowały na wrzesień. Wszystko co dobre szybko się 
kończy, podsumujmy zatem minione kanikuły. W tym roku zajęcia w ramach „Wakacji 
2013” Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu organizował przy współpracy z 
Fundacją „Stara Szkoła” w Ryczowie. Dla wszystkich uczestników zajęć przygotowano 
mnóstwo atrakcji, wśród których znalazły się między innymi zajęcia plastyczne (warsztaty 
ceramiczne, warsztaty malowania na szkle, wyrób biżuterii, mini plener malarski, warszta-
ty rękodzieła dla dorosłych); zajęcia muzyczne (warsztaty perkusyjne dla zespołów, wokal-
ne i gitarowe), wycieczki piesze (Kamieniołom, Kręgielnia „JURA”, rajd Ryczów – Smoleń), 
wycieczka rodzinna do Kielc, kino dla dzieci, wakacyjne kino plenerowe. Zorganizowane 
zostały również pokazy bibułkarskie oraz warsztaty ekologiczno – przyrodnicze „Cudeńka 
z siana”. Wakacje z MGOK w Ogrodzieńcu i Fundacją „Stara Szkoła” w Ryczowie zakoń-
czył spektakl plenerowy pt. „PINOKIO”. 

Instruktorzy MGOK

Już po wakacjach…
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu ma dla swoich Czytelników 
kolejne propozycje książkowe. Pierwsza z 
nich to : „Życie w słoiku. Ocalenie Ire-
ny Sendler” Jack Mayer. Życie w słoiku 
pokazuje zdumiewającą historię amery-
kańskich nastolatek, której początkiem jest 
odszukanie Ireny Sendlerowej, a wspa-
niałym dramatycznym finałem – „ocalenie 
ocalającej” przez przypomnienie światu 
o jej odwadze, nadziei i determinacji oraz 
wyniesienie do rangi heroicznej postaci w 
świecie a bohatera narodowego w Polsce. 
Historia Ireny Sendler stała się inspiracją 
sztuki teatralnej „Życie w słoiku”, po raz 
pierwszy wystawionej w szkole w Kansas. 
Później grano ją w środkowych stanach 
USA, w Nowym Jorku, Los Angeles i Mont-
realu, a wreszcie w Polsce. Podczas II woj-
ny światowej Irena Sendlerowa wraz z gru-
pą przyjaciół uratowała 2500 żydowskich 
dzieci od pewnej śmierci w warszawskim 
getcie. Niewiarygodne, ale w PRL jej hero-
izm, podobnie jak wielu innych, był pomi-
jany milczeniem i przez 60 lat praktycznie 
pozostawał nieznany. 
Aż do czasu, kiedy w 1999 roku amery-
kańskie licealistki z Uniontown, maleńkiej 
mieściny w stanie Kansas liczącej zaledwie 
270 mieszkańców, natknęły się na notat-
kę w „U.S. News and World Report”: INNI 
SCHINDLEROWIE POLSKA: IRENA SEN-
DLER… przemyciła z getta w bezpieczne 
miejsca około 2500 żydowskich dzieci, 
załatwiając im tymczasowo nową tożsa-
mość. Ażeby zapamiętać, kto jest kim, za-
pisywała ich prawdziwe nazwiska na kart-
kach papieru, które następnie zakopywała 
w słoikach w ogrodzie. Życie w słoiku to 
także pobudzająca wyobraźnię opowieść o 
protestanckich uczennicach z Kansas. 
Każda z nich miała bolesny życiorys i każda 
na własny sposób łączyła swoje problemy

z historią Ireny, która pukała do żydowskich 
drzwi w getcie warszawskim i – jak sama 
mówiła – „próbowała namówić matki do 
oddania swoich dzieci”. Losy zainspiro-
wanych przez Irenę Sendlerową młodych 
Amerykanek dowodzą, że siła jednej wy-
jątkowej osoby może spowodować wielkie 
zmiany w czyimś młodym życiu. 

Kolejną propozycją  jest: „Moja Droga 
B.” to zbiór pełnych refleksji i autoironii 
felietonów Krystyny Jandy, które czytała 
słuchaczom I Programu Polskiego Radia. 
Aktorka opowiada w nich o swym własnym 
życiu, wykorzystując dar obserwacji, który 
tak zachwycił czytelników jej poprzedniego 
bestsellera pt.  „Gwiazdy mają czerwo-
ne pazury”.
Dla Krystyny Jandy nie ma podziału spraw 
na małe i wielkie. Widok za oknem fascy-
nuje ją tak samo jak poezja Haliny Poświa-
towskiej. Najbardziej jednak ceni sobie 
spotkania z różnymi ludźmi - sławnym re-
żyserem, owdowiałym portierem z bloku 
czy bezimiennym, mijanym na drodze ro-
werzystą. 
Felietony Jandy mają siłę przekonywania 
nie mniejszą niż jej wielkie kreacje aktor-
skie, a przy tym nie brak w nich humoru 
oraz dystansu do świata i samej siebie. 
Autorka uświadamia nam, że jeśli tylko po-
siadamy odrobinę wyobraźni i wrażliwości, 
zwykłe zdarzenia mogą stać się niezwykłe. 
Całość zbioru pt. „Moja Droga B.” dopeł-
niają zdjęcia pochodzące z prywatnego 
archiwum autorki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do od-
wiedzania i korzystania ze zbiorów Naszej 
Biblioteki.

Justyna Pilarczyk   

BIBLIOTEKA POLECA

DZIĘKUJEMY

Lokalna Organizacja Społeczna przeprowadziła zbiórkę publiczną na zakup protezy modular-
nej uda, przeznaczonej dla podopiecznego Krzysztofa Jońca. Akcja zakończyła się sukcesem, 
dzięki czemu Pan Krzysztof  po krótkiej  rehabilitacji będzie mógł chodzić. Dziękujemy w imieniu 
własnym jak i naszego podopiecznego Krzysztofa Jońca wszystkim zaangażowanym mieszkań-
com: Ryczowa  Kolonii, Ryczowa, Giebła, Giebła Kolonii, Żelazka, Śrubarni, Kocikowej, 
Gulzowa, Kiełkowic, Ogrodzieńca, Fugasówki, Józefowa, Zawiercia, Kromołowa oraz z 
wielu  innych miejscowości. Wpłynęło ponad 120 przekazów, nie jesteśmy w stanie wszystkich 
wymienić ponieważ  dużo wpłat  jest zbiorowych. Szczególnie dziękujemy osobom, które  w  
znaczący sposób przyczyniły się do osiągniętego sukcesu: 
Panu  Andrzejowi  Skrzypicielowi, Stanisławowi Piątek- Żelazko, Włodzimierzowi Dziu-
bałtowskiemu, Firmie RATHDOWNEY Polska spółka z o.o., Firmie Orstal, Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Zawierciu, Miejskiemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej z Zawiercia, 
Fundacji PKO, Gimnazjum w Ogrodzieńcu kl. III a, wychowawca Pani Izabela Szczygieł 
oraz za wsparcie ze strony radnych: dr Lechowi Jaros, Małgorzacie Janosce, Jerzemu 
Janosce, Zbigniewowi  Fabiańczykowi.
Bez waszych otwartych na LOS innych serc, nie pomoglibyśmy Krzysztofowi w powrocie do 
normalnego życia. Dziękujemy również za bezinteresowną pomoc  w postaci zamieszczania 
informacji o akcji „Krzysiek” na swoich łamach ; Kurierowi  Zawierciańskiemu, Dzienniko-
wi  Zachodniemu (oddział Zawiercie), Gazecie  Ogrodzienieckiej, jak również oficjalnemu 
portalowi Starostwa Zawierciańskiego.

Prezes Lokalnej Organizacji Społecznej
Anna Pilarczyk- Sprycha

„ Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że
 tylko to wszystko co robimy dla innych jest tym co naprawdę warto robić.”

C. Levis

Klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu, 
które w czerwcu pożegnały swoją Szkołę i Nauczycieli
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M. Bejgier: Jak zaczęła 
się Pana przygoda z aktor-
stwem?
T. Bednarek: To był taki 
szalony pomysł w III klasie 
liceum, a wtedy licea były 
4 – letnie. Przed końcem 
szkoły nagle odezwały 
się demony z przeszłości, 
czyli wszystkie akademie 
szkolne jeszcze w pod-
stawówce, recytowanie 
wierszy na konkursach 
dziecięcych, później po-
rzucone na rzecz biologii i 
bardziej konkretnych dys-
cyplin. I tak w popłochu 
zacząłem się przygoto-
wywać do długotrwałych 
i dość skomplikowanych 
egzaminów na studia te-
atralne. Jednak udało mi 
się dostać za pierwszym 
razem. Studia skończyłem 
we Wrocławiu na Wydziale 
Zamiejscowym PWST w 
Krakowie.
M. Bejgier: I co dalej? Jak 
po studiach potoczyła się 
Pana kariera aktorska?
T. Bednarek: Kiedy ja koń-
czyłem studia teatralne, 
to były to takie „cudowne 
czasy”. Mówię z przeką-
sem „cudowne czasy”, bo 
teraz jest zupełnie inaczej. 
Właściwie nie zazdroszczę 
tym, którzy teraz kończą 
studia teatralne, bo tak 
naprawdę nie wiadomo 
potem co ze sobą zro-
bić. Wtedy to było tak, że 
idąc do szkoły teatralnej, 
to gdzieś tam z tyłu głowy 
była pewność, że na pew-
no teatr i praca na scenie. 
Dzisiaj wszystko jest tro-
chę postawione na gło-
wie. Często ludzie idąc do 
szkoły teatralnej, już są po 
jakichś doświadczeniach 
telewizyjno – serialowo – 
estradowych. I do końca 
nie wiedzą, co będą robić 
w przyszłości. Kiedyś nasz 
ówczesny rektor Jerzy 

Stuhr powiedział, że tak 
naprawdę dyplom ukoń-
czenia szkoły teatralnej 
upoważnia do występów 
na scenie, że daje nam 
taką możliwość, ale tego 
nie gwarantuje. Wtedy 
jako studenci podeszliśmy 
do tych słów na luzie. Ale 
rzeczywiście miał rację. 
Dzisiaj po dwudziestu paru 
latach pracy mogę powie-
dzieć, że dostać się na 
scenę to jest coś.
M. Bejgier: Dostać się do 
szkoły teatralnej, to jest 
coś.
T. Bednarek: Na ten te-
mat krążą mity i legendy. 
Rzeczywiście jest ciężko i 
mimo że to wszystko jest 
takie niecodzienne, że ten 
zawód jest rzeczywiście 
wolny, co należy w tym 
przypadku rozumieć – nie 
wiadomo, co cię czeka 
jak już otrzymasz dyplom. 
Niesamowity jest fakt, 
że co roku tylu chętnych 
pojawia się na egzami-
nach. Do tego są niezwy-
kle uparci i zdają po kilka 
razy, czasami z sukcesem, 
a czasem nie. I naprawdę 
podziwiam tych ludzi, któ-
rzy są tak zdeterminowani, 
poza tym musi być w tym 
jakaś magia, że ludzie się 
decydują na taką szkołę 
pomimo ogromnego ry-
zyka. Wracam jednak do 
Pani poprzedniego pyta-
nia, bo strasznie długa ta 
dygresja. W moim przy-
padku zaraz po studiach 
znalazłem się w teatrze 
- 2 lata w Trójmieście, rok 
w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie, później w 
Warszawie.
M. Bejgier: Od razu serial 
„Klan”?
T. Bednarek: Nie, przez 
pierwszy rok była scena.  
Grałem w Teatrze  Żydow-
skim, ale nie byłem zatrud-

niony na etacie, w teatrze 
na Woli. Zatrudniałem się 
do przedstawień, a potem 
było radio – Radio Kolor. 
Radio ponownie, bo moja 
przygoda z radiem zaczęła 
się w Szczecinie. I dopiero 
po roku był serial „Klan”, 
może nawet po 2 latach, 
to był 1997 rok.
M. Bejgier: Zgodzi się 
Pan, że większość telewi-
dzów kojarzy Pana z roli 
Jacka Boreckiego z Seria-
lu „Klan”. Jak się Pan do 
tego odnosi?
T. Bednarek: Tak, wiem. 
Ale tak naprawdę to pra-
wo tak długiego serialu i 
roli, która widocznie moc-
no wbija się w pamięć wi-
dzów. Zżyliśmy się z tym 
Jackiem. Muszę go bro-
nić. Bohater z niego dziw-
ny, wymyśla różne historie, 
wchodzi w pokręcone re-
lację, układy, a ja muszę 
bronić postaci, jej au-
tentyczności. Aktor musi 
bronić swojej roli, to jest 
tak, że jeżeli ja nie będę 
przekonany do tego, że 
to człowiek z krwi i kości, 
że ma jakąś motywację, to 
moja kreacja nie ma sen-
su. Więc muszę go bronić i 
tak „bujamy się” (śmiech) z 
Jackiem już prawie 17 lat. 
Teraz tak myślę, że doj-
rzalszy facet się robi z tego 
Jacka.
M. Bejgier: A gdzie oprócz 
serialu można Pana obec-
nie zobaczyć?
T. Bednarek: Oczywiście 
na scenie teatru. W tej 
chwili w Teatrze Kapitol, w 
Teatrze Stanisławowskim 
w Łazienkach i przedsta-
wieniu pt. „Ptaszek”, z 
którym jeździmy po kraju 
od czasu do czasu. A do-
datkowo można mnie usły-
szeć codziennie w Radiu 
VOX. Wróciłem do radia 
po prawie sześcioletniej 

Dzisiaj wszystko jest trochę postawione na głowie...
rozmowa z Tomaszem Bednarkiem

W tym roku minęła 74 rocznica napaści hitlerowskiej na Polskę i rozpoczęcia II wojny 
światowej.  Z tej okazji pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym złożono 
kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu wraz z opiekunami Justyną Zielińską, Elizą Wacowską, Katarzyną 
Apel, Małgorzatą Janoską- radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz Ewa Rudnicka dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu i Dorota Cygan, dyrektor MGOK 
w Ogrodzieńcu.

JP

Tegoroczny koncert z okazji obchodów „Święta Gminy Ogrodzieniec 2013” prowadził aktor 
Tomasz Bednarek znany telewidzom z polskiego serialu TVP1 „Klan”. 
Tylko nam udało się porozmawiać ze znanym polskim aktorem.

Złożyli kwiaty... 

przerwie. Wcześniej przez 
11 lat miałem romans z 
ESKĄ 
i bardzo mi tam  było do-
brze. Ja jednak lubię pra-
cę w radiu,  żywy kontakt 
ze słuchaczami. A teraz w 
czasie tej mojej sześcio-
letniej przerwy, o tyle się 
zmieniło, że doszły nowe 
kanały komunikacji, face-
book, emaile i tego typu 
rzeczy i to jest naprawdę 
fajne. W ogóle realizacja 
zawsze mnie pociągała. W 
sumie to taka techniczna 
rzecz, ale to jest coś takie-
go, że może ja się oszu-
kuje, może jakąś za dużą 
nadbudowę do tego robię, 
ale myślę, że może mam 
wpływ na to co dzieje się 
na antenie, że kształt mu-
zyczny, brzmienie zależy 
ode mnie. Do tego jeszcze 
interakcja ze słuchaczami i 
żywe słowo – to jest to.
M. Bejgier: A jak Pan od-
krył w sobie umiejętność 
dubbingu?
T. Bednarek: To też mi-
krofon (śmiech). W dub-
bingu zacząłem pracować 
po przyjeździe do Warsza-
wy, to jest już w 1997 roku. 
Natomiast z tymi głosami, 
to jakieś tam zupełnie dzie-
cięce zabawy, takie wygłu-
py. Ja dużo czasu spędza-
łem w domu sam, miałem 
starszego brata, który nie 
przepadał za zabawą ze 
mną. Miał swoich kolegów 
i gdzieś tam znikał z nimi, 
rodzice zapracowani, a ja 
byłem raczej domatorem. 
Spędzałem sporo czasu w 
domu, ale się sam ze sobą 
nie nudziłem. Wyczyniałem 
różne dziwne rzeczy, zbu-

dowałem pseudonagra-
niowe studio, śpiewałem 
sobie piosenki, gadałem 
do siebie i właśnie przez 
to zacząłem odkrywać, 
że drzemią we mnie różne 
dźwięki i głosy. I w miarę 
dorastania udało mi się nie 
zabić tego dziecka w so-
bie tak do końca. I nawet 
teraz od czasu do czasu 
daje o sobie znać. 
M. Bejgier: Pana ulubiona 
postać, którą Pan dubbin-
gował?
T. Bednarek: Moja ulu-
biona postać, hmm. Bar-
dzo lubię Elma ze „Świata 
Elma” i oczywiście Ciastek 
ze „Shreka”. To są moje 
dwie ulubione postaci.
M. Bejgier: Najtrudniejsza 
rola w dubbingu, jaką Pan 
miał do zagrania?
T. Bednarek: Wiem, że 
to brzmi abstrakcyjnie, ale 
Wszystkożerna Roślina z 
„Różowej Pantery”. By-
łem kiedyś Pięciogłowym 
Smokiem i każda z tych 
głów mówiła do siebie in-
nym głosem, każda miała 

inną dynamikę mówienia 
i to też było dla mnie wy-
zwanie aktorskie.
M. Bejgier: Pana wrażenia 
z wizyty w Ogrodzieńcu?
T. Bednarek: Moja wizyta 
dzisiaj jest bardzo krótka. 
W przeszłości byłem w 
Ogrodzieńcu przejazdem. 
Z pewnością kiedyś wy-
biorę się na zwiedzanie 
zamku i okolicy. Ja jestem 
chłopak z nizin, u nas pła-
sko, a tutaj gdzie człowiek 
nie spojrzy to jakaś gór-
ka, ciągle coś ciekawego 
można zobaczyć.
M. Bejgier: A wrażenia 
z dzisiejszego koncertu 
z okazji „Święta Gminy 
Ogrodzieniec 2013”.
T. Bednarek: O, koncert 
jeszcze się nie skończył. 
Bardzo przyjemna i przy-
chylna publiczność, to się 
nie zawsze zdarza. Jest 
już jakiś kredyt na „dzień 
dobry” i to jest fajne. Po-
staram się go spłacić.
M. Bejgier: Dziękuję za 
rozmowę.
T. Bednarek: Dziękuję. 
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23 sierpnia br. Święto Gminy Ogrodzieniec 
zmieniło dotychczasową scenerię. Tam, 
gdzie kiedyś falowały bujne trawy z kępa-
mi łąkowego kwiecia i złocistych kaczeń-
ców przy brzegach rzeczki, rozrośnięta 
kotara zarośli z rzędem młodych jarzębin 
z czerwonymi gronami, tworzyły naturalny, 
sprzyjający doznaniom klimat rozrywki na 
wolnym powietrzu. Milusińskich bawił duet 
artystyczny Marek i Grażyna Kolorowym 
Podwórkiem. Potem już dzieciaki wyżywa-
ły się na wielu kolorowych urządzeniach. 
Próbowały swoich sił na trampolinie, torze 
przeszkód, zjeżdżalni, wrażeń w basenie 
z piłeczkami i innych. Miłym akcentem wi-
dowiskowo-muzycznym okazał się występ 
mażoretkowej Fantazji wraz z pełną mło-
dzieżowego wdzięku orkiestrą dętą. Stare 
i nowe pieśni rodzimych zespołów Echo i 
Seniorzy sprawiły, że niektórym nogi pod-
rywały do tańca. Młodszym bardziej odpo-
wiadał rytm gitar i wokalistyka uczestników 
zajęć muzycznych w MGOK-u. Bardziej 
spragnieni tańca gromadzili się przy scenie, 
by oddać się rytmom zespołu Mega Dan-
ce, a nawet szczęśliwie złapać w locie pły-
tę. Chce się zapytać, gdzie te lata 60 – 70? 
Otóż blisko, skoro członkowie zespołu The 
Shout czerpią z gitarowych brzmień zna-
nych Beatlesów, czy naszych Czerwonych 
Gitar. Zapadające ciemności i klimat weso-
łej zabawy zrobiły swoje. Coraz więcej par 
tańczyło pod rozpiętym namiotem, gdzie 
można było spokojnie siąść w gronie znajo-
mych, wypić piwo, zjeść kromkę chleba ze 
smalcem i chłonąć atmosferę przyjemnych 

doznań albo pozwolić się porwać tańcowi 
wraz z muzyką zespołu Sonet. Organizato-
rzy zadbali, by było nie tylko coś dla ciała, 
ducha, ale i dla celów wyższych. Prowa-
dzący z rozmachem imprezę aktor Tomasz 
Bednarek wcielił się w rolę zachęcającego 
zebranych do daru dobrego serca. Przypo-
minał, że można zarejestrować siebie jako 
potencjalnego dawcę szpiku i tym samym 
znaleźć genetycznego bliźniaka chorego 
na białaczkę. Nad tą procedurą czuwali 
przedstawiciele Fundacji DKMS Polska z 
terenu naszej gminy.
Drugi świąteczny dzień, równie pogodny, 
można było spędzić w pięknym jurajskim 
pejzażu z widokowym zamkiem Bonerów 
w Podzamczu, o którym jest bardzo gło-
śno. Przyjechało dużo gości. Wszędzie 
było gwarno, tłoczno, ale w swojskich kli-
matach. Atmosferę dobrej zabawy z echem 
wśród skałek stworzył ogrodzieniecki ze-
spół Systematic, urozmaicając swój wy-
stęp tańcem z ogniem. Czadu tańczącym, 
słuchającym, chłonącym wrażenia dodały 
zespoły: Casanowva z liderem wokalistę 
J. Uścinowiczem, Boys, który jest zawsze 
na topie z piosenką „Jesteś szalona”. A do 
tańca przygrywał rozbawionej publiczności 
zespół Milano. Nie zabrakło widowiskowe-
go spektaklu sztucznych ogni, co w sce-
nerii starego zamczyska zawsze stwarza 
niesamowite przeżycia i czar. Co niektórzy 
mogli nawet odnieść wrażenie, że widzieli 
na murach Białą Damę z pyłem gwiezdnym 
na rozwianych włosach. 

Alicja Kmita-Żak

Klimaty Święta Gminy

fot. Bartek Roch https://www.facebook.com/bartek.tajne, https://www.facebook.com/grupaJPT


