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 Ta publikacja to owoc wieloletniej pracy 
pasjonatki historii p. Marii Lipki-Stępniew-
skiej oraz wynik zaangażowania osób 
zgromadzonych w Społecznym Komitecie 
„Nasze Miasto Ogrodzieniec” (M. Lipka-
Stępniewska, A. Danielewska-Trzepla, D. 
Cygan, M. Trzepla, A. Kmita-Żak, Wł. Gaj-
da, M. Zakrzewska-Stępień) wspieranych 
przez MGOK w Ogrodzieńcu oraz samo-
rząd. Inspiracją do powstania tego albumu 
było zdjęcie mieszkańców Ogrodzieńca 
z dnia 25 czerwca 1911 roku. W setną 
rocznicę jego powstania przed bramą ko-
ścioła parafialnego, 23 czerwca 2011 roku 
ogrodzienianie znowu stanęli do wspólnej 
fotografii. Kilka lat wcześniej pani Maria 
Lipka-Stępniewska zwróciła się z apelem 
do mieszkańców, aby udostępniali stare, 
pamiątkowe zdjęcia swoich bliskich, ulic, 
budynków, zakładów pracy naszego mia-

sta. Pani Maria szukała informacji, wzmia-
nek o Ogrodzieńcu i jego mieszkańcach w 
kronikach kościelnych i państwowych, w 
starych gazetach, książkach. Wszystko, 
co wyszukała, opisywała w artykułach pu-
blikowanych w Gazecie Ogrodzienieckiej. 
Zgromadzony materiał okazał się na tyle 
obszerny, by posłużyć jako materiał do 
książki. Przybyli na spotkanie mieszkańcy 
dowiedzieli się jak publikacja powstawała 
i poznali osoby współtworzące wydaw-
nictwo. Osoby, które udostępniły zdjęcia 
i  informacje o swoich bliskich i ich historii 
otrzymały w podziękowaniach album. 
Zainteresowanych zapoznaniem się z wy-
dawnictwem informujemy, że książka bę-
dzie dostępna w Bibliotece Publicznej oraz 
filiach.

Joanna Piwowarczyk

Ogrodzieniec na starych 
i nowych fotografiach
W czwartek, 24 października w Domu Kultury w Ogro-
dzieńcu odbyło się spotkanie promujące pierwsze wydaw-
nictwo albumowe o naszym mieście pt. „Ogrodzieniec 
portret miasta i mieszkańców”.

W czwartek, 17 października  w MGOK 
w Ogrodzieńcu odbyła się uroczysta in-
auguracja drugiego roku działalności Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie 
przybyło ponad sto osób, wśród których 
byli dotychczasowi oraz nowi słuchacze, 
przedstawiciele Rady Naukowo-Programo-
wej,  Rady słuchaczy, starostowie, liderzy 
sekcji, wykładowcy. Do grona UTW dołą-
czyło 22 nowych słuchaczy, którzy odebra-
li indeksy i legitymacje studenckie z rąk  
dr inż. Pawła Sobczaka – Dziekana Wy-
działu Zamiejscowego WSB w Olkuszu. 
Wykład inauguracyjny pt. „Obowiązki gmi-
ny wobec mieszkańca oraz wybrane obo-
wiązki mieszkańca wobec sąsiada i gminy” 
wygłosił dr inż. Andrzej Mikulski – Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, który przybli-
żył słuchaczom zadania i obowiązki gminy 

w oparciu o Ustawę o samorządzie gmin-
nym z dnia 8 marca 1990r. 
Gmina jako jednostka samorządu teryto-
rialnego ma do wykonania szereg zadań, 
mających na celu zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakre-
sie ładu przestrzennego, dróg, transportu 
zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, ochro-
ny zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury fizycznej, komunalnego budownic-
twa mieszkaniowego i inne. Jednak gmina 
to mieszkańcy, którzy żyjąc w określonej 
przestrzeni społecznej także mają swo-
je obowiązki, np. wobec sąsiada, gminy, 
wspólnoty samorządowej. W oparciu o 
przykłady wykładowca przypomniał, jakie 
obowiązki spoczywają m.in. na właścicie-
lach nieruchomości. 

J.Piwowarczyk

Inauguracja UTW

Album zainteresował równierz profesora S. Weissa, który był 
przejazdem w Gminie Ogrodzieniec i zwiedzał m.in. Zamek w 
Podzamczu.

Moment odbierania albumów przez mieszkańców, 
którzy udostępnili zdjęcia do tego wydawnictwa.

M. Lipka-Stępniewska, Wł. Gajda, M. Trzepla i A. Danielew-
ska-Trzepla - współtwórcy albumu.



2 GAZETAo g r o d z ien ie cka
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2013

Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu w dniu 18 
września br. wpłynęły na-
stępujące zapytania i inter-
pelacje radnych:

Mieszkańcy pytają kiedy i w 
jaki sposób będzie podej-
mowana próba rozwiązania 
braku miejsc parkingowych 
na ul. Kościuszki i Szkolnej 
przy szkole podstawowej. 
Obecna sytuacja jest bar-
dzo uciążliwa dla rodziców 
i pracowników oraz zagraża 
bezpieczeństwu dzieci.
Zwracam się z ponową 
prośbą do pana Burmistrza 
o podjęcie starań w celu 
wykonania przejścia dla pie-
szych na ul. Kościuszki w 
pobliżu ul. Wodnej.
Mieszkańcy widzą potrzebę 
utworzenia miejskich toalet.
Zainteresowani mieszkańcy 
Ogrodzieńca pytają na jakim 
etapie są prace przygoto-
wawcze wykonania placu 
zabaw między blokami.
Wnoszę o przeanalizowanie 
i ewentualną zmianę regu-
laminu odbioru śmieci, a 
zwłaszcza:
- przyjęcie zasady odbioru 
każdej ilości zużytych pam-
persów od osób obłożnie 
chorych. Rodzin zajmują-
cych się takimi osobami jest 
na terenie gminy mniej niż 
10. Przeciętne zużycie to 
ok. 100 pampersów mie-
sięcznie, a bywa też więcej,
- wystąpienie o zmianę ter-
minów odbioru opakowań 
plastikowych, na comie-
sięczny odbiór w okresie 
letnim, natomiast rzadszy 
odbiór w okresie zimowym.
Kiedy przewidziane jest wy-
konanie odwodnienia na ul. 
Armii Krajowej w Ryczowie?
Osoby, których dzie-
ci uczęszczają do szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
proszą, aby gimbus tak jak 
dawniej podjeżdżał pod 
gimnazjum. Obecnie zatrzy-
muje się na przystanku au-
tobusowym i dzieci muszą 
tam dochodzić.
Czy autobus dowożący dzie-
ci na basen do Łaz mógłby 
zabierać również chętnych z 
gimnazjum?
Kiedy powstaną dodatkowe 
gniazda na segregacje od-
padów na Fugasówce?
Mieszkańcy Giebła, Giebła 
Kolonii, Gulzowa i Mokru-
sa informują o nieczynnym 
punkcie lekarskim w Gie-
ble. Jednocześnie proszą o 
interwencję w tej sprawie u 
Dyrektora SPZOZ Ogrodzie-
niec oraz podanie informacji 
dotyczącej ponownego uru-
chomienia punktu lekarskie-
go.
Kiedy będzie zmiana planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla Podzamcza 
– pytają mieszkańcy.

Ile w ciągu tych 11 lat rzą-
dów zostało utworzonych 
nowych miejsc pracy.
Czy wie Pan ile mieszkań-
ców naszej gminy było 
zmuszonych opuścić swoje 
domy i wyjechać pracować 
poza granicami naszej gmi-
ny, a nawet naszego pań-
stwa.
Ilu nowych inwestorów uda-
ło się przyciągnąć do naszej 
pięknej gminy, położonej na 
Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej.
Jeśli nie rozwój turystyki, 
brak przemysłu, to co Pan 
proponuje ludziom młodym.
Dopiero teraz zaczęto robić 
przy zamku po 11 latach, ale 
mury się sypią, a w Podzam-
czu nic się nie robi – brak 
chodników, właściwego 
oświetlenia zamku, Góry Bi-
rów, Placu Jurajskiego, brak 
bankomatu, ogólnie brud.
Co może Pan zaoferować 
turyście po 11 latach rzą-
dzenia tą gminą.
Czy jest możliwe, aby odpo-
wiedzi na moje interpelacje 
w GO były pełne, wyczerpu-
jące; niestety od dłuższego 
czasu brak jest pisemnych 
odpowiedzi na interpelacje.
Na ostatniej sesji wykazał 
się Pan w stosunku do mnie 
brakiem kultury osobistej 
wymaganej na tym stanowi-
sku, podkreślił Pan brak cią-
głości władzy i tym samym 
dobro naszej gminy, pokazał 
Pan kto tu rządzi, podzielił 
Pan Radnych na lepszych i 
gorszych. Pokazał Pan, że 
to stanowisko Pana prze-
rosło.
Odpowiedzi Burmistrza: 
Parking przy Szkole Podsta-
wowej w Ogrodzieńcu jest 
planowany do utworzenia 
po przebudowie drogi woje-
wódzkiej, co uzależnione jest 
od możliwości finansowych 
województwa śląskiego. 
Przejście dla pieszych jest 
przewidziane w dokumenta-
cji przebudowy ul.Kościusz-
ki.
W Ogrodzieńcu szalety są 
dostępne w kilku budyn-
kach użyteczności publicz-
nej, m.in. w UMiG, MGOK, 
SPZOZ. Budowa nowych 
to propozycja wydatków w 
przyszłych budżetach gmi-
ny.
W sprawie placu zabaw 
zwróciłem się z prośbą o 
udostępnienie terenu do 
mieszkańców wspólnoty nr 
12, 9 10. Nie uzyskano jed-
nak zgody od wspólnoty nr 
9. 
W oparciu o obowiązujący 
regulamin utrzymania czy-
stości porządku w gminie 
ogłosiliśmy przetarg na od-
biór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy i podpisa-

liśmy stosowną umowę. Na 
tym etapie nie jest możliwa 
jej zmiana. Ale każdy wła-
ściciel nieruchomości może 
zamówić dodatkowy kosz w 
firmie Remondis, która od-
biera odpady z nieruchomo-
ści. Usługa jest dodatkowo 
płatna (16 zł miesięcznie).
W sprawie odwodnienia 
drogi powiatowej  - ul. Armii 
Krajowej w Ryczowie wyzna-
czony jest termin spotkania 
w drugiej połowie paździer-
nika br. w celu rozwiązania 
problemu. Uczestniczyć w 
nim będą przedstawiciele 
Powiatowego Zarządu Dróg, 
Urzędu Miasta i Gminy oraz 
właściciele nieruchomości, 
które są zalewane wodami 
opadowymi.
Dowóz dzieci do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
przebiega prawidłowo. Nie 
ma potrzeby, aby „gimbus” 
podjeżdżał pod gimnazjum 
bo niepotrzebnie wydłuża 
się czas przejazdu. Po-
nadto, dojście z Osiedla E. 
Orzeszkowej do przystanku 
to tylko ok. 200m, więc ła-
twiej jest dojść uczniom na 
przystanek niż stwarzać do-
datkowe utrudnienia dla ru-
chu poprzez manewrowanie 
i cofanie na osiedlu dużego 
autobusu.
Nie widzę problemu, aby 
chętni uczniowie gimnazjum 
jeździli na basen razem z 
uczniami szkoły podstawo-
wej. Pozostaje kwestia opie-
ki nad dziećmi, w tej spra-
wie chętni rodzice uczniów 
powinni skontaktować się z 
dyrektorką Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego.
Po pierwszych miesiącach 
nowego systemu gospo-
darowania odpadami infor-
muję, że sytuacja nie jest 
najgorsza. Ściągalność 
wpłat mamy na poziomie 90 
procent. Jeżeli okaże się, że 
zgromadzone środki będą 
wyższe od ponoszonych 
kosztów, to możemy prze-
kazać część na ustawie-
nie dodatkowych gniazd w 
miejscach publicznych.
Lekarz w punkcie lekarskim 
w Gieble – w najbliższym 
czasie sytuacja ulegnie po-
prawie.
Gmina posiada aktualny 
plan zagospodarowania 
przestrzennego dla całego 
terenu. Zmiana planu wyma-
ga środków finansowych w 
budżecie. Zarówno w bieżą-
cym jak i w przyszłym roku 
nie planuje się zmian tego 
dokumentu. Przed zmianą 
zagospodarowania prze-
strzennego konieczne jest 
opracowanie nowego stu-
dium kierunków i uwarunko-
wań rozwoju przestrzenne-
go gminy. 
Tworzenie miejsc pracy nie 
jest zadaniem gminy, to 
przedsiębiorcy zatrudnia-
ją pracowników a nie bur-
mistrz. Nie można obarczać 
samorząd gminny odpo-

wiedzialnością za sytuację 
gospodarczą w kraju i za 
jego granicami. Nie posia-
dam dokładnych danych 
na temat emigracji z naszej 
gminy i naszego państwa. 
Każdy to chyba rozumie, że 
nie jesteśmy samodzielni i 
samowystarczalni - jesteśmy 
niewielką częścią globalnej 
gospodarki uzależnieni od 
sytuacji makroekonomicz-
nej. Wymagania radnego o 
to, by gmina dała każdemu 
pracę są demagogią. To 
przekracza nasze możliwo-
ści. 
Jeśli chodzi o inwestycje 
w Podzamczu, to zosta-
ło zrobionych ich wiele w 
ostatnich latach. Wystarczy 
przypomnieć: przebudowa 
Pl.Jurajskiego, przebudo-
wa skrzyżowania ul.Wojska 
Polskiego i ul.Krakowskiej, 
odbudowa grodu na Górze 
Birów, ścieżki rowerowe, 
kompleksowy remont szko-
ły, budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy szkole, a ostat-
nio prace na zamku. Prawdą 
jest to, że trzeba jeszcze wy-
remontować chodniki, lepiej 
oświetlić zamek, zainstalo-
wać bankomat, ale prawdą 
jest też to, że niewiele jest 
miejscowości w gminie, w 
których zrobiono tak wiele 
jak w Podzamczu.
Odpowiedzi burmistrza na 
interpelacje, zamieszczane 
w GO, są w miarę możliwo-
ści wyczerpujące. Niemożli-
we jest jednak, ze względów 
objętościowych gazety, po-
święcić im tyle miejsca żeby 
wszystkich zadowolić. Mają 
one charakter informacyjny 
i sygnalizują jedynie czytel-
nikom tematy poruszane 
przez radnych. 

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 23 października 
2013r. wpłynęły następują-
ce zapytania i interpelacje 
radnych:
Bardzo proszę o wyjaśnienie 
dlaczego i na jakiej podsta-
wie zabronił Pan opubliko-
wania w GO moich oświad-
czeń złożonych na sesji RM 
w dniu 28.09.2013r. nastę-
pującej treści: „W dniu 10 
lipca 2013r. po 7 latach pro-
cesu sądowego, a 10 latach 
od złożenia przez burmistrza 
Andrzeja Mikulskiego donie-
sienia do prokuratury, we 
wrześniu 2013r. o niepra-
widłowościach przy realiza-
cji inwestycji Jurajski Park 
Wodny, zakończył się pro-
ces, w którym ja jako bur-
mistrz w latach 1998 – 2002 
byłem oskarżony przez Pro-
kuraturę Okręgową w Czę-
stochowie. Sąd Rejonowy 
w Zawierciu opublikował 
wyrok, w którym zostałem 
uniewinniony i oczyszczony 
z zarzutów. Wyrok jest nie 
prawomocny.” Czy to już 
cenzura i dyktatura Pana 
Burmistrza i co na to Rada? 
Myślę, że w związku z tym 

zrezygnuje Pan ze stałej pu-
blikacji „Z notatnika Burmi-
strza”.
Dlaczego nie otrzymujemy 
od Pana Burmistrza jako 
organu prowadzącego in-
formacji o realizacji zadań 
oświatowych zgodnie z art. 
5 ust.4 Ustawy o Systemie 
Oświaty(Dz.U. Nr 256 poz. 
2572) z 2004r. z później-
szymi zmianami. Ustawa ta 
obowiązuje od 2009 roku.
Co Pan zamierza dalej z 
Placem Jurajskim w Pod-
zamczu – wizytówka gminy: 
Brud na placu, połamane i 
zapchane kratki ściekowe, 
poprzerastane trawą płytki, 
zielone od sinicy oczka wod-
ne, przynajmniej raz w tygo-
dniu naprawiane i chwiejące 
się oświetlenie, obskurne i 
niemalowane ławki, obskur-
na i z odpadającymi tynkami 
remiza OSP, pordzewiałe i 
pokrzywione barierki. Czy 
taki wizerunek mają wynosić 
z naszej gminy turyści. Czy 
Podzamcze na takie trak-
towanie sobie zasłużyło? 
Czy Panu się to podoba, bo 
mieszkańcom nie, a turysta 
mówi, kto tu u Was zarzą-
dza tak piękną gminą.
Ile i na jakiej podstawie 
spółka „Zamek” wydaje ca-
łoroczne karnety na zwie-
dzanie zamku i na wszystkie 
imprezy, które odbywają się 
na Zamku. Jakie warunki 
trzeba spełnić , aby taki kar-
net otrzymać?
Kiedy zostanie przeprowa-
dzona zmiana organizacji 
ruchu na ul.Bonerów?
Po raz kolejny zwracam się 
z prośbą o zainstalowanie 
oznakowania ul. Olkuskiej i 
uliczek przyległych.
Zwracam się z interwencją 
do zarządcy ul. Olkuskiej w 
sprawie studzienek, kratek 
odpływowych w chodni-
kach.
Proszę o poprawę na-
wierzchni i wjazdu na ul. 
Królowej Jadwigi od strony 
ul. Olkuskiej i ul. Mieszka.
Kiedy zostaną wykonane 
zatoczki autobusowe w 
Kiełkowicach?
Odpowiedzi Burmistrza: 
Nie zabroniłem publikowa-
nia pańskich oświadczeń w 
GO - to kompetencja Kole-
gium Redakcyjnego Gazety. 
Nie jestem jego członkiem. 
Na sesji wyraziłem jedynie 
własne zdanie, że oświad-
czenie takiej treści wyrobi 
u czytelnika błędną opinię 
na temat sprawy Jurajskie-
go Parku Wodnego oraz 
roli jaką w niej odegrał Pan 
jako poprzedni burmistrz. 
Uważam, że dla obiektywnej 
oceny trzeba zapoznać się 
z aktami sprawy lub uza-
sadnieniem wyroku. Jeśli to 
możliwe, to po otrzymaniu 
uzasadnienia proponuję je 
opublikować na łamach GO, 
wówczas czytelnik będzie 
znał przesłanki jakimi kiero-
wał się Sąd. 

Plac Jurajski w Podzamczu 
jest wizytówką gminy, za-
równo jak inne miejsca w 
naszej gminie, które także 
wymagają naprawy, po-
sprzątania, dbania o nie. 
Proszę się przyjrzeć ul. Ko-
ściuszki, ulicom na Gorkach, 
działkach, Cementowni itp. 
W całej gminie miejsca pu-
bliczne wymagają remontu 
i prac pielęgnacyjnych. Ale 
ten stan nie jest spowodo-
wany moim zaniechaniem, 
ale ogólnym złym stanem fi-
nansów publicznych w gmi-
nie. Jeżeli nie ma dochodów 
własnych, bo nie mamy firm 
przynoszących wpływów 
z podatków, to nie starcza 
na pokrycie wszystkich po-
trzeb. Jeżeli nie będziemy 
mieć środków, aby w ZGK 
zatrudnić na stałe odpowied-
nią liczbę pracowników, nie 
na krótkie miesięczne, czy 
kilkumiesięczne umowy zle-
cenie, to nie możemy liczyć, 
aby te wszystkie prace po-
rządkowe wykonać. Kilka lat 
temu ZGK zatrudniało ok.20 
pracowników interwencyj-
nych. Obecnie jest to kilka 
osób, jak wspomniałem na 
krótkie umowy lub zlecenia. 
Dopóki nie będziemy mieć 
dochodów nie zatrudnimy 
więcej osób, niż obecnie. 
Pracownicy cały czas są w 
terenie i pracują.
W sprawie karnetów proszę 
zwrócić się o wyjaśnienie do 
Spółki Zamek.
Przekazałem do ZGK wnio-
sek mieszkańców w sprawie 
zmiany organizacji ruchu na 
ulicy Bonerów, aby ustalić ją 
jako drogę o ograniczonym 
ruchu ulicznym, tylko dla 
mieszkańców. Nie możemy 
bez uzgodnień ustawić zna-
ków. 
Oznakowanie ul. Olkuskiej 
– jest to podobna sytu-
acja, co z utrzymaniem 
czystości na Placu Juraj-
skim. Zakupiliśmy ulicow-
skazy, zostaną założone 
przez pracowników ZGK. 
Jak wspomniałem, ci któ-
rzy są zatrudnieni muszą 
wykonać najpierw najpo-
trzebniejsze i najpilniejsze 
prace. Była możliwość zle-
cenia montażu oznakowa-
nia firmie zewnętrznej, lecz 
wymagałoby to poniesie-
nia kosztów w wysokości 
kilkunastu tysięcy złotych. 
Lepiej było przeznaczyć te 
środki na inne prace np. re-
mont dróg, a montaż tablic 
wykonać własnymi siłami. 
Wizja w terenie potwierdzi-
ła wadliwe studzienki na 
ulicy Olkuskiej. W tej spra-
wie wysłano wezwanie do 
naprawy.
Przekażę do ZGK informa-
cję w sprawie wjazdu od 
strony ul. Mieszka i Królo-
wej Jadwigi.
Zatoczki autobusowe w 
Kiełkowicach – zwrócę się 
z tym do Zarządu Dróg Po-
wiatowych.
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z notatnika burmistrza...

23 września odbyło się 
zebranie sołeckie w Kieł-
kowicach w sprawie Fun-
duszu Sołeckiego na rok 
przyszły.
27 września miała miejsce 
wizja w terenie w sprawie 

wniosku o zwrot gruntów 
po byłym przedszkolu, któ-
re gmina przejęła w latach 
70. Wnioskodawcy – osoby 
prywatne zwrócili się kilka 
lat temu o zwrot wywłasz-
czonej działki, argumentu-

jąc to tym, że w obecnym 
czasie przedszkole na tych 
gruntach nie istnieje. Zda-
niem gminy zwrot gruntów 
jest bezpodstawny ponie-
waż na wywłaszczonych 
terenach w latach 70-tych 
do końca lat 90-tych Przed-
szkole Publiczne działało w 
ramach ogrodzonych kilku 
działek przy ulicy Słowac-
kiego, a więc cel wywłasz-
czenia został osiągnięty. Za 
przejęte grunty właściciele 
otrzymali wynagrodzenie 
i zgodnie z interpretacją 
gminy stały się one składni-
kiem mienia komunalnego. 
Sprawa prowadzona przez 
Starostwo Powiatowe w 
Zawierciu jest w toku.
3 października w Gliwi-
cach odbyło się spotkanie 
gmin Subregionu Central-
nego w sprawie przygo-

towań do nowego okresu 
programowania środków 
europejskich na lata 2014-
2020. Na spotkaniu pod-
jęto uchwałę w sprawie 
powołania przez gminy i 
powiaty stowarzyszenia, 
które będzie przygotowy-
wać wdrożenie nowych 
funduszy oraz monitoro-
wać  podział środków.
7-9 października gmina 
Ogrodzieniec uczestniczy-
ła w Międzynarodowych 
Targach Poznańskich „In-
vestfield”, na których pre-
zentowaliśmy nowe tereny 
inwestycyjne po byłej Ce-
mentowni „Wiek”.
14 października w szko-
łach w naszej gminie od-
były się uroczystości zwią-
zane z  Dniem Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji 
Nagrodami Burmistrza za 

wzorową  pracę wyróżnie-
ni zostali: dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu Ewa Rud-
nicka, dyrektor Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu Mirosława 
Skwarek, dyrektor Przed-
szkola Publicznego w 
Ogrodzieńcu Magdalena 
Grzebieluch, nauczyciel-
ka j. angielskiego Elżbieta 
Trawińska, nauczyciel w-f 
Jarosław Janik.
16 października odbyła 
się inauguracja roku akade-
mickiego w Wyższej Szkole 
Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej. W imieniu gminy w 
uroczystości wziął udział 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Dariusz Ptaś.
17 października w Kan-
celarii Notarialnej w Zawier-
ciu został podpisany akt 
notarialny w sprawie zby-

cia przez gminę udziału w 
działce, przez którą biegnie 
kolektor kanalizacji sanitar-
nej (działka przy ul.Słowac-
kiego).
17 października odbyła 
się inauguracja nowego 
roku akademickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wie-
ku w Ogrodzieńcu. W tym 
dniu wykład inauguracyj-
ny pt. „Obowiązki gminy 
wobec mieszkańca oraz 
mieszkańca wobec gminy” 
wygłosił dr.inż. A. Mikulski 
- Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
18 października odbyły 
się  uroczystości związane 
z Dniem Seniora w naszej 
gminie.
24 października odbyło 
się posiedzenie Rady Spo-
łecznej SPZOZ, na którym 
dokonano zmian w planie 
finansowym placówki oraz 
omówiono sprawy bieżące 
placówki.

W mijającym roku mieliśmy 
na terenie naszej gminy dwa 
bardzo poważne pożary 
budynków mieszkalnych. 
Nieszczęścia i zniszczenie 
majątku wielu rodzin miały 
miejsca również w sąsied-
nich gminach podczas hu-
raganów i powodzi a także 
pożarów. W każdym z tych 
nieszczęśliwych wydarzeń 
poszkodowani potrzebują 
wsparcia i konkretnej po-
mocy materialnej, by móc 
odbudować swoje domy i 
zniszczony dobytek. Mogą 
zawsze liczyć na pomoc 
gminy lub, w przypadku 
nieszczęścia o większym 
rozmiarze, na pomoc rzą-
dową, ale jej wysokość 
niestety nie pokrywa ponie-
sionych strat – jest raczej 
symboliczna, na pokrycie 
podstawowych wydatków 

tuż po ustaniu nieszczęścia. 
Trzeba jednak pamiętać o 
tym, że od wielu lat pomo-
cy poszkodowanym udzie-
lają firmy ubezpieczeniowe. 
Co więcej każdy z rolników 
ma obowiązek ubezpiecze-
nia swojego majątku – wy-
nika to z ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, 
ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli 
Gwarancyjnych z dnia 22 
maja 2003r. (Dz.U. nr 76, 
poz. 1152 z późn. zm.). Dla 
przypomnienia, rolnik obo-
wiązany jest do zawarcia 
dwóch umów ubezpiecze-
nia:

Obowiązkowego ubez-• 
pieczenia OC związane-
go z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego,
Obowiązkowego ubez-• 

pieczenia budynków 
wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego.

Kto jest zobowiązany do 
zawarcia umów ubezpie-
czenia?
Każdy, kto jest  płatnikiem 
podatku rolnego, czyli po-
siada więcej niż 1 hektar 
użytków rolnych ma obo-
wiązek zawarcia umowy OC 
oraz obowiązek ubezpie-
czenia wszystkich budyn-
ków, których powierzchnia 
zabudowy jest większa niż 
20 m2. Nie ma znaczenia, 
czy osoba posiadająca 
grunty rolne wykorzystuje je 
dla upraw polowych – liczy 
się sam fakt posiadania, 
a nie jego wykorzystania 
rolniczego. Wynika z tego, 
że w świetle ustawy każdy 
posiadacz gospodarstwa 
o powierzchni ponad 1 ha 

jest traktowany jako rolnik.
Kiedy działa ubezpieczenie 
OC?
Rolnik w związku z prowa-
dzeniem swojego gospo-
darstwa może wyrządzić 
osobom postronnym szko-
dy. Najczęściej polegają 
one na braku nadzoru nad 
zwierzętami – np. wybie-
gające na drogę publiczną 
psy mogą spowodować 
uszkodzenia samochodów 
na szkody nawet kilkuna-
stu tysięcy złotych. Innym 
rodzajem mogą być na 
przykład szkody wyrządzo-
ne przez maszyny rolnicze 
poruszające się po dro-
gach publicznych, a  które 
nie podlegają rejestracji i 
obowiązkowi ubezpiecze-
nia komunikacyjnego.
Kiedy działa ubezpieczenie 
budynków?

Budynki ubezpieczane są w 
zakresie szkód naturalnych. 
Pożar, uderzenie pioruna, 
eksplozja, huragan, grad, 
powódź i ulewny deszcz to 
najczęściej spotykane przy-
czyny szkód. Mają one cha-
rakter totalny i przeważnie 
skutki ich działania wiążą 
się z ogromnymi wydatkami 
na odbudowę.  Szkody po 
pożarze to wydatek kilku-
dziesięciu do kilkuset tysię-
cy złotych, co potwierdzają 
ostanie przypadki pożarów 
w naszej gminnie. 
Na co trzeba zwrócić uwa-
gę przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia ?
Najistotniejszą rzeczą  w 
ubezpieczeniu budynków 
jest sprawdzenie, czy sumy 
ubezpieczenia poszczegól-
nych budynków są ade-
kwatne do ich wartości, 
ponieważ pozwoli to na 
uniknięcie rozczarowania 
podczas wypłaty odszko-
dowania.
Zgodnie ze wspomnianą 

ustawą na Gminie spo-
czywa obowiązek kontroli 
i egzekwowania zawarcia 
tych ubezpieczeń przez rol-
ników. Dlatego za pomocą 
Gazety Ogrodzienieckiej 
prowadzimy akcje uświa-
damiania o obowiązku 
ubezpieczenia.
Z informacji uzyskanych od 
firm ubezpieczeniowych 
udało nam się ustalić, że 
koszt takiego ubezpiecze-
nia nie powinien być wyż-
szy niż 200 – 300 zł na rok 
dla małych gospodarstw, 
których w naszej gminie 
jest większość. Warto więc 
ubezpieczyć swoje mienie 
na „wszelki wypadek”, bo 
nikt nie jest w stanie prze-
widzieć nieszczęścia, które 
zawsze może się wydarzyć. 
Nasze gminne możliwości 
pomocy poprzez Ośrodek 
Pomocy Społecznej są bar-
dzo skromne i nie jesteśmy 
w stanie pomóc poszkodo-
wanym w taki sposób, jaki 
by oczekiwali.

Obowiązek ubezpieczenia budynków

W Kiełkowicach powstał niedawno plac za-
baw, którego inicjatorem była mieszkanka 
Kiełkowic i radna Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu Elżbieta Stanek. Przy powstaniu 
tego miejsca, które służy mieszkańcom i 
upiększa wieś, brała udział  firma „Dagle-
zja”. Pracownicy firmy posadzili kwiaty, 
krzewy ozdobne oraz tuje. Obecnie radna 
Elżbieta Stanek  poszukuje kolejnych firm, 
które chciałyby pomóc w urozmaiceniu 
tego miejsca. Plac zabaw gromadzi nie 

tylko dzieci, ale całe rodziny. Swoją pomoc 
zadeklarowały miejscowe gospodarstwa 
agroturystyczne „Kaja” oraz „Struś”. 
Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim za dotychczasową współpracę 
i zachęcić innych do pomocy. Wszystkim 
tym, którzy włączą się w to dzieło na rzecz 
wsi oferujemy możliwość zawieszenia wła-
snej reklamy na ogrodzeniu placu zabaw  – 
mówi radna Elżbieta Stanek.

J. Piwowarczyk

Plac zabaw coraz
piękniejszy
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GO: W poprzednim wydaniu GO informowaliśmy Czytelni-
ków, że Gmina Ogrodzieniec oraz Stowarzyszenie „NOBI-
LITO” przystąpiło do projektu pn. „Spółdzielnie socjalne no-
wej ery”, ogłoszonego przez  Fundację Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia i ETC Group Sp. z o.o. Celem tego 
przedsięwzięcia jest założenie spółdzielni socjalnej w na-
szej gminie i tym samym zatrudnienie osób bezrobotnych. 
Proszę przybliżyć pojęcie spółdzielni socjalnej. 
Magdalena Mike: Spółdzielnia socjalne jest pierwszą w 
Polsce formą prawną, którą Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2006 roku o spółdzielniach socjalnych wprost określiła jako 
przedsiębiorstwo społeczne. Przedmiotem działalności 
spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przed-
siębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spół-
dzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej 
reintegracji jej członków. Mówiąc prościej to rodzaj działal-
ności gospodarczej łączącej cechy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej, mający umożliwić jej członkom 
powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności 
na rynku pracy. 
GO: Od kiedy zaczęły one funkcjonować w naszym kraju? 
Ile ich jest na rynku?
M.M.: Spółdzielnia socjalna to oparta na ogólnych za-
sadach spółdzielczości i przepisach szczególnych forma 
prawna, która doskonale rozwija się w krajach takich jak 
Włochy czy Francja. W Polsce na jej zakładanie pozwoliły 
zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, na jakiś czas zastą-
piły ją przepisy ustawy Prawo spółdzielcze, by w 2006 r. 
ostatecznie kwestie jej zakładania i funkcjonowania unor-
mować w Ustawie o spółdzielniach socjalnych. Na koniec 
października 2013 r. w bazie Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych widniało 781 spół-
dzielni, jednak otwarcie trzeba przyznać, że ok. 15 % z 
nich to spółdzielnie, które pomimo wpisu do rejestru, z 
różnych powodów, nigdy nie rozpoczęły bądź zaprzestały 
działalności. 
GO: Kto może założyć  spółdzielnie socjalne? Czy jest to 
popularna forma np. wśród ludzi młodych?
M.M.: Powszechnie uważa się, iż spółdzielnię socjalną 
mogą założyć: osoby bezrobotne, bezdomni realizujący 
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uza-
leżnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psycho-
terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni 
od narkotyków lub innych środków odurzających, po za-
kończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów kar-
nych, uchodźcy realizujący indywidualny program integra-
cji, osoby niepełnosprawne. Spółdzielnię socjalną może 
założyć co najmniej pięć osób spełniających wymienione 
wyżej warunki, nie więcej jednak niż pięćdziesiąt. I jest to 
prawda, ale należy również dodać, iż 50% osób fizycznych 
zakładających spółdzielnię musi spełniać wymienione wy-
żej warunki. Co więcej, nowelizacja ustawy w 2009 r. wpro-
wadziła możliwość zakładania spółdzielni socjalnych przez 
co najmniej dwie spośród następujących osób prawnych: 
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jednostki 
samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne. 
Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowią-
zane są do zatrudnienia co najmniej 5 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w terminie 6 miesięcy od zare-
jestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szeroki wachlarz możliwych założycieli spółdzielni socjal-
nej oraz możliwości wsparcia dla jej utworzenia sprawiają, 
iż staje się ona coraz bardziej popularna zarówno wśród 
osób zmęczonych pracą w korporacjach, absolwentów 
wyższych uczelni oczekujących od pracy czegoś więcej niż 
przynoszenia zysku oraz partnerstw lokalnych złożonych z 
przedstawicieli gminy i organizacji społecznych – którzy w 
spółdzielniach socjalnych upatrują szansę na rozwiązanie 

Kilka pytań do...
Magdaleny Mike, trenera podmiotów 
ekonomii społecznej, specjalisty ds. 
projektów miękkich

problemów społecznych i rozwój regionu. 
GO: Spółdzielnia socjalna daje zatrudnienie, ale nie jest 
formą pozbawioną ryzyka związanego z utrzymaniem się 
na rynku. Proszę przybliżyć tzw. blaski i cienie tej formy 
działalności.
M.M.: Spółdzielnia socjalna to hybryda pomiędzy bizne-
sem i działalnością społeczną. Teoretycznie stanowi ona 
szansę na rozwój dla każdego, ale w mojej ocenie nie każ-
dy z tej szansy powinien skorzystać. Przymierzając się do 
zakładania spółdzielni socjalnej powinniśmy przeanalizo-
wać nasz pomysł na biznes nie tylko pod kątem znalezie-
nia niszy rynkowej, naszego potencjału ekonomicznego i 
gospodarczego, zbadać oczekiwania naszych potencjal-
nych klientów  i umieć określić ich ilość, ale powinniśmy 
także spojrzeć na nasz biznes jako na zespół – ludzi, któ-
rzy będą z sobą pracować i powinni wzajemnie uzupełniać 
swoje kwalifikacje czy kompetencje, móc na sobie pole-
gać. Działając w spółdzielni socjalnej trzeba pamiętać, aby 
ustrzec się kilku poważnych błędów: planowanie działań 
teraźniejszych, a nie przyszłych; planowanie tylko dla sa-
mego planowania, a nie po to by określić realne cele oraz 
sposoby ich realizacji; brak koncentracji przede wszystkim 
na zaspokajaniu, a następnie tworzeniu potrzeby rynku; 
planowanie nieracjonalnego rozmieszczenia zasobów; 
koncentrowanie się na procedurach, a nie planowanie 
osiągnięcia określonych celów; brak myślenia strategicz-
nego, a w konsekwencji planowania strategicznego. Gdy 
już ustrzeżemy się przed wszystkim, co opisane powyżej 
spółdzielnia okazać się może dla nas szansą na zdobycie 
nowego doświadczenia, zmianą bądź poprawą warunków 
życia naszego, pracowników i najbliższego otoczenia oraz 
wymarzonym miejscem pracy – szytym na miarę naszych 
potrzeb i możliwości. 
GO: Czy w naszym kraju spółdzielnie socjalne mają szanse 
na rozwój?
M.M.: Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce stale wzra-
sta, da się też zauważyć znacząco większy ich profesjo-
nalizm, wszystko to za sprawą szeregu czynników, któ-
re gwarantują spółdzielniom szansę na rozwój. Pierwsze 
z nich dotyczą okresu zakładania spółdzielni: przyszli jej 
członkowie mogą liczyć na szkolenia, doradztwo, w końcu 
– dotację na rozpoczęcie działalności. Gdy do tego doda-
my obecność ekonomii społecznej w wielu dokumentach 
strategicznych na lata 2014-2020, stałe wsparcie dla roz-
woju przedsiębiorczości społecznej oraz system pożycz-
kowo-poręczeniowy dla funkcjonujących spółdzielni so-
cjalnych, możemy być pewni – o spółdzielniach socjalnych 
w Polsce będzie coraz głośniej. Być może za kilka lat na co 
dzień będziemy korzystać z ich usług, bądź kupować wy-
tworzone przez spółdzielnie produkty. Kto wie? Dla mnie 
jest pewne, że warto o to zabiegać, bo spółdzielnie budują 
lepszą rzeczywistość.   
Dziękuję za rozmowę 

Joanna Piwowarczyk

Przeźrocza biel

Pamięci Zofii z Matysków
Dom na czatach stoi w śnieżnej samotni. 
Wszystko zostawiono
w ustalonym porządku, 
jakby ktoś miał wrócić 
i ożywić oddechem każdy kąt.

W pamięci obraz przyblakły
drobnej postaci 
z siwym kosmykiem włosów
niesfornie spadającym na czoło.

Wiesz – mówiła – wiosną będziemy 
przesadzać kwiaty.
W wyobraźni wybierała piękniejsze kępy
i wsadzała w równe rządki.

Za oknem styczeń trzymał w karbach zimę.
Leciutkie gwiazdki lotem białych motyli
unosiły się w łupinach wiatru
i napełniały przedziwną odmianą zachwytu
oczy staruszki
od tego wypatrywania wiosny,
ale stamtąd tylko przeźrocza biel 
płynęła łódką czasu.

Alicja Kmita-Żak
luty 2013r.

***
Smutne życie w samotności,
zachorujesz - jesteś sama,
renta mała brak na leki,
nie ma z czym pójść do apteki.
Wszystko drogie miły Boże,
a tu nikt ci nie pomoże.
Rząd nie myśli o narodzie, 
bo sam z sobą nie jest w zgodzie.
Tylko kłócą się, sprzeczają
naród w przepaść popychają.
Same kłamstwa i sprzeczności.
Nie pomyślą, że nam bieda.
Taka u nich znieczulica,
że się opowiedzieć nie da.

Lucyna Golba

Nauka

Rozpoczniemy naukę
jak za dawnych lat;
Tylko nieco starsi...
o dziesiątki lat.

Będziemy się uczyć
jak kiedyś bywało;
Mamy więcej czasu,
wówczas brakowało.

Przyrzekamy się uczyć
I wiedzę zdobywać;
Aby chociaż trochę,
Młodym dorównywać.

Gdyż nam młode lata
Szybko przeminęły 
I nasze marzenia
Hen – gdzieś tam umknęły.

Zenona Fiutak
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W poniedziałek, 14 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogro-
dzieńcu miała miejsce uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. W wypeł-
nionej po brzegi sali gimnastycznej zebrali się rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni 
goście. Pierwszoklasistów powitali uczniowie klas starszych, którzy obiecali im po-
moc i opiekę koleżeńską. Zachęceni przez starsze koleżanki i kolegów najmłodsi 
uczniowie rozpoczęli swój pierwszy szkolny występ artystyczny. Ubrane na galowo 
dzieciaki w humorystyczny sposób opowiadali o nowej szkole, koleżankach, kole-
gach i uczących ich paniach. Występ widzom bardzo się podobał i został nagro-
dzony gromkimi brawami. Po występie nastąpił najważniejszy moment, czyli pa-
sowanie na ucznia. Pani dyrektor Ewa Rudnicka podchodząc do każdego ucznia 
symbolicznym piórem wiecznym dokonywała ceremonii pasowania. W ten sposób 
uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej.
0 – te słowa skierowała do pierwszoklasistów pani dyrektor Ewa Rudnicka, która 
poprosiła starszych uczniów o pomaganie młodszym kolegom i koleżankom. 
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Potem 
rozeszli się do klas, gdzie czekały na nich słodkie niespodzianki.

Joanna Piwowarczyk

W środę, 30 października dziesięcioro uczniów klasy pierwszej zostało przyjętych w poczet 
braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu. W tej ważnej 
chwili towarzyszyli im rodzice, babcie i dziadkowie oraz nauczyciele, koledzy i koleżanki klas 
starszych.  
Pierwszoklasiści przywitali wszystkich przybyłych gości, a następnie starsi uczniowie przywi-
tali młodszych kolegów, życząc im powodzenia i dużo sukcesów w nauce. Po tych słowach 
uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym w lekki i humorystyczny sposób ba-
wili publiczność. Artystyczne scenki  przy użyciu ciekawych rekwizytów przeplatali świetnie 
wykonanymi piosenkami. Po występie dzieci zdały pierwszy w swoim życiu egzamin, odpo-
wiadając bezbłędnie na pytania wychowawczyni. Następnie uczniowie dzielnie wypili eliksir 
mądrości, co wywołało uśmiech na twarzach rodziców. Po tych wrażeniach złożyli uroczyste 
ślubowanie, przyrzekając, że sumiennie będą wypełniać obowiązki ucznia. Dyrektor szkoły 
Małgorzata Szar dokonała ceremonii pasowania pierwszoklasistów. Pani dyrektor pogratulo-
wała uczniom i złożyła życzenia samych sukcesów w nauce. Obecny na uroczystości Bur-
mistrz A. Mikulski pogratulował uczniom  oraz wychowawczyni pięknie wykonanego programu 
artystycznego, zwracając uwagę na umuzykalnienie i rozśpiewanie dzieci, które są efektem 
pracy przedszkolnej w tej szkole. W uroczystości uczestniczyli także: radny Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Z. Podsiadło oraz sołtys Podzamcza M. Kusiak.Po części oficjalnej dzieci otrzy-
mały słodkie niespodzianki od rodziców oraz przybyłych gości . Później wszyscy stanęli do 
pamiątkowej fotografii.

Joanna Piwowarczyk

W dniu 14 października 2013r odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierw-

szej Szkoły Podstawowej w Gieble.  Na początku uroczystości uczniowie zaprezentowali 

program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni. Rodzice z podzi-

wem przyglądali się popisom artystycznym swoich dzieci, a uczniowie klas starszych na-

gradzali ich brawami. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani 

na uczniów Szkoły Podstawowej w Gieble przez Panią Dyrektor. W tej uroczystej chwili 

dzieciom towarzyszyli rodzice oraz koledzy i koleżanki ze szkoły. Po pasowaniu ucznio-

wie otrzymali od wychowawczyni pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie rodzice złożyli 

dzieciom serdeczne życzenia i obdarowali je pięknymi prezentami - „rogami obfitości”. Po 

zrobieniu pamiątkowych zdjęć wszyscy udali się do klasy na poczęstunek przygotowany 

przez rodziców.

Aneta Bartos – wychowawca klasy I

Pasowanie na ucznia w szkołach w naszej gminie

W sobotę, 26 października br. odbyły się warsztaty wokalne dla chóru Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego „Śpiewające nutki”.  Zorganizowano je w ramach projektu 
Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” edycja 2013, realizowanego przez Miej-
sko – Gminy Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Warsztaty poprowadził Waldemar Gałązka, 
znany i ceniony dyrygent zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti”. Nasi 
chórzyści zapoznali się z ciekawymi metodami pracy nad głosem, ćwiczeniami emisyj-
nymi, otrzymali również wskazówki dotyczące metod pracy w zespole. Głównym celem 
warsztatów była praca nad utworami patriotycznymi, przygotowywanymi przez chór pod 
kierunkiem dyrygenta Katarzyny Motyl na Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który 
odbędzie się w Wielowsi 9 listopada 2013r.

Warsztaty
wokalne
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Z przyjemnością prezentujemy Państwu efekty prac modernizacyjnych, które zostały wy-
konane w 2013r. na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Oczywiście jest to tylko mały, 
ale mamy nadzieję atrakcyjny „wycinek z terenu budowy”, jakim stał się Zamek. Obecnie 
zakończono prace związane z zabezpieczeniem trasy turystycznej w Kurzej Stopie oraz 
odbudową drewnianych krużganków na murze kurtynowym Dziedzińca Gospodarcze-
go. Pomyślnie przebiega, także zabezpieczenie korony murów na ścianie południowej 
Dziedzińca Pańskiego, przy której powstały nowe schody, umożliwiające w przyszłości 
zorganizowanie jednokierunkowej trasy zwiedzania na obiekcie. Do końca października 
2013r. ukończony zostanie kompleksowy remont szaletów położonych u podnóża Zam-
ku, które będą funkcjonowały w kolejnym sezonie turystycznym. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. 

Zamek Sp. z o.o.

Zamek Ogrodzieniecki 
Kolejny etap prac modernizacyjnych

Miejsce: ogrodzieniecki Ratusz
Uczestnicy: nauczyciele emeryci z gminy Ogrodzieniec i nie tylko
Prowadząca: Marianna Guzik
Już nie dzwonią nam dzwonki. Gwar dzieci nie mąci ciszy. Ale jesteśmy nauczyciela-
mi. Mamy świeże pomysły i potrzebę emeryckich konferencji na tematy wzięte z życia. 
Obrady w Ratuszu dotyczyły wspomnień, przeżyć. Nie zabrakło poezji, humoru z zeszy-
tów szkolnych, nowinek, rodzinnych zdjęć. W aurze serdecznych uśmiechów podjęliśmy 
uchwałę o następnym spotkaniu. 

Protokołowała: Alicja Kmita-Żak

Koleżeńskie spotkanie
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Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu 
ma do zaoferowania nastę-
pujące propozycje książko-
we dla Naszych Czytelni-
ków. 
Pierwszą z nich jest książka 
Marioli Pryzwan  „Tańczą-
ca Eurydyka. Anna Ger-
man we wspomnieniach”. 
Traumatyczne dzieciństwo, 
droga do kariery muzycz-
nej, tragiczny wypadek 
i historia wielkiej miłości 
- biografia Anny German 
napisana na podstawie 
wspomnień jej bliskich, 
przyjaciół i współpracowni-
ków. Prawdziwe zdarzenia 
wzbogacone kolorowymi 

reprodukcjami prawie 200 
zdjęć i dokumentów.
„Śpiew był jej życiem. W 
jednym z wywiadów po-
wiedziała: Myślę, że każdy 
z nas ma swoją gwiazdę. 
Może nią być miłość, pra-
ca, macierzyństwo… 
Tylko trzeba zrobić wszyst-
ko, żeby nie gasł jej blask. 
Moja gwiazda – to piosen-
ka. Los nie szczędził Annie 
German nieszczęść już w 
dzieciństwie. A potem, u 
progu międzynarodowej 
kariery, w sierpniu 1967 
roku, uległa poważnemu 
wypadkowi na Autostra-
dzie Słońca we Włoszech. 
Zakuta w gipsowy pancerz, 

długie tygodnie walczyła 
o życie, a następnie o po-
wrót do zdrowia i śpie-
wania. Zaskoczyła wtedy 
niezwykłym męstwem, 
optymizmem, siłą woli i wal-
ki. Kilkanaście lat później tej 
siły już jej nie wystarczyło…
Wybitna biografistka Mario-
la Pryzwan od lat jest za-
fascynowana osobą Anny 
German. 
Na kartach książki śledzimy 
losy artystki: dzieciństwo 
spędzone w Azji Środko-
wej, czasy młodości we 
Wrocławiu, początki kariery 
estradowej, sukcesy na fe-
stiwalach piosenki w Opolu 
i Sopocie, występy we Wło-
szech, tragiczny wypadek i 
triumfalny powrót na scenę 
i powolne wycofywanie się 

w cień....
„Tańcząca Eurydyka. Anna 
German we wspomnie-
niach” to portret kobiety z 
klasą, kobiety szlachetnej, 
o nienagannych manierach, 
która w każdym człowieku 
starała się dostrzec dobro.

Kolejną propozycje dla Na-
szych Czytelników jest  „Z 
prawa na lewo” Ryszard 
Kalisz i Krzysztof Kotowski.
Ta książka to nie tylko oso-
biste wyznanie człowieka, 
który miał ogromny wpływ 
na obecny kształt naszego 
kraju, ale przede wszyst-
kim cenna lekcja historii „z 
pierwszej ręki”. 
Według najnowszych ba-
dań CBOS Ryszard Kalisz 
cieszy się, zaraz po pre-

zydencie Bronisławie Ko-
morowskim, największym 
zaufaniem Polaków. 
Jest także najchętniej za-
praszanym przez media 
politykiem.
Ryszard Kalisz – jeden na 
jeden − rozmawia z Krzysz-
tofem Kotowskim – pisa-
rzem, dziennikarzem i au-
torem kilkunastu książek i 
tomików poetyckich.
Historia błyskotliwej kariery 
prawnika, a następnie poli-
tyka – sekretarza stanu 
i szefa Kancelarii Prezyden-
ta, współautora dzisiejszej 
Konstytucji, posła, ministra 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji  jednego z lide-
rów SLD. Osobiste spoj-
rzenie zwykłego człowieka, 
jakim zawsze chciał być, 

ale także najpopularniejsze-
go polityka obecnej opozy-
cji, na historię III RP.
Tajniki zakulisowych poli-
tycznych gier, korytarzy sej-
mowych, historia konfliktu 
„słusznych” i „wykluczo-
nych” oraz wnikliwa analiza 
największych afer ostatnie-
go ćwierćwiecza.
Intrygującym dodatkiem do 
wywiadu jest „Podręcznik 
do ludzi”, czyli alfabet Ry-
szarda Kalisza  − nazwiska 
znanych, ważnych i lubia-
nych w autorskim wyborze 
i przedstawieniu.
Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania i korzystania 
ze zbiorów naszej Bibliote-
ki.

Justyna Pilarczyk

Biblioteka poleca

W Szkole Podstawowej w Gieble aktywnie działa Samorząd Uczniowski. W skład Samo-
rządu wchodzą uczniowie klasy IV, V i VI. Opiekunem tej organizacji szkolnej jest pani mgr 
Izabela Cakarević. 
30 września 2013 roku odbyły się tegoroczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskie-
go. Wybory poprzedziła tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci do 
samorządu prezentowali swoje programy. Wszyscy uczniowie klas I-VI w tajnym głoso-
waniu zadecydowali o składzie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. 
Wybory, pod kierunkiem opiekuna, przygotowała i przeprowadziła Komisja Wyborcza w 
składzie: Katarzyna Zielińska, Paulina Ziaja, Aleksandra Odyjas, Aleksandra Brzozowska, 
Magdalena Kamińska. Skład Samorządu Uczniowskiego 2013/2014: Przewodnicząca: 
Zuzanna Kula, Zastępca Przewodniczącego: Natalia Starobrzyńska, Sekretarz: Wiktoria 
Flak, Członkowie: Natalia Zielińska, Mateusz Chudek, Marta Gamrot, Kuba Kwieciński.
Samorząd Uczniowski bardzo chętnie angażuje się w akcje charytatywne i ekologiczne. 
Uczniowie zbierają makulaturę i zużyte baterie, pomagają przetrwać zimę leśnym zwierzę-
tom. Każdego roku, biorąc udział w akcjach „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy” oraz akcji Fundacji „Miej Serce”, pomagają chorym dzieciom. Członkowie 
Samorządu Uczniowskiego organizują wiele konkursów, turniejów sportowych oraz dys-

Samorząd uczniowski

kotek szkolnych. Samorząd aktualizuje też na bieżąco gazetkę ścienną, a jego członkowie 
wchodzą w skład Zespołu Redakcyjnego Szkolnej Gazetki „Echo Szkoły Podstawowej w 
Gieble”.

Nowo wybranym reprezentantom uczniów życzymy wielu trafnych pomysłów i wytrwało-
ści w działaniach na rzecz szkolnej samorządności.

Longina Pacia

Na terenie Gminy Ogro-
dzieniec zostanie przepro-
wadzona przez firmę RE-
MONDIS Sp. z o.o. przy 
współpracy Urzędu Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego, odpadów wielkoga-
barytowych i opon. 
Do zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektroniczne-
go zaliczamy sprzęt AGD, 
telewizory, radioodbiorniki, 
komputery itp. - pełna li-
sta sprzętu dostępna na 
stronie internetowej www.
ogrodzieniec.pl, natomiast 

odpady wielkogabarytowe 
to meble (wersalki, fotele, 
meblościanki itp.).
W Ogrodzieńcu odpady 
wielkogabarytowe, zu-
żyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny oraz  
opony należy wystawić 
przed posesję najpóźniej 
do godziny 6.00 dnia 27 
listopada 2013 r.
W Podzamczu, Kiełkowi-
cach, Gieble Kolonii, Gie-
ble, Mokrusie, Gulzowie, 
Żelazku, Śrubarni, Ryczo-
wie, Ryczowie Kolonii,  Fu-
gasówce i Markowiźnie od-
pady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny oraz  
opony należy wystawić 
przed posesję najpóźniej 
do godziny 6.00 dnia 29 
listopada 2013 r.
Sprzęt należy usytuować, 
tak aby nie utrudniał ruchu 
drogowego oraz pieszego, 
a jednocześnie był dostęp-
ny dla pracowników firmy 
REMONDIS Sp. z o.o., któ-
rzy będą odbierać ww. od-
pady.

Referat Przedsięwzięć 
Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego
 i Ochrony Środowiska

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ OPON
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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

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

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2013

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Ryczowie
Łucja Janiczek, Tomasz Janiczek, Kinga Jurczak, Julia Kwoczała, Julia Mędak, Kacper 
Pokwiczał, Daniel Szota, Paulina Grzegorczyn, Anna Karolczyk, Aneta Ostrowska, Agata 
Pikuła. Wychowawca: Bożena Mikulska

Uczniowie klasy I  Szkoły Podstawowej w Gieble
Kacper Gajewski,  Marcel Kijas, Natalia Kaziród, Karina Kowal,  Oliwia Kondas, Amelia 
Kowalczuk, Mikołaj  Miesiak, Kewin Osys,  Sandra Radosz,  Milena Wacowska,   Jakub 
Włodarczyk,  Karol Wyleciał. Wychowawca:  Aneta Bartos

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu
Daniel Lipka, Wojciech Stasiak, Olga Cupiał, Lena Łazarz, Julia Ratyńska, Andżelika Miś-
ta, Wiktoria Miśta, Adam Jagła, Stella Bladon, Wiktoria Orman. Wychowawca: Małgorzata 
Maciążek

P I E R W S Z O K L A S I Ś C I

oprawa muzyczna imprezy

Rezerwacja:
tel. 32 67 35 703

cena
tylko 

199/os.

oferta all inclusive z alkoholem
Alkohol - wódka, szampan
4 dania gorące
Zimna płyta
Bufety przekąskowe, słodkie
Napoje

więcej informacji na www.czarnypies.pl
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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

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2013

Na uroczyste urodziny 
przybyli przedstawiciele 
władz gminnych - Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu M. Lipka-
Stępniewska, Burmistrz  
Miasta i Gminy A. Mikulski, 
radny Rady Miejskiej Z. Fa-
biańczyk  kierownik USC 
M. Raczek, ks. Krzysztof 
Knap proboszcz Parafii 
Giebło, przedstawicielki 
ZUS Sosnowiec oraz naj-
bliższa rodzina. Były gratu-
lacje i życzenia dwustu lat 
w zdrowiu i pomyślności. 
Goście zostali poczęsto-
wani urodzinowym tortem 
oraz domowymi wypiekami 
wnuczki Anny.
Pani Aniela jest pogodną i w 
pełni sprawną osobą, która 

mieszka w czteropokole-
niowym domu wraz z córką 
i wnuczką i prawnuczkami. 
W tej samej miejscowości 
mieszka także syn Stani-
sław z żoną Aliną. Urodziła 
się 4 października 1913r. 
w Kiełkowicach jako jedna 
z czworga dzieci Jakuba i 
Anieli Drążek. Mając 5 lat 
została półsierotą - zmarł jej 
ojciec i od tej pory rodzina 
zaczęła się zmagać z bie-
dą i ciężkimi czasami. Jako 
7-letnia dziewczynka poszła 
pracować do bogatych go-
spodarzy za przysłowiową 
kromkę chleba. Jej pracowi-
tość doceniali gospodarze. 
Byli tacy,  którzy chcieli, aby 
została u nich na zawsze. 
Jednak więzi rodzinne były 

silniejsze i Aniela wróciła do 
domu.  Mając 23 lata wy-
szła za mąż za Józefa Mal-
ca z Mokrusa i zamieszkała 
w domu rodzinnym męża.  
Urodziła czworo dzieci. 
Wraz z mężem utrzymywa-
li się z pracy na roli. Pani 
Aniela chodziła do Zawier-
cia i Pilicy z tzw. handlem 
i sprzedawała sery, mleko, 
śmietanę.  Jubilatka docze-
kała się 5 wnuków oraz 10 
prawnuków.   
Dawniej czasy były ciężkie, 
ale żyło się weselej. Ludzie 
spotykali się, spędzali razem 
ze sobą sporo czasu, śpie-
wali, bawili się – wspomina 
pani Aniela. Jubilatka lubi 
bardzo śpiewać, szczegól-
nie pieśni maryjne podczas 
majówek. Zna także wiele 
innych pieśni i piosenek.  
Jest osobą uśmiechniętą, 
pogodną i bardzo życzliwą 
dla innych ludzi.

Joanna Piwowarczyk

Setne urodziny
Pani Aniela Malec z Mokrusa obchodziła w dniu  
4 października 2013r. setną rocznicę urodzin.

29 września w Muzeum 
„Górnośląskim Parku Et-
nograficznym w Chorzo-
wie” odbył się Wojewódzki 
Przegląd Folklorystyczny, 
na którym zaprezentował 
się Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos”, solistki –Kazimiera 
Kołton, Angela Wawrzyk z 
Ryczowa-Kolonii oraz Ja-
nina Szeląg i Marta Skow-
ron, jako mistrz i uczeń z 
Zespołu „Ryczowianki” z 
Ryczowa.
W tym roku przegląd „Wici” 
nie miał charakteru konkur-
sowego, lecz prezentacji 
nominowanych przez ko-

misję najlepszych zespo-
łów kultywujących folklor 
z terenów województwa 
śląskiego. Dlatego jeste-
śmy niezmiernie dumni, że 
mogliśmy prezentować na 
cyklicznym „WICI” folklor 
regionu, MGOK i Gminę 
Ogrodzieniec.
W Dzienniku Zachodnim i 
w innych źródłach o tego-
rocznej imprezie mogliśmy 
przeczytać: „Podczas niej 
wystąpią takie zespoły jak: 
„Wrzos”, „Małe Jankowian-
ki”, „Wiślanie”, „Studzień-
czanie”, „Zawodzianki”, 
„Myszkowianki”, „Klepisko” 

„Rybnianie”, „Mizerowia-
nie”, Zespół Śpiewaczy 
Gminy Konopiska czy 
„Kościelanki”. Na scenie 
zaprezentują sie także soli-
ści. „Chodzonego”, „Pusz-
czanego” oraz inne ludowe 
tańce będzie można zoba-
czyć w wykonaniu zespołu 
„Bobrowczanie”, a piękne 
dźwięki harmonii polskiej 
trzyrzędowej wydobędzie 
dla nas Stanisław Wodnic-
ki. W tym dniu będzie też 
okazja, aby upiec ziemnia-
ki oraz jabłka na kręgach 
ogniskowych”.

JSW

Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” 2013r

Janina Szeląg i Marta Skowron z zespołu „Ryczowianki.”

ZF „Wrzos” z Ryczowa Kolonii.
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Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 
obowiązujące na terenie 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej za 1  m² powierzchni użytkowej 21,94 zł
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym za 1  m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł
4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 
1  m² powierzchni użytkowej 4,55 zł
5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m² powierzchni 
użytkowej 5,72 zł
6) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 3  i ust. 3-7 
7) od powierzchni gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1  m² użytkowej 0,82 zł
b) grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1  m² użytkowej 0,37 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha 4,56 zł

Dnia 14 października 2013 
roku odszedł od nas Stani-
sław Kurek, wieloletni organi-
sta tutejszej parafii. Urodził się 
24 października 1927 roku w 
Skarżycach, jako najmłodszy z 
czwórki rodzeństwa. Lata mło-
dzieńcze spędził w rodzinnej 
miejscowości, gdzie rozpoczął 
edukację muzyczną. Następnie 
kontynuował naukę w szkole 
muzycznej w Częstochowie. 
Po jej ukończeniu rozpoczął pracę jako 
organista, najpierw w Kroczycach, a 
po zawarciu związku małżeńskiego z 
Tajdą z domu Wysockich, przeniesiony 
został wraz z rodziną do parafii w Mo-
skorzewie koło Szczekocin.
Kolejnym miejscem jego pracy była pa-
rafia w Nagłowicach a następnie w Ra-
cławicach koło Olkusza. Od lipca 1959 
roku do końca swej aktywności zawo-
dowej związany był z parafią Przemie-
nienia Pańskiego w Ogrodzieńcu.
Całe życie zawodowe Stanisława Kur-
ka związane było z muzyką. Oprócz 
grania w kościele udzielał lekcji muzy-
ki, był członkiem zespołu muzycznego 
przy Domu Kultury w Ogrodzieńcu oraz 
orkiestry przy Cementowni „Wiek”.
Z wielką pasją i zaangażowaniem pro-
wadził ukochany chór kościelny. Ra-
zem uświetniali święta i uroczystości 
kościelne, gościnnie występowali w 
innych parafiach, brali udział w spotka-
niach i zjazdach z innymi chórami.
Po śmierci żony w 2002 roku, mimo 
pogorszenia stanu zdrowia i częścio-
wej niesprawności lewej ręki, jeszcze 
przez kilka lat grał podczas mszy aż 
do momentu, kiedy jego zdrowie unie-
możliwiło mu dalszą aktywność zawo-
dową. Za jego wieloletnią i zaangażo-
waną pracę Biskup Sosnowiecki Adam 
Śmigielski SDB  przyznał mu srebrny 
medal „Za zasługi dla Kościoła” .

Należy wspomnieć też o jego działal-
ności niepodległościowej  podczas II 
wojny światowej. 
Jako młody człowiek był członkiem 
Batalionów Chłopskich i brał udział w 
akcjach bojowych  na terenach dzisiej-
szych województw: śląskiego, mało-
polskiego, świętokrzyskiego. W cza-
sach stalinowskich był represjonowany 
– aresztowany i więziony. 
Za działalność niepodległościową zo-
stał odznaczony medalami: za udział 
w wojnie obronnej, za społeczny trud 
obronności kraju, za udział w Akcji 
Burza (AK), Zasłużony w rozwoju woj. 
katowickiego, Zwycięstwo i Wolność 
oraz mianowany na stopień podpo-
rucznika Wojska Polskiego. 
Przez długie lata pracował także spo-
łecznie, między innymi jako sekretarz 
w miejscowym kole ZBOWiD. 
Żegnamy człowieka, który swoją dzia-
łalnością na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Mamy nadzieję, że tam do-
kąd się udałeś, nadal będziesz grał ku 
chwale Pana.

Niech spoczywa w Pokoju.

W s p o m n i e n i e

P O D Z I Ę K O W A N I A
14 października 2013r. zmarł w wieku 86 lat wieloletni  

organista Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

Śp. Stanisław Kurek
Za udział w ceremonii pogrzebowej, okazane wyrazy współczucia 

w bolesnych dla nas chwilach proboszczowi parafii  
w Ogrodzieńcu ks. dziekanowi Jackowi Furtakowi,  

b. proboszczowi  ks. dziekanowi Józefowi Podkowie, 
ks. dziekanowi Stanisławowi Fertowi, ks. M. Olejnikowi,  

ks. Z. Mularczykowi, ks. R.  Sobalkowskiemu, ks. D. Jarosowi, 
członkom chóru kościelnego i Zespołu Echo, rodzinie, 

przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim uczestnikom pogrzebu 
dziękują:

CÓRKA I SYN Z RODZINAMI

Wczoraj trafił do moich rąk album Wspólna 
pamięć, wspólna fotografia Ogrodzieniec – 
portret miasta i mieszkańców. I przyznaję 
szczerze – przez kilka godzin nie mogłam 
się oderwać od tej malowniczej publikacji.
Niewiele w niej słów, ale sepiowe i czarno-
białe fotografie powiedziały więcej niż spe-
cjalnie wycyzelowane teksty. Najbardziej 
wzruszyła mnie fotografia sprzed ponad 
stu lat. To niezwykłe, że udało się zgroma-
dzić przed kościołem kilka pokoleń ludzi 
reprezentujących różne zawody i grupy 
społeczne. Ponad 200 osób!
Któż dzisiaj podjąłby się próby zrobienia ta-
kiego zdjęcia? A jednak … 
Ze stronic książki spoglądają na nas: młode 
kobiety z uczesaniem retro, panny młode 
w zwiewnych strojach, poorane zmarszcz-
kami staruszki, mężczyźni w mundurach. 
Całe rodziny ubrane uroczyście na specjal-
ne okazje. Po ulicach przykurzonych przez 
czas spacerują ludzie, którzy żyli obok 
siebie od zawsze. Pracowali w młynach, 
na roli, w cementowni. Razem się modlili, 
bawili na weselach, piknikach i dożynkach. 
Tworzyli pary, często w kręgu tych samych 
rodzin. Walczyli o wolność w pierwszej i 
drugiej wojnie światowej. Zaznaczyli swoją 
obecność w wojnie polsko-rosyjskiej. Gi-
nęli w Miednoje. 
A wszystko to dobrane i posegregowa-
ne z niezwykłą precyzją godną historyka, 
który nie chce przegapić najważniejszych 
miejsc, wydarzeń i postaci niezwykłych, ale 
i zwyczajnych ludzi mających swój udział 

w dziejach regionu poprzez swoją pracę, 
społeczne zaangażowanie, przywiązanie 
do tradycji.

Druga część książki (Nasza wędrówka w 
przeszłość), równie interesująca, chociaż 
mniej romantyczna, pokazuje pracę nad 
całością przedsięwzięcia: zmagania przy 
tworzeniu makiety miasta sprzed stu lat 
(żmudnej, drobiazgowej pracy, bo przecież 
każdy szczegół był ważny), gromadzenie 
zdjęć wyciągniętych z głębokich zakamar-
ków i ekspozycja fotogramów na ulicach 
Ogrodzieńca. Za najważniejszą część pro-
jektu uznano jednak powtórzenie wspo-
mnianej wcześniej  i podziwianej przeze 
mnie grupowej fotografii. Tym razem pod 
kościołem Przemienienia Pańskiego stanę-
ło ponad 1000 osób!
Zwieńczeniem albumu są piękne foto-
grafie nadzwyczaj urozmaiconej jurajskiej 
przyrody i zabytków nieuwzględnianych w 
dotychczas wydanych albumach: drewnia-
nych domów, kamiennych kościołów, uro-
kliwych kapliczek, figurek świętych itd.
Gratuluję Marii Lipce- Stępniewskiej, An-
nie Danielewskiej – Trzepli, Dorocie Cygan, 
Markowi Trzepli, Alicji Kmicie – Żak, Włady-
sławowi Gajdzie i Małgorzacie Zakrzewskiej 
– Stępień i wszystkim, którzy się przyczynili 
do powstania tego wyjątkowego albumu!

Gabriela Bartnicka
(sosnowiecka poetka, pomieszkująca w 

okolicach Ogrodzieńca)

Utrwalone na fotografiach

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zakupu albumu 
„Wspólna pamięć, wspólna fotografia. Ogrodzieniec – portret miasta i mieszkań-
ców.”, informujemy, że prowadzimy zapisy osób chętnych na odpłatne nabycie 

tego wydawnictwa. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy  
o zgłoszenie tego faktu w MGOK w Ogrodzieńcu osobiście lub telefonicznie, 

podając imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.
Warunkiem wykonania dodruku książki jest zebranie deklaracji   

na zakup przynajmniej  400 sztuk.

MGOK Ogrodzieniec
Tel. 326732044

e-mail:kultura@ogrodzieniec.pl



SEKCJA KOMPUTEROWA
poniedziałek – godz. 15.30 (grupa podstawowa) 
zajęcia odbywają się w SP. nr 1 w Ogrodzieńcu
wtorek  – godz. 15.30 (I grupa zaawansowana)
 – godz. 17.00 (II grupa zaawansowana)
zajęcia odbywają się w Gimnazjum w Ogrodzieńcu

SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
wtorek  – godz. 16.00 – 17.30 (I grupa zaawansowana)
 – godz. 17.45 – 19.15 (II grupa średnio zaawan-
sowana)
środa  – godz. 10.00 – 11.30 ( grupa podstawowa)
czwartek – godz. 18.00 – 19.30 (grupa średnio zaawan-
sowana)
Zajęcia odbywają się w MGOK.

SEKCJA HISTORYCZNA
środa  – godz. 11.00 (sala MGOK)

SEKCJA PRZYRODNICZA
środa  – godz. 9.30 (sala MGOK)

SEKCJA LITERACKA
piątek  – godz. 10.00 (sala MGOK)

SEKCJA SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA
W ramach tej sekcji proponujemy co tygodniowy wyjazd 
na basen „JURA” do Łaz oraz NORDIC WALKING. 

Wyjazd na basen w każdy poniedziałek – godz. 10.00 
(zbiórka pod MGOK w Ogrodzieńcu, odjazd godz. 10.30, 
koszt 7zł płatne przy wyjeździe).

Zajęcia z NORDIC WALKING we wtorki o godz. 9.30, w 
przypadku złej pogody zajęcia stacjonarne w sali MGOK.

SEKCJA RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
wtorek  – godz. 15.00 – 17.00 – malarstwo 
 – godz. 17.00 – 19.00 – bibułkarstwo 
piątek  – godz. 17.00 – 19.00 – bibułkarstwo

SEKCJA GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ
poniedziałek  – godz. 15.30 – 16.15 (I grupa)
  – godz. 16.30 – 17.15 (II grupa)
środa   – godz. 15.30 – 16.15 (I grupa)
  – godz. 16.30 – 17.15 (II grupa)
Zajęcia odbywają się w SP. nr 1 w Ogrodzieńcu

Proponujemy również Państwu sekcje UKF – Uniwer-
sytecki Klub Filmowy, Sekcje dla puszystych (gimnastyka 
+ dieta), Sekcje Techniczną, Sekcje Zdrowie i Profilaktyka 
zdrowotna – terminy tych zajęć są ruchome. 
Szczegółowe informacje w biurze MGOK lub pod nume-
rem telefonu (32) 67 32 044.

Zapraszamy także na wykłady, które odbywają się w 
czwartki w godzinach popołudniowych od 16.30 – 18.00 
na sali w MGOK w Ogrodzieńcu. 

Terminy najbliższych wykładów:

21.11.2013r. – wykład pt. „Ołtarz Wita Stwosza” wygłosi 
mgr Agnieszka Niewiara. Wykładowca akademicki Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Śląskim, a 
także wykładowca w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

13.12.2013r. – wykład pt. „W sercu Afryki – wspomnienia 
z Kenii” wygłosi Ireneusz Waluga. Himalaista i podróżnik, 
nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzi grupę lekko-
atletów, intensywnie chodzi po górach (ma zaliczone już 
dwa siedmiotysięczniki), wspina się na poziomie VI 4 RP, VI 
2 OS m. in. na wielowyciągowych drogach we Włoszech, 
Maroku, Tatrach. 
Uwaga!!! wykład WYJĄTKOWO W PIĄTEK

9.01.2014r. godz. 16.30 Spotkanie z autorem książki: 
„Schudnij z Kaizen” Jarosławem Gibasem - pisarzem, so-
cjologiem, dziennikarzem, recenzentem kulinarnym. 
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Piątek, 18 października okazał się dla słu-
chaczy UTW dniem szczególnym. Państwo 
Eugeniusz i Irena Gołybardowie wpro-
wadzili słuchaczy w arkana Systemu Co-
dziennego Samouzdrawiania (SCS). Wy-
kład mieszkającego w Kijowie nauczyciela 
j. polskiego, dziennikarza, poety i autora 
wielu książek uświadomił słuchaczom, że 
można nie tyle wysiłkiem, ale wolą poświę-
cić czas własnemu ciału umysłowi i duszy. 
Każdy człowiek ma bowiem w swoim wnę-
trzu niespożyte siły regeneracji organizmu 
i możliwość uzdrawiania chorego narządu 
bez „cudownej pigułki, bo takiej jeszcze nie 
wynaleziono. Trzeba tylko postanowić, że 
codziennie rano poświecę około godziny 
na wykonywanie ćwiczeń mających na celu 
wzmocnienie mojego organizmu, który nie-
jednokrotnie obciążony jest współczesny-
mi metodami leczenia. Prelegent w oparciu 
o własne doświadczenia związane z pro-
blemami ze zdrowiem, a także zalecenia-
mi Kacudzo Nischego opracował system 
SCS dla siebie, nie zważając na niepomyśl-

ne diagnozy, a nawet dotkliwe cierpienia. 
Owocem pracy nad własnym ciałem jest 
poradnik przedłużenia aktywnego życia pt. 
„Zdrowie stwórz sobie sam”. Jej autorowi 
przyświecała myśl: pomagam sobie, mogę 
pomóc innym. W czasie wykładu pani Ire-
na Gołybard zaprezentowała kilka ćwiczeń, 
wzbudzając zainteresowanie obecnych. 
Na zakończenie spotkania prelegent po-
prosił zebranych o pytania. Odpowiadał 
na nie treściwie i prezentował ćwiczenia na 
prośbę jednej z zainteresowanych osób. 
Uświadamiał przy tym, że trzeba prowa-
dzić codziennie cały cykl ćwiczeń, by po-
zbyć się męczącej dolegliwości. Trzeba 
dodać, że prelegent cierpi na Parkinsona, 
ale codziennie ćwiczy i mimo choroby pro-
wadzi  aktywny tryb życia, pisze, publiku-
je, tłumaczy. Swoje artykuły zamieszcza w 
Dzienniku Kijowskim, prowadzi warsztaty z 
praktyk USCS w ramach corocznego Let-
niego Uniwersytetu Zdrowia w Szczyrku.

Alicja Kmita-Żak

Nowinki uniwersyteckie

Zajęcia dla studentów UTW

Witaj „Uniwerku” Wieku Trzeciego!

Dziś znów razem jesteśmy druhowie starzy
By zdobywać wiedzę każdy o tym marzy
Nowy rok nauki nam umysł odmłodzi
Nowa siła wzmocni, wiedzą rozpogodzi.

Witaj Uniwersytecie Wieku Trzeciego
Zagość wiedzą, przyjaźnią człowieka starego
Niechaj znów powrócą te beztroskie lata
Gdy ku  niebu się rwała wzniosła myśl skrzydlata.

Rozkwitały przyjaźnie i miłości pierwsze
Dziś niejedno serce składa o tym wiersze
Niech żyją wspomnienia gdzieś w głębi ukryte
Niech zakwitną choć chwilą mocno w serca wryte.

Dziś znów  razem jesteśmy koledzy ciut starzy
Miniona młodość znów się w głowach marzy
Choć już ten rozdział dawno za nami – 
Niby ci sami, lecz nie ci sami!

Wanda Kwasecka
Studentka UTW

2013/2014

Ruszyła sekcja rekreacyjna.
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Obrzędy, zwyczaje, tradycje

I miejsce  - Zespół Folklorystyczny „Wrzos” przy KGW z Ryczowa-Kolonii. Gm. 
Ogrodzieniec. Tytuł przedstawienia - „Wokół koszyka sosnowego”. Nagrodę indy-
widualną otrzymała również Jolanta Sprężak-Wawrzyk, autor scenariusza i reżyser 
widowiska obrzędowego. Wyróżnienie zdobył Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa za 
obrzęd „Kwiatki u Agatki”. Oba zespoły zakwalifikowały się do kolejnego etapu kon-
kursu.

Scenariusz do widowiska ludowego powstał na podstawie regionalnych, trady-
cyjnych zwyczajów gospodarskich, obrzędów ludowych. Teksty do utworów mu-
zycznych i melodii, materiały dotyczące ludowych zwyczajów, ludowej medycyny 
oparto na przekazie informatorów ludowych z okolic Ryczowa zebranych przez 
autora scenariusza w latach 2004-2013. Widowisko zostało opracowane dla człon-
ków Zespołu Folklorystycznego „WRZOS” i Kapeli Ludowej Młodych „Stanisław” z 
Ryczowa-Kolonii w celu kultywowania tradycji regionalnej oraz dla ocalenia dzie-
dzictwa narodowego, jakim jest zanikający lokalny zwyczaj wyplatania koszyków i 
innych sprzętów gospodarstwa z korzeni sosnowych i z jałowca.
Przedstawienie obrzędowe „Wokół koszyka sosnowego” - jest kultywowaniem tra-
dycji, obrzędów i zwyczajów, inicjowaniem i podejmowaniem działań podnoszą-
cych poziom wiedzy rozwijających zainteresowania, pozwalających na wymianę 
doświadczeń, podejmowaniem nowych wyzwań, nawiązywaniem kontaktów. 

Fot. tekst- JSW

XI Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, 
Tradycje” organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie w dniu 20 października 2013r  
przez MGOK Koziegłowy.

Strategiczne podejście do planowania przyszłości wymaga wielu długotrwałych i różno-
kierunkowych działań - bez nich nie da się osiągać założonego celu, jakim jest silne go-
spodarczo miasto i sołectwa naszej gminy. Służyły temu starania Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec o pozyskanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
blisko 500 tys. zł na promocję nowych terenów inwestycyjnych na gruntach po byłej Ce-
mentowni „Wiek” w Ogrodzieńcu. Dotacja została udzielona w ramach poddziałania 1.1.2 
Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Realizowana w ramach projektu: „Gmina Ogrodzieniec – jurajska 
kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” kampania 
promocyjna dotyczy dwóch kompleksów działek o łącznej powierzchni ok. 25 ha. Dzięki 
unijnemu wsparciu, po raz pierwszy w historii, nasza gmina mogła uczestniczyć w Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich „Investfield 2013” w dniach 7-9 października br. 
i zaprezentować tereny, które stanowić będą o przyszłości gospodarczej naszej gminy. 
Zakres i różnorodność działań promocyjnych gwarantuje dotarcie do środowisk gospo-
darczych w kraju i za granicą i mamy nadzieję, że dzięki nim w najbliższych latach pojawią 
się przedsiębiorcy gotowi zainwestować w naszej gminie. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

W ramach projektu wykonano materiały i gadżety promocyjne, liczne zdjęcia do folde-
rów promocyjno-inwestycyjnych, ulotek, oraz teczek ofertowych. Zlecono opracowanie 
„wirtualnego spaceru” po gminie wraz z podstroną internetową oraz filmu promocyjnego, 
który wyświetlany jest podczas targów i konferencji na mobilnym telebimie. Nowe tereny 
inwestycyjne Gminy Ogrodzieniec promowane były w prasie na łamach Gazety Prawnej 
i Naszego Dziennika. Byliśmy na antenie Programu I Polskiego Radia.  Promowaliśmy je 
także za pomocą wynajętych billboardów, standów w centrach biznesu oraz billboardów 
mobilnych. Bezpośrednią formą prezentacji są także organizowane w ramach projektu  
konferencje z udziałem świata biznesu Wielkopolski, województwa śląskiego i we Wrocła-
wiu. W ramach projektu wykonane zostanie „Studium potencjału inwestycyjnego Gminy 
Ogrodzieniec”, które określi atrakcyjność nowych terenów inwestycyjnych oraz zaprogra-
muje działania gminy w celu otwarcia się na inwestorów. 
Bezpośrednimi produktami projektu jest udział gminy Ogrodzieniec w targach inwesty-
cyjnych, wykonanie dziesięciu rodzajów materiałów promocyjnych oraz kompleksowa 
kampania promocyjna zorganizowana na terenie Polski. Z kolei rezultatem będą dwie  
wypromowane oferty inwestycyjne.
Zakończenie całego projektu planowane jest na połowę grudnia br.

Nowe możliwości rozwoju Gminy Ogrodzieniec
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

ZF „Wrzos” - widowisko Wokół koszyka sosnowego.

„Ryczowianki” -widowisko Kwiatki u Agatki.

Konferencja w RIG w Katowicach.

Stoisko promocyjne Gminy na Investfield 2013.
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W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego chcemy przypomnieć wszystkim Mieszkańcom, żeby zadbali o sprawność 
przewodów wentylacyjnych, kominowych  i urządzeń grzewczych w swoich domach i mieszkaniach. Zamieszczona ulot-
ka informuje o zagrożeniach związanych z trującym gazem jakim jest tlenek węgla oraz niewłaściwym eksploatowaniem 
urządzeń grzewczych oraz jakie środki należy zachować, aby zapewnić  bezpieczeństwo w domach.

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do orga-
nizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia 
prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu oraz 
innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół 
roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m .in. przeglądu instalacji wentyla-
cyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
- ból głowy
- ogólne zmęczenie
- duszności
- trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- nudności
Osłabienie i znużenie, który czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności 
oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagroma-
dzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
- natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę

- jak najszybciej wynieść go na świeże powietrze
- rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj, gdyż nie można dopro-
wadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp 
do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999; straż pożarna – tel. 998 lub 
112. 

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
- zapewnij prawidłową wentylację  pomieszczeń,
- stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
- nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
- z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych 
i instalacji wentylacyjnych
- nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane, zainstaluj 
czujniki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo skutecz-
ne urządzenie, które uratowały już niejedno życie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek 
tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne 
substancje.

Materiał udostępnił komendant M-G OSP w Ogrodzieńcu H. Karcz

CICHY ZABÓJCA
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W dniu 18 października 
w MGOK otwarto wysta-
wę geologiczną pt. „Jura 
Ogrodzieńca i okolic”. 
Mieszkaniec Ogrodzieńca 
Marek Trzepla, z wykształ-
cenia geolog, opisywał ze-
branym swoje unikatowe 
zbiory wyeksponowane w 
gablotach. Zbieraniem ju-
rajskich okazów przeszło-
ści zajmuje się od lat. Jest 
to z jednej strony pasja, 
z drugiej  chęć ukazania 
geologicznej historii Jury 
Krakowsko-Częstochow-
skiej. W swojej kolekcji 
ma również okazy starsze 
od jury – z triasu, karbo-
nu i dewonu. Pochodzą 
z Wyżyny Śląskiej i Gór 
Świętokrzyskich. Zebrane 
okazy z dawnych środo-
wisk wzbogacają wiedzę 
o budowie skorupy ziem-

skiej. Jest to wspaniały 
przykład geologii regio-
nalnej, która traktuje o 
historii różnych regionów 
geologicznych i budowie 
geologicznej. Na wysta-
wie oko nawet najmłod-
szych przykuwały amoni-
ty. Mało kto wie, że jest tak 
dużo ich rodzajów. Nawet 
słodki poczęstunek, cia-
steczka upieczone przez 
Anię, żonę p. Marka miały 
kształt amonitu.  Zaintere-
sowanie zwiedzających i 
wpisy do wyłożonej księ-
gi, świadczą o potrzebie 
takiej ekspozycji. Miejmy 
nadzieję, że ekspozycja 
będzie miała charakter 
stały. Może ona służyć 
jako pomoc naukowa 
dzieci i młodzieży, a także 
geologom amatorom.

Alicja Kmita-Żak

Ekspozycja 
skamieniałości

W sobotę 9 listopada 2013 roku, chór 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego „Śpiewające nutki” wziął 
udział w VI Wojewódzkim Festiwalu 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wie-
lowsi.

Nasz zespół pod kierunkiem  Katarzyny Motyl,  zajął I miej-
sce w kategorii chórów Śpiewającej Polski.
Festiwal ma za zadanie popularyzację śpiewania piosenek 
patriotycznych w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej. 
W konkursie można było usłyszeć solistów, duety, zespoły 
wokalne, zespoły instrumentalne oraz chóry z wojewódz-
twa śląskiego.
Chór „Śpiewające nutki” od kwietnia br. bierze udział w 
Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych 
„Śpiewająca Polska” realizowanym przez Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów!

Śpiewające nutki

MIKOŁAJ 2013
Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem

W programie gry i zabawy dla dzieci 6.12.2013r. 
(piątek) godz. 16.30 (duża sala MGOK)

Podpisane paczki prosimy przynosić 
od 2.12.2013r. do 5.12.2013r. (czwartek). 

Więcej informacji w biurze MGOK 
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044.

MGOK zaprasza

Zajęcia plastyczne
środa  15.00 – 16.00 – dzieci młodsze
 16.00 – 17.00 – dzieci starsze
piątek  15.00 – 16.30 – dzieci i młodzież

Aerobik 
wtorek   18.30 – 19.30
czwartek 18.45 – 19.45

Zajęcia taneczne – ZUMBA 
środa  18.30 – 19.30
piątek  19.00 – 20.00 

Rytmika
piątek  15.30 – 16.00

Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach
wtorek – piątek  15.00 – 19.00

Próby zespołu Mażoretek „Fantazja”
wtorek  15.00 – 18.00 (grupa kadetek)
piątek  16.00 – 19.00 (grupa juniorek)
sobota     9.00 – 12.00 (grupa juniorek)
 11.00 – 14.00 (grupa kadetek)
 

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Ogrodzieńcu 

sobota 8.30 – 12.00 (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogro-
dzieńcu)

Zespół „Marzenie” – co II piątek, godz. 18.30(MGOK)

Zajęcia zespołów śpiewaczych
Zespół Echo – wtorek godz. 16.00 (sala MGOK)
Seniorzy z Ogrodzieńca – środa godz. 15.30 (sala 
MGOK)

Zajęcia zespołów ludowych
Zespół „Ryczowianki” – czwartki godz. 15.00 (remiza 
OSP w Ryczowie)
Zespół Folklorystyczny Wrzos – piątek godz. 16.00 
– 18.00, sobota godz. 10.00-12.00 lub 16.00-18.00 (re-
miza OSP w Ryczowie Kolonii)
Orkiestra Dęta w Gieble – piątek, niedziela (remiza 
OSP w Gieble)
Orkiestra Dęta w Ryczowie - czwartek (remiza OSP 
w Ryczowie)

W sobotę, 9 listopada br. 
Zespół Mażoretek „Fanta-
zja”, działający przy MGOK 
w Ogrodzieńcu obchodził 
swoje piąte urodziny. Z tej 
okazji dziewczęta zostały 
poczęstowane smacznym 
tortem. Na sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej 
w Ogrodzieńcu spotka-
ły się solenizantki wraz z 
opiekunami oraz gośćmi 
Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Andrze-
jem Mikulskim i dyrekto-
rem MGOK Dorotą Cygan. 
Przez pięć lat dziewczęta 
z zespołu dostarczyły nam 

wielu miłych wrażeń. Oglą-
daliśmy je podczas gmin-
nych imprez, prezentowały 
się na różnych konkursach 
m.in.  Mistrzostwach Pol-
ski, gdzie zdobywały za-
szczytne tytuły, w tym Tytuł 
Mistrza Polski. Dziewczęta 
wystąpiły także za granicą 
(Czechy). Na tym nie koniec 
ich artystycznych podbo-
jów. Pięć lat za nimi, a kolej-
ne jeszcze przed. Życzymy 
wielu sukcesów i spełnienia 
ich młodzieńczych planów. 

Redakcja GO

Mażoretki mają 5 lat

Jesienny powiew młodości 
koncert zespołu „Marzenie”

15 listopada 2013 r. ( piątek ) o godz. 18.00  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  

w Ogrodzieńcu odbędzie się koncert zespołu 
„Marzenie”, w nowym składzie, z nowym 

repertuarem i świeżymi aranżacjami. 
Wstęp wolny. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
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28 października w sali 
MGOK w Ogrodzieńcu 
odbyło się spotkanie z 
Lucjanem Wesołowskim, 
znanym już na tym terenie 
muzykiem, kompozytorem, 
na stale mieszkającym we 
Włoszech. Tym razem pro-
wadzący zapoznał zebra-
nych z tematem: „joga i inne 
rodzaje systemu rozwoju 
osobistego wywodzącego 
się z Indii”. W swoim wy-
wodzie odniósł się do szkół 
duchowych i ich literatury, 
proponujących metody za-
głębiania się w swoim wnę-
trzu. Nadmienił przy tym , że 
jemu najbardziej odpowiada 
szkoła tybetańska.
Podstawowym założeniem 
filozofii indyjskiej jest unika-
nie zła, a czynienie dobra, 
szacunek do otaczającej 
rzeczywistości – drugiego 
człowieka, przedmiotów i 
zwierząt. Zwierzęta podob-
nie jak ludzie czują. Widać 

to wyraźnie na przykładzie 
zwierząt odrzuconych, 
uwiązanych na łańcuchu 
czy skazanych na inne 
cierpienie. Otaczający nas 
świat i sytuacje życiowe 
sprawiają, że w człowie-
ku budzą się różne emo-
cje powodujące blokady, 
utrudniające dalszy rozwój i 
wewnętrzną harmonię. Na-
leżą do nich: m.in. strach, 
wściekłość, gniew, a tak-
że takie sytuacje, na które 
nie mamy wpływu. Wiemy, 
że na świecie panuje głód, 
zdarzają się kataklizmy, że 
niektórzy ludzie prowadzą 
sposób życia niebędący w 
harmonii z naturalnymi po-
trzebami ciała, nadużywając 
np. alkoholu. Aby uwolnić 
się od tych niekorzystnych 
struktur myślowych, trzeba 
mieć wyższą świadomość, 
a przede wszystkim znać 
sposoby szybkiego ich 
rozładowywania. Jedną z 

terapii zdrowia psychiczne-
go jest joga, która poprzez 
ćwiczenia (asany) pozwala 
uzyskać wewnętrzną rów-
nowagę. Ćwiczenia utrzy-
mują elastyczność mięśni, 
kręgosłupa i stawów, wła-
ściwe oddychanie zwiększa 
ilość pobieranego tlenu, 
pozytywne myślenie i me-
dytacja (a właściwie kon-
templacja), pomaga usunąć 
negatywne myśli i uspokoić 
umysł.  Trzeba pamiętać o 
właściwej diecie.  
   Prowadzący spotkanie 
swój wykład przeplatał 
graniem na flecie i sitarze 
– instrumencie o głębokim, 
pięknym brzmieniu. Wydo-
byte z niego tony pozwoli-
ły wyciszyć się zebranym, 
gdyż po wykładzie pan 
Lucjan poprosił o pytania i 
tym samym dał impuls do 
rozpoczęcia ożywionej dys-
kusji.

Alicja Kmita-Żak

Emocje, blokady, harmonia

Łaskawa jesienna aura sprzyja finalizacji planowych przedsięwzięć i inwestycji: 

I.  W ramach projektu  pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego  Innowacyj-
na   Gospodarka 2007-2013  zostało wykonane opracowanie w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko. Z  uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień nie-
zbędnych do wykonania dokumentacji uzbrojenia terenu wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę za zgodą Ministerstwa Gospodarki termin realizacji  całego zakresu 
został przesunięty do końca czerwca 2014r.

II.  4 października br.  została podpisana umowa  dotycząca dofinansowania ze środków 
europejskich realizacji zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogro-
dzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.  Przyznana kwota dofinanso-
wania to 150.000,00zł. Planowany termin realizacji – do lipca 2014r. 

III.  Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
projektu pn. „Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych możliwości. 
Promocja terenów inwestycyjnych” nasza gmina po raz pierwszy w dniach 7-9 paź-
dziernika br. miała okazję zaprezentować się   na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich  „Investfield 2013” . Podczas targów odbyła się także konferencja prezen-
tująca dwa nowe tereny inwestycyjne zlokalizowane w Ogrodzieńcu-Cementowni.

IV.  Trwa budowa  kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ciągu drogi wojewódz-
kiej DW 790 w kierunku Pilicy (fot. poniżej).

Gminne inwestycje - październik-listopad 2013
Dyżury leśniczego
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu przypomina, że dyżury leśniczego w gminie Ogro-
dzieniec odbywają się w środy w godzinach od 9.00 do 11.00 w leśniczówce przy ul. 
1-go Maja 163 w Ogrodzieńcu.

Ratowanie życia mamy we krwi – oddaj krew w Zawierciu!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach poinformowało, że
 krew można oddawać także w Punkcie Poboru Krwi w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 
81c (I piętro) w Zawierciu.
Punkt czynny jest w środy i piątki w godzinach 8.00-12.00.

Informacje, ogłoszenia

Zespół Mażoretek Fantazja oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta  w Ogrodzieńcu 
zaprezentowały się na Targach Investfield 2013
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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 dzieć-
mi), grupy znajomych – prace zbiorowe oraz uczestnicy indywidualni.
Chętni do udziału w konkursie powinni do 6 grudnia 2013r.  dostarczyć pracę 
wykonaną 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). 
Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
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 
Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 326732044.
Po zakończeniu konkursu, zostanie zorganizowana wystawa szopek biorących  
w nim udział.

DLA
MARKETINGOWCA

---------------------------------------------------
PRZYJMIEMY DO PRACY MŁODĄ
WYKSZTAŁCONĄ, BEZROBOTNĄ

OSOBĘ DO MARKETINGU
Biuro Organizacji Imprez i Eventów

Prosimy wysłać CV na e-maila : 
biuro@czarnyrycerz.pl

W poniedziałek, 11 listo-
pada w całym kraju odbyły 
się uroczystości z okazji 
obchodów  Święta Od-
zyskania Niepodległości. 
W naszej gminie także 
uczczono ten szczegól-

ny dzień, który jest świę-
tem wszystkich Polaków. 
Przedstawiciele władz sa-
morządowych - Burmistrz 
i Radni - złożyli wieńce i 
zapalili znicze pod Pomni-
kiem Poległych na Cmen-

Narodowe święto tarzu Komunalnym w 
Ogrodzieńcu. W Kościele 
Parafialnym pw. Przemie-
nienia Pańskiego odpra-
wiona została msza święta 
za Ojczyznę i bohaterów 
poległych w jej obronie. Na 
zakończenie nabożeństwa 
wystąpił chór z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu „Śpiewa-

jące nutki” z repertuarem 
pieśni patriotycznych. Dwa 
dni wcześniej, w sobotę 9 
listopada chór wziął udział 
w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Pieśni Patriotycznych 
w Wielowsi i zajął pierwsze 
miejsce - gratulujemy!

JP.

Dziekujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć nas przekazując 1% na rzecz Mai Ryłko.
Pieniądze te zostały przeznaczone na dalszą kurację aminowkasami, rehabilitację  
oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Jeszcze raz dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
Maja, Monika i Roman Ryłko


