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fot. Archiwum „Zamek”

Trasy biegowe Skalnego Miasta Podzamcza
Przy Zamku Ogrodzieniec powstały trasy
biegowe Skalnego Miasta Podzamcza.
Dla miłośników narciarstwa biegowego
Spółka „Zamek” przygotowała trasę o
długości 5 km, poprowadzoną wśród malowniczych formacji skalnych, sosnowych
lasów i ośnieżonych pól z niezwykłym widokiem na ruiny Zamku Ogrodzienieckiego w zimowej szacie. Pięciokilometrowy
odcinek ogrodzienieckiej trasy jest sko-

munikowany 1.5 km łącznikiem z trasą w
Żelazku, która posiada 5-8 km długości.
Trasa dedykowana jest dla narciarzy biegowych uprawiających styl klasyczny. Na
tzw. stadionie, przy sprzyjających warunkach, istnieje możliwość biegania „łyżwą”.
Trasa biegowa posiada odcinki płaskie,
podbiegi i zjazdy. Trenować mogą amatorzy tego popularnego sportu, a także
osoby, którym zależy na sportowym czy

interwałowym treningu. Trasy biegowe w
Ogrodzieńcu dają możliwość połączenia
sportu i rekreacji z turystycznym odkrywaniem zimowych uroków Jury Krakowsko
- Częstochowskiej.
Na trasach biegowych Skalnego Miasta
Podzamcza pojawili się pierwsi biegacze.
Dla miłośników narciarstwa biegowego
założono „ślad” na 26km! Już wkrótce
pojawią się tabliczki informujące o miej-

scach, w których można wejść na trasy
oraz oznaczenia terenowe. Celem organizatorów jest także poprawa „śladu” i stałe
monitorowanie warunków biegowych.
Zaplanowana 9-10 lutego dwudniowa impreza Bieg Jura Ski, została przesunięta
na termin, w którym będzie sprzyjająca
aura.
Więcej na stronie:
www.biegowki-ogrodzieniec.pl

Gala Aktywnych 2012
„Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym
spadaniem, tak też człowiek nie staje się
uczonym gwałtownie, lecz przez to, że
często się uczy” - słowa Owidiusza stały
się inspiracją do powołania w 2010 roku
w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu
Szkolnej Agencji Prasowej. Jej celem jest
rozwijanie zainteresowań uczniów oraz promowanie ich aktywności w szkole, wśród
rodziców i mieszkańców Ogrodzieńca. SAP
wydaje polsko – angielską gazetkę szkolną
„Co słychać? What’s Up Magazine”, promuje uczniów szkoły w ramach akcji „Najlepsi z Najlepszych”, popularyzuje lokalną
historię, przygotowuje imprezy szkolne i

środowiskowe, organizuje konkursy, które motywują uczestników do pogłębiania
wiedzy i umiejętności. Członkowie Szkolnej Agencji Prasowej wykazują się również
wrażliwością społeczną – biorą udział w
akcjach charytatywnych na terenie swojej
szkoły i poza nią.
Działania uczniów wspierają pomysłodawczynie powstałej trzy lata temu SAP: Małgorzata Michalska, nauczycielka języka
polskiego, Iwona Znamirowska i Jadwiga
Nawara, nauczycielki języka angielskiego
oraz Małgorzata Janoska, nauczycielka
przyrody.
cd na str. 14
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 19 grudnia 2012r. w
imieniu mieszkańców sołectwa Fugasówka i Markowizna radny przedstawił
pismo, w którym wyrażona została wola Zarządu
Wspólnoty Gruntowej w
Bzowie na użyczenie nieruchomości nr 1010/1 o
powierzchni 0,67 ha położonej na terenie Fugasówki na cele sportowokulturalno-rozrywkowe.
Radny poprosił o podjęcie
rozmów zmierzających do
pozyskania terenu.
Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 17 stycznia wpłynęły
następujące zapytania i interpelacje radnych:
W Podzamczu na ul. Wojska Polskiego na odcinku: od Państwa Wałków
do Sanktuarium włącznie,
brak światła od kilku dni.
Po dwukrotnej interwencji
w Energetyce, pracownicy
przyjechali i naprawili światło na kilkanaście minut.
Po ich odjeździe lampy dalej nie świecą. Mieszkańcy
Podzamcza
odśnieżają
każdy koło swojej pose-

sji. Nie ma kto odśnieżyć
parkingu naprzeciw Sanktuarium. Na ul. Wojska
Polskiego są 2 domy gdzie
mieszkają samotne osoby,
starsze i chore, które proszą o pomoc w odśnieżaniu.
Radny z Ogrodzieńca
otrzymał ostatnio list od
mieszkańców ul. Narutowicza i Wschodniej, którzy
borykają się z problemem
związanym ze starymi stodołami i starym młynem.
Budynki niszczeją i stwarzają niebezpieczeństwo
dla przechodzących tamtędy ludzi. Godzi to w wizerunek i estetykę miasta,
wyrzucane tam są śmieci
i stare opony. Problem ten
od wielu lat jest nierozwiązywalny. Czy jest jakaś
szansa, że to się zmieni?
Prośba o odśnieżanie przystanków na Fugasówce, a
zwłaszcza w „Jeziórku”.
Odpowiedzi Burmistrza:
Sprawę awarii oświetlenia
w Podzamczu zgłoszę do
ZGK. Zgodnie z zasadami
właściciel posesji położonej przy drodze publicznej
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zobowiązany jest do odśnieżania chodnika wzdłuż
całej długości działki. Nie
jesteśmy w stanie jako
gmina przejąć tych obowiązków. Podobnie jest w
innych gminach.
Chętnie zapoznam się z
treścią tego listu. Od 10 lat
próbujemy doprowadzić
do uporządkowania terenu przy ul. Narutowicza.
Niestety stare stodoły to
budynki prywatne i właściciele odpowiadają za ich
stan, ponoszą oni również
odpowiedzialność za zagrożenie jakie stwarzają.
Próbowaliśmy z pomocą
Nadzoru
Budowlanego
rozwiązać ten problem
i nakłonić właścicieli do
remontu budynków lub
wykupić je w celu rozbiórki. Powołaliśmy biegłego,
który wykonał wycenę,
ale niestety właściciele za
wartość rynkową nie zgodzili się sprzedać starych
stodół. Mogę przekazać
radnemu wykaz właścicieli
tych nieruchomości, może
uda mu się ich przekonać.
Odśnieżanie przystanków
leży w kompetencji gminy,
więc sprawę przekażę do
ZGK.

BUDŻET MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
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NAZWA DZIAŁU
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI
Przychody z kredytów, pożyczek i wolne środki
Rozchody spłaty kredytów i pożyczek
RAZEM

Do Redakcji GO wpłynęło
pismo mieszkańców ulicy
Zuzanka w Podzamczu,
którzy za pośrednictwem
radnych Rady Miejskiej z
Podzamcza, sołtysa, Rady
Sołeckiej
Podzamcza
zwracają się z prośbą do
Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec o zamontowanie lustra na ul. Wojska
Polskiego w Podzamczu
naprzeciwko wyjazdu z
ulicy Zuzanka. Motywacją tej prośby są względy
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Wyjazd z tej
ulicy utrudniają stojące
blisko drogi zabudowania
oraz podjazd wymagający od kierowcy sporych
umiejętności podczas włączania się do ruchu na ul.
Wojska Polskiego będącą
jednocześnie drogą wojewódzką. Wyjazd jest wąski, a ruch na wspomnianej drodze wojewódzkiej
jest duży. Stwarza to duże
zagrożenie dla mieszkańców korzystających z tego
wyjazdu na co dzień. Do
prośby dołączono listę
podpisów osób popierających tę prośbę.
Odpowiedź Burmistrza:
Sprawa zostanie przekazana do zarządcy drogi.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej
w dn. 17 stycznia 2013
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr X/64/2011 z dnia
3 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
za pobór podatków od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/256/2012 z
dnia 19 grudnia 2012r.
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Ogrodzieniec
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała w sprawie: zmian w planach dochodów, wydatków i rozchodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na
2013 rok
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w
posiadaniu Gminy Ogrodzieniec położonych w obrębie
Ogrodzieńca na czas oznaczony do trzech lat.
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia 31 grudnia 2012r. na działanie
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu - Ldz. 50/2013 z dnia
03.01.2013 r.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej
w dn. 19 grudnia 2012
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9 500,00
2 000,00
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62 000,00
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1 705,00

-
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300 000,00
200 000,00
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205 000,00
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1 100 289,76
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7 565,00
64 517,12

23 201 865,00

22 387 478,00

1 287 000,00

-

24 488 865,00

2 101 387,00
24 488 865,00

Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku to kwota 1 060 379 ,57 zł w tym dofinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 – zł
Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl , w dziale Uchwały, Kadencja 2010-2014, XXXIISesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (19 grudnia 2012r.), Uchwała nr 270 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2013

Uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/247/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.
Uchwała w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2009 – 2015.
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr LVI/412/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z
dnia 22 lipca 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego Gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów.
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec położonych w obrębach: Ogrodzieniec, Podzamcze,
Mokrus, Gulzów, Kiełkowice na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku komunalnym nr 10 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste działki nr 2976/5 o pow. 1420 m2.
Uchwała w sprawie: wyboru sołtysa Sołectwa Podzamcze.
Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zamek Spółka z o.o.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z
dnia 15 maja 2012 roku w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w
miejscowości Giebło Kolonia – etap I”.
Uchwała w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu.
Uchwała w sprawie: zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2012 r.
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na
lata 2012-2022.
Uchwała w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok
Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2013-2020.
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Gimnazjum w Ogrodzieńcu,
który otrzymał stypendium
Ministra Edukacji Narodowej. Jest to najmłodszy stypendysta Ministra i jedyny
jako gimnazjalista spośród
wyróżnionych. Stypendium
zostało przyznane za wybitne osiągnięcia i wyniki w
nauce oraz udział w wielu
olimpiadach tematycznych.
13 grudnia w świetlicy środowiskowej w Gimnazjum
w Ogrodzieńcu odbyły
się Jasełka przygotowane
przez wychowanków oraz
opiekunów świetlicy.
13 grudnia w II Liceum
Ogólnokształcącym im. E.
Plater w Sosnowcu odbyło się spotkanie, na którym
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach wręczył
nagrody najzdolniejszym
uczniom podległym Delegaturze. Stypendia Pre-

zesa Rady Ministrów oraz
Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 67 uczniów
z powiatu będzińskiego,
dąbrowskiego,
jaworznickiego, mysłowickiego,
sosnowieckiego oraz zawierciańskiego. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł
się również Szymon Gajda z

W związku z zapytaniami radnych dotyczącymi spółek
gminnych, informuję że gmina Ogrodzieniec jest udziałowcem w trzech spółkach. W Spółce „Zamek”, Przedsiębiorstwie Komunalnym „Ogrodzieniec” i Jurajskim Parku
Wodnym.
Spółka „Zamek” – 100% udziałów Gminy Ogrodzieniec.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 609.700zł. Prezes - Iwona Pakuła-Błoch, Rada Nadzorcza: Krystyna Saczyńska,
Urszula Gemel, Lech Nicia.
Przedsiębiorstwo Komunalne „Ogrodzieniec” – 100%
udziałów Gminy Ogrodzieniec. Kapitał zakładowy: 50.00zł.
Prezes - Agnieszka Dzienniak, Rada Nadzorcza: Dariusz
Pluta, Małgorzata Guzik, Urszula Gemel.
Jurajski Park Wodny jest spółką, w której Gmina Ogrodzieniec ma jedynie 30% udziałów. Kapitał zakładowy spółki
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego: 7.427.000zł.
Prezes - Grzegorz Kudzin, członek Zarządu - Tadeusz Goebel, Rada Nadzorcza: Edmund Bednarz, Mirosław Kostrzewa, Marek Murmyło.
W styczniu br. nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Nowym komendantem został nadkom. Andrzej Kajdan, zastępując
dotychczasowego komendanta podinsp. Marka Ziębińskiego, który odszedł na emeryturę. Na początku lutego
nastąpiła również zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. Dotychczasowy komendant podinsp.
Paweł Szeląg został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a jego miejsce zajął
mł.insp. Robert Szczypka.

14 grudnia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
odbyły się szkolne Jasełka przygotowane przez
nauczycieli oraz uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ogrodzieńcu.
20 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków

Związku Gmin Jurajskich,
na którym zatwierdzono
plan pracy na rok 2013.
21 grudnia w Szkole Podstawowej w Podzamczu
prowadzonej przez Fundację „Elementarz” odbyło
się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez
nauczycieli oraz uczniów
szkoły.
2 stycznia w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu odbyło się spotkanie gmin
zagłębiowskich w sprawie
funduszy europejskich w
najbliższym okresie programowania 2014-2020.
8 stycznia w Podzamczu
odbyło się zebranie sołeckie, na którym wybrano
nowego sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na tę
funkcję. Nowo wybranym
sołtysem Podzamcza został p. Michał Kusiak.

10 stycznia w Pałacu Biskupim w Sosnowcu odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne wójtów i
burmistrzów gmin Diecezji
Sosnowieckiej z Biskupem Ordynariuszem Grzegorzem Kaszakiem oraz
Biskupem Pomocniczym
Diecezji Piotrem Skuchą.
11 stycznia w Kancelarii
Notarialnej w Zawierciu został podpisany akt notarialny na sprzedaż mieszkania
komunalnego w budynku
nr 4 dotychczasowemu najemcy.
12 stycznia odbyło się
zebranie OSP Mokrus, na
którym podsumowano rok
2012 i udzielono absolutorium Zarządowi.
22 stycznia odbyło się
Walne
Zgromadzenie
Wspólników Spółki Zamek,
na którym została podję-
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ta uchwała o podniesienie
kapitału spółki. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej
podniesiono kapitał zakładowy do kwoty 647.000zł.
Udziały
w
wysokości
200.000zł objęte zostaną
gotówką.
26 stycznia odbyło się
zebranie sprawozdawcze
OSP Gulzów, na którym
podsumowano rok 2012 i
udzielono absolutorium Zarządowi.
28 stycznia odbyła się
narada roczna Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu. Spotkanie stanowiło podsumowanie pracy w
2012 roku oraz nakreślenie
kierunków, jakie jednostka
będzie realizować w roku
bieżącym.
29 stycznia w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu
podpisany został akt notarialny na sprzedaż mieszkania komunalnego dotychczasowemu najemcy w
budynku nr 7.

Panu Zygmuntowi Podsiadło Radnemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z powodu śmierci

Żony
wyrazy szczerego współczucia składają

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska
oraz Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

P o d z i ę k o w a n i a
Dyrektorom Szkół w Podzamczu, Ogrodzieńcu, Ryczowie, Gieble i Gimnazjum, całemu
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji – serdeczne podziękowania za kondolencje oraz udział w ostatnim pożegnaniu Żony Marianny Podsiadło
Zygmunt Podsiadło
z Córkami, Zięciami i Wnukami
Dyrektor Małgorzacie Guzik, Naczelnik Marii Milejskiej, dr Lechowi Jarosowi, Teresie
Olesik, Grażynie Gołuchowskiej, Annie Piątek, Bogusławie Lasota – za okazaną pomoc
i medyczną posługę w ciężkiej chorobie żony
Zygmunt Podsiadło z Rodziną

Strażackie zebrania
Na terenie gminy Ogrodzieniec trwają zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbyły się już zebrania OSP Mokrus w dniu 12 stycznia godz.
17.00, OSP Gulzów 26 stycznia godz. 17.00, OSP Giebło 2 lutego godz. 17.00. OSP Ryczów Kolonia 9 lutego
godz. 17.00. Kolejne odbywać się będą w dniach: OSP
Podzamcze 16 lutego godz. 17.00, OSP Kiełkowice 23
lutego godz. 17.00, OSP Ryczów 2 marca godz. 17.00,
OSP Ogrodzieniec 9 marca godz. 17.00.

Serdeczne podziękowania sąsiadom, mieszkańcom Podzamcza oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu Żony, kochanej Mamy i Babci Marianny Podsiadło
Pogrążeni w bólu
Mąż, Córki, Zięciowie, Wnuki

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zebraniach. Dzięki tym spotkaniom zapoznacie się ze specyfiką pracy strażaka i ochotników, uzupełnicie wiedzę. Chętnych zapraszamy również do zapisywania się do straży.
Zarząd M-G OSP RP w Ogrodzieńcu.

Dr Bogdanowi Kuśmierskiemu – Dyrektorowi SPZOZ w Ogrodzieńcu, dr Marcinowi Borowiczowi oraz pracownikom Przychodni w Ogrodzieńcu za udział w ostatnim pożegnaniu Żony
Marianny Podsiadło
Mąż, Córki, Zięciowie i Wnuki

Serdeczne podziękowania Burmistrzowi Andrzejowi Mikulskiemu oraz Radnym Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu za udział w ostatnim pożegnaniu Żony
Zygmunt Podsiadło
z Córkami, Zięciami i Wnukami
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Powstanie Styczniowe
Rok 2013 ustanowiony został w sierpniu ubiegłego roku, Rokiem Powstania
Styczniowego albowiem mija właśnie 150 rocznica wybuchu powstania. W
przyjętej uchwale czytamy: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne
poświęcenie powstańców styczniowych, spłacając dług wobec wielu pokoleń
Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności”.
Konsekwencje przegranego
powstania były dla Polski
dramatyczne - nasilenie represji rosyjskiego zaborcy
wobec ludności cywilnej i
likwidacja resztek odrębności państwowej. Wprowadzenie, jako obowiązującego w urzędach, szkołach,
a nawet w księgach parafialnych, języka rosyjskiego.
Odebranie praw miejskich
setkom miast i miasteczek.
Konfiskaty majątków i liczne zesłania na katorgę. Zaostrzenie kar dla sprawców
najmniejszych przejawów
oporu wobec zaborcy.
Bohaterska postawa żołnierzy- powstańców i ich
poświęcenie doprowadziło do odrodzenia naszej
państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku,
a legenda i etos powstania
styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski.
W okresie międzywojennym
żyjących powstańców darzono uwielbieniem. Marszałek Józef Piłsudski w
rozkazie z 21 stycznia 1919
roku pisał: „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy z 1863r. są i pozostaną
ostatnimi żołnierzami Polski,
walczącej o swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót
żołnierskich, które naśladować będziemy. Dla uczczenia ich i upamiętnienia
1863r. w szeregach armii
polskiej, wydałem rozkaz
zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów

Mogiła powstańców w Ryczowie

1863r. z prawem noszenia
munduru wojsk polskich w
dni uroczyste. Witam ich tym
rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów”. Przez wiele
lat poszukiwałam śladów
świadczących o naszym,
ogrodzienieckim wkładzie
w ten wielki zryw narodowy.
Nie znalazłam ich niestety
ani w archiwach, ani w księgach parafialnych. Ale… kto
szuka, ten znajdzie… .
Udało mi się trafić na książkę „Polska w walce”- autorzy Antony Agaton Giller,
Serafin Szulc, Stanisław
Wierzbicki, S. Bellina, a w
niej rozdział „Opisanie wypraw wojennych, w których
udział brałem przez Stanisława Wierzbińskiego”.
Przytaczam w całości ten
fragment, w którym pisze
o Ogrodzieńcu, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
„O godzinie siódmej wieczorem kazał Mossakowski
zapalić karczmę, poczem
cofnęliśmy się w bór, gdzie
po krótkiej naradzie pomiędzy Mossakowskim, mną
i Miernikiem, zapadło postanowienie maszerowania
do Ogrodzieńca, dla dania
wojsku odpoczynku i zasiłku w miasteczku, które
acz małe, zawsze posiadało więcej zasobów niż wsie
okoliczne.
Ogrodzieniec
leżał zresztą na drodze do
Złotego Potoku, dokąd dążyliśmy. W dniu 22 kwietnia straty nasze wynosiły
trzech rannych. Moskale

podobno stracili dwunastu
ludzi, myśmy czterech ciężko rannych Moskali we wsi
zostawili. Około jedenastej
wieczorem przyszliśmy do
Ogrodzieńca. Mieszkańcy
miasteczka uwiadomieni o
naszem nadejściu przez oficera Zarembę, który z kilku
kawalerzystami pojechał naprzód z żądaniem, aby nam
strawę ugotowali, uraczyli
nas zgłodniałych gościnnie
tem, na co ich stało. Nazajutrz z rana (23 kwietnia) o
piątej godzinie ruszyliśmy
przez młyny Lubach, blisko
źródeł Warty leżące przez
lasy Porembskie ku Złotemu Potokowi. Dobre trzy
mile przeszedłszy rozłożyliśmy się obozem blisko wsi
Poremby. Robiąc przegląd
ochotników,
spostrzegliśmy, że ubyło nam około
czterdziestu ludzi. Kilka
forsownych marszów, które przez trzy dni, dzień po
dniu robiliśmy, dwa nocne
podchody, były powodem,
że słabi pozostawali w tyle,
którzy nie wiedząc, gdzie się
obróciliśmy, nie mogli zdążyć i połączyć się z nami.
Miejscowa ludność bezpłatnie żywność nam dawała,
lecz nie zasilała ochotnikami
naszego oddziału. Oprócz
trzech ochotników przybyłych z Pilicy, z Ogrodzieńca
czy też z Kromołowa, nikt
się z nami w ciągu wyprawy nie połączył. Zmęczenie
ogromne, brak przekonania, żebyśmy sami w dwóch

województwach
długo
utrzymać się potrafili, odbierało nam wiarę w siebie
i rodziło przeczucie złego
końca wyprawy”.
Dla wyjaśnienia młyny Lubach- to młyn na Józefowie,
gdzie właścicielem był Józef
Lubas (później Lubasiński),
ale prawdziwą zagadką są
ci ochotnicy, którzy dołączyli
się do oddziału powstańczego. Czy ktoś z Was nie zna
jakiejś rodzinnej opowieści
o przodku- powstańcu?
Dla czytelników, którzy
chcieliby wiedzieć więcej
o oddziale nocującym w
Ogrodzieńcu, przedstawiam
jego opis zawarty w książce
„Bitwy i potyczki 1863-1864
na podstawie materiałów
drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego
w Rapperswilu” autorstwa
Stanisława Zielińskiego wydanej w 1913 roku w Rapperswilu.
„Zorganizowany
przez
Wierzbińskiego i rotmistrza
Józefa Miernickiego oddział kapitana Mossakowskiego wkroczył 20 kwietnia
do Kongresówki w sile 317
ochotnika. Siły te podzielone były na dwie kompanie
strzelców
dowodzonych
przez kapitanów Wiesnera
i Franciszka Skąpskiego i
półkompanię
Kapecznego; kosynierami dowodził
kapitan Miszewski, jazdą
Miernicki Józef z oficerem
Zarembą, adjutantami byli
Mossakowskiego – Pieniążek Odrowąż Czesław,
a Wierzbińskiego – Wojciechowski. Przeszedłszy
przez Rabsztyn stanął Mossakowski dnia 22 kwietnia o godz. 10 rano pod
Golczewicami przy karczmie Pazurek. W południe
zaatakowała Mossakowskiego wysłana z Olkusza

kolumna złożona z 1 roty i
jazdy. Odpędziwszy jazdę
powstańcy rzucili się w tyraliery odpowiadając rzadkim,
lecz celnym ogniem piechocie, a podsunąwszy się pod
nieprzyjaciela, zagrozili obu
jego skrzydłom.
Wtedy Moskale zaczęli się
cofać i zajęli Golczewie,
lecz wyparci stąd śmiałym
atakiem na bagnety, przerzuceni zostali przez most i
gnani do lasu, zostawiając 2
furgony z żywnością i mając
12 zabitych i rannych.
Mossakowski, któremu straty wyniosły 3 rannych, nie
czekając nadejścia drugiej
roty z Olkusza, o godzinie
7 wieczorem ruszył przez
Ogrodzieniec do Poremby,
gdzie następnego dnia rozłożył się obozem. W czasie
walki pod Golczewicami i
podczas marszu oddział
zmalał o 40 maruderów”.
Zainteresowanych dalszymi
losami oddziału polecam
w/w książkę, dostępną online na stronie www.wbc.
poznan.pl 66792.
A teraz o miejscach pamięci
na terenie naszej gminy.
Pierwszy to pomnik- cmentarzyk leśny położony przy
czarnym szlaku turystycznym z Ryczowa do Chechła, w lesie pomiędzy Księżą Górą a Sołtysią Górą. Na
tym terenie obecnie porośniętym lasem:
- znajdował się cmentarz
choleryczny z 1852r.
- była mogiła dwóch nieznanych powstańców z 1863r.
- były mogiły żołnierzy austriackich z I Wojny Światowej
- były mogiły żołnierzy niemieckich z okresu II Wojny
Światowej.
Mieszkańcy Ryczowa, inspirowani przez ks. Józefa
Dońca wykonali symbolicz-

Mogiła powstańców w Fugasówce

ny cmentarz z pomnikiem.
Pomnik jest ujęty w Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego (poz.
24/08 – Miasto i Gmina
Ogrodzieniec).
Drugie miejsce związane z
powstaniem styczniowym
(niestety bardzo mało znane- przyznaję ze wstydem,
że sama dowiedziałam się
o nim niedawno), to Mogiła
powstańców z 1863r. przy
ul. Reja (za AWBUDem) w
Fugasówce. Jest to mogiła powstańców poległych
w starciu z wojskiem rosyjskim pod Kuźnicą Masłońską i Kazimierówką.
Już po przeprowadzonej
przez członków ZBOWiDu
ekshumacji zwłok z mogiły powstańców w Łazach
i urządzeniu powstańczego grobu w Zawierciu przy
ul. Paderewskiego (Wydra
Zielona) podczas prowadzenia dalszych robót przy
rozbudowie torowiska kolejowego w Łazach, robotnicy
natknęli się tam, w pobliżu
zlikwidowanego grobu, na
następne ludzkie szczątki.
Według dużego prawdopodobieństwa byli to również
powstańcy polegli w starciu
z wojskami rosyjskimi w dniu
22 marca 1863r. Miejscowy
leśniczy z pomocą robotników kolejowych przeniósł
te szczątki na skraj lasku za
AWBUDem. Miejsce otoczone jest opieką ze strony
Państwa Imiołek.
Mam nadzieję, że teraz oba
te miejsca znajdujące się na
terenie naszej Gminy staną
się ważne dla nas wszystkich, a dla dzieci i młodzieży z naszych szkół będą
obowiązkowym punktem
w programie nauki historii
ojczystej.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka- Stępniewska
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Kilka pytań do...
Marka Trzepli, mieszkańca Ogrodzieńca,
geologa z wykształcenia i zamiłowania.
Gazeta Ogrodzieniecka: Jest Pan geologiem
– profesja dość rzadka w
naszym otoczeniu. Proszę
przybliżyć czytelnikom GO
czym się geologia zajmuje,
gdzie ta dziedzina nauki
jest popularna?
Marek Trzepla: Rzeczywiście odnoszę wrażenie,
że mam bardzo egzotyczny zawód. Geologów w
Polsce nie ma chyba wielu, bo też i nie ma dla nich
zajęcia. Geologia dzieli się
na wiele specjalności i jak
każda nauka ma stronę
teoretyczną i stronę praktyczną, stosowaną. U nas
geologa można najczęściej
spotkać na placu budowy
– jest to geolog inżynierski,
przy wykonywaniu studni
wierconej – hydrogeolog,
przy pracach związanych
z poszukiwaniem kopalin
– geolog złożowy, w kopalni – geolog kopalniany,
geolog złożowy. Wymienione sytuacje określają co
u nas nazywać się zwykło
geologią stosowaną. W
innych krajach może być
nieco inaczej, bo np. we
Włoszech sejsmolog czy
wulkanolog reprezentują
dziedziny geologii stosowanej, czyli niezbędnej w
normalnie funkcjonującej
gospodarce. Państwa z
rozwiniętym górnictwem i
gospodarką surowcową jak
USA, Kanada, Rosja, RPA,
Australia, Indie, Indonezja,
Mongolia, niektóre państwa Ameryki Południowej
są polem działań wielu firm

geologicznych, głównie o
profilu złożowym. W Polsce
ostatnio do geologii stosowanej dołączyła geologia
dynamiczna, co prawda w
wąskim zakresie – badań
nad osuwiskami i ruchami
masowymi. Można też wymienić takie młode dziedziny jak sozologia czy geoturystyka. Szczególnie ta
druga powinna wzbudzić
zainteresowanie w naszej i
sąsiednich gminach.
GO: Ma Pan sporą kolekcję kamieni, czy raczej
skał i innych geologicznych
ciekawostek. Proszę nam
o tych zbiorach opowiedzieć.
M.T.: Moja kolekcja powstawała przez ponad 40
lat. Z początku zbierałem
wszystkie kamyki, które
wydały mi się ciekawe, po
latach okazało się, że mam
w zbiorach sporo szlaki i żużla hutniczego. Ale
gdzieś tak od 1972 roku
rozpocząłem
świadome
zbieranie amonitów, choć
zrazu były to jakieś nędzne
odłamki.
Ale stopniowo i powoli rozbudowałem swoje zbiory
tak ilościowo, jak i jakościowo. Pomogła mi w tym
lektura odpowiednich książek, a przede wszystkim
wykształcenie geologiczne, zdobyte na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Choć może wykształcenie nie było tu czynnikiem
wiodącym, bowiem znam

sporo geologów, chyba
nawet jest ich większość,
zupełnie niezainteresowanych kolekcjonowaniem
okazów geologicznych. To
akurat zawsze wydawało
mi się dziwne ale może to
ja jestem dziwny, mając
hobby takie samo (no, prawie) jak pracę.
W budowaniu swojej kolekcji skupiam się głównie
na najbliższej okolicy, to
znaczy na okazach z jury
Wyżyny Częstochowskiej
ale mam też sporo okazów
starszych od jury – z triasu,
karbonu i dewonu z Wyżyny Śląskiej czy Gór Świętokrzyskich. Mam i miałem
zwyczaj przywożenia z
każdej wycieczki czy wyjazdu służbowego okazów,
które mnie zaciekawiły.
Nierzadko też kupuję jakieś
ciekawe rzeczy na giełdach
minerałów i skamieniałości.
W rezultacie moje zbiory
to przede wszystkim skamieniałości zwierząt z jurajskiego morza i skały jurajskie, znalezione na polach i
w kamieniołomach Wyżyny
Krakowsko – Częstochowskiej i Gór Świętokrzyskich.
Nieco mniej jest skał i skamieniałości innych okresów
geologicznych
Wyżyny
Krakowsko – Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Gór
Świętokrzyskich.
Najmniejszą grupą w moich zbiorach są skały, skamieniałości i minerały z innych części Polski, Europy
i świata.

GO: Czy ma pan jakiś niezwykły przedmiot w swoim zbiorze? Na przykład
taki, który ma szczególne
znaczenie lub znaleziony
został gdzieś daleko czy w
niezwykłym miejscu.
M.T.: Po chwili zastanowienia powiem, że trudno mi wskazać taki okaz.
Wszystkie są dla mnie w
jakiś sposób cenne, bo
każdy o czymś mówi. Okazy geologiczne są świadkami odległej przeszłości,
a nauki geologiczne uczą
odczytywania ukrytej w
nich informacji – o sposobie powstania, o warunkach panujących w ówczesnym otoczeniu, o składzie
środowiska. Cenne są też
dlatego, że większość
sam znalazłem, z czym
niejednokrotnie wiąże się
jakaś mniejsza czy większa
przygoda. Poza tym, coś
o niepozornym wyglądzie
może nieść nadzwyczaj
interesującą informację naukową. Ale spróbuję jakoś
odpowiedzieć. Otóż mam
w swoich zbiorach własnoręcznie wydobyte amonity
środkowo jurajskie z zachowanymi fragmentami
oryginalnej skorupy. Znalazłem belemnita z dużą
częścią szkieletu poza powszechnie znajdowanym
rostrum. Mam też kilka
okazów, trudno obecnie
dostępnej, róży pustyni. Za
interesujące uważam też
niektóre okazy krzemieni.
A przede wszystkim mam
nadzieję na zorganizowanie w Ogrodzieńcu (przy
wydatnej pomocy władz
gminnych) stałej wystawy
geologicznej, gdzie każdy zainteresowany będzie
mógł obejrzeć i sam ocenić
atrakcyjność tego zbioru.
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GO: Swoją wiedzą dzieli się Pan ze słuchaczami
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku, podczas zajęć
sekcji przyrodniczej, które
prowadzi Pan w czwartki
w Domu Kultury w Ogrodzieńcu. Jaką formę mają
te zajęcia, o czym dyskutujecie?
M.T.: Nie będę ukrywał, że
jestem jednym z autorów
pomysłu zorganizowania
cyklu zajęć z wiedzy przyrodniczej dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Przypadło mi w udziale poprowadzenie tych zajęć.
W porozumieniu z zainteresowanymi słuchaczami
przyjąłem formę pogadanek o poszczególnych elementach środowiska i zjawiskach przyrodniczych. I
tak: najpierw ja wygłaszam
coś co szumnie nazywane jest wykładem, choć to
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właściwie pogadanka połączona, a może głównie
polegająca na prezentowaniu i opisie ilustracji, tablic,
schematów, które przedstawiają wybrane zagadnienie. Później, a nieraz w
trakcie, uczestnicy rzucają
swoje uwagi, doświadczenia związane z przedmiotem, czy też zadają pytania
lub przedstawiają wątpliwości. I razem to wszystko
sobie objaśniamy i wyjaśniamy. Na razie mieliśmy
jedną sesję terenową, ale
wiosną przewidziane są następne. Kończymy właśnie
rozważania o przyrodzie
nieożywionej i w sam raz,
gdy zejdzie śnieg, będziemy gotowi do zmierzenia
się z przyrodą ożywioną.
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk
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Radosne koncertowanie
Gwiazda Betlejemska wschodziła na grudniowym niebie wolno, ale wytrwale, na
przekór tym, którzy zaprzątali sobie umysły kalendarzem Majów, wieszczącym na
21 grudnia 2012r. koniec naszego świata.
Błyskawic i archanielskich trąb nie było,
bo „Innego końca świata nie będzie”, jak
ten który kończy każdy dzień. Przekonuje
o tym Noblista Cz. Miłosz w „Piosence o
końcu świata” ustami staruszka, który zamiast prorokowania pielęgnuje pomidory.
Zaprawdę dla tych, którzy zawierzyli rozsądkowi jaśniała na horyzoncie Gwiazda
Betlejemska. Wieczorem 22 grudnia 2012r.
w Domu Kultury w Ogrodzieńcu radością
dzieci i młodzieży rozbrzmiała sala wypełniona przybyłą licznie publicznością. Kolęda w nastroju dziecięcego świata wyobraźni sprawiła, że na chwilę każdy poczuł się
dzieckiem, tym bardziej, że świątecznochoinkowy wystrój sali wzbogacił jeszcze
bardziej owe doznanie.
Konferansjerka Aleksandry Krakowiak i Sebastiana Nawary przewodziła wspaniałej

podróży o kolędowych obrazach znanych
i przeżywanych niezmiennie każdego roku
w atmosferze ciepła, serdeczności i miłości, która jednoczy.
Taki właśnie nastrój wytworzyli młodzi artyści pod kierunkiem swojego nauczyciela
– Marka Woźniaka, instruktora muzyki. Z
przyjemnością tych artystów wymieniam:
Aleksandra Krakowiak, Monika Mogiła,
Agata Cholewa, Anna Feliszewska, Krzysztof Dreliszek, Sebastian Nawara, Szymon
Gajda, Piotr Kijas. Cieszy również, że młodziutka Marta Skowron, grająca świetnie
na flecie poprzecznym, wytrwale starała się
dorównać wokalistkom: Barbarze Rymarowicz i Martynie Brożek
Bożonarodzeniowy Koncert zanurzył zebranych w świąteczną atmosferę rodzinnego ciepła, w którym jest miejsce na łamanie
się opłatkiem, życzenia, śpiewanie kolęd.
„Kolęda dla nieobecnych” zapełniła puste
miejsce przy symbolicznym wigilijnym stole.
Alicja Kmita-Żak

Francuskie rytmy

Konkurs plastyczny
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu
zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Nasze Tradycje
– Piękne Polskie Święta”.
Instruktorem prowadzącym
była Dorota Supkowska.
Wpłynęło ponad trzydzieści prac z całej gminy.
Wśród nich były piękne
Bożonarodzeniowe ozdoby, wykonane w różnych
technikach plastycznych.
Jurorzy nie mieli łatwego
zadania przy ocenie, gdyż

każda z tych prac odznaczała się czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym.
Wśród osób wyróżnionych
i nagrodzonych książkami
znaleźli się: Kamil Królikowski (kl.II), Kamil Bednarz (kl.
II), Katarzyna Oruba (kl.IV),
Roksana Grzegorczyn (kl.
VI) ze Szkoły Podstawowej
w Ryczowie; Natalia Marzecka (kl.II), Alicja Dusza
(kl.II) ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz
w Podzamczu; nagrody
przyznano także dla grupy

czterolatków „Motylki” z
Przedszkola w Podzamczu oraz dla Przedszkola
w Ogrodzieńcu. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci
świątecznych breloczków.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 22 grudnia podczas koncertu kolęd. Nagrody i dyplomy dla
uczestników konkursu zostały przekazane do szkół i
przedszkoli.
JP

Zimowe święto
18 stycznia w przedszkolu zorganizowana została
uroczystość pt. „Zimowe
święto” z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze
wszystkich grup wiekowych. Dla wielu z nich był to
pierwszy występ na scenie

przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci wcieliły się w rożne role:
Nowego Roku, Pani Zimy,
śnieżynek, kominiarza, bałwanka. Były wierszyki, piosenki, tańce i życzenia skierowane do babć i dziadków.
Przedszkolaki przygotowały także drobne upominki,

które po występie wręczyły
zaproszonym gościom. Ten
dzień w przedszkolu upłynął
w miłej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy - dzieci, babcie i dziadkowie doskonale
się bawili.
Aneta Filosek

Luty z reguły mroźny w tym
roku okazał się łaskawie
łagodny, a nawet z wiosennymi podmuchami przynajmniej w pierwszej jego
części. Aura jak i nastroje
ludzi chętnych posłuchać
muzyki miały swoje apogeum 1 lutego br. w MGOK
w Ogrodzieńcu. Afisze zapowiadały koncert piosenki
francuskiej „Pod dachami
Paryża” w wykonaniu zawierciańskiego
zespołu
„Cegłom w łep” . Już sama
nazwa kontrowersyjna i
mocna w znaczeniu zachęcała do osobistego sprawdzenia, a cóż to będzie się
działo. A działo się wiele.
Okazało się, że to wszystko
trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, szerokim uśmiechem, bo ludzie okazali
się bardzo młodzi, chłopcy
uzdolnieni muzycznie i przystojni, dziewczęta atrakcyjne, dysponujące ciekawą
kolorystyką wokalną. Ich
opiekun, Leopold Stawarz,

absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej w Katowicach,
mający w dorobku znakomite role operowe i operetkowe, to przede wszystkim
łowca talentów. W pracy
z młodzieżą (dziećmi jak
ich nazywa) poświęca się
bez reszty, bo uważa, że
odkrywanie talentu trzeba
zacząć jak najwcześniej.
Z zespołem gościł m.in. w
częstochowskiej auli „Niedzieli” we wrześniu ubiegłego roku. Co roku jego
wokaliści i instrumentaliści
wspierają swoją muzyczną
energią kampanię na rzecz
hospicjów „Pola nadziei”.
Ogrodzieniecka
publiczność spotkanie z piosenką
francuską przeżyła w nastroju pogodnej podróży
na falach nutek wtopionych
w teksty o miłości. Wiele
utworów można było nucić
po cichu, poruszając się
wdzięcznie w takt muzyki. Były to przecież utwory

znanych artystów francuskich, jak chociażby Edith
Piaf, nieco odmłodzone, a
to dzięki świetnej aranżacji
Michała Rusa. Nastrój zabawy pogłębił kanon „Panie
Janie....” w języku polskim i
francuskim. Publiczność na
żywo mogła bawić się śpiewając w języku francuskim.
Wyostrzona
wyobraźnia
błądziła wokół wieży Eiffla,
Sekwany, zaułków Paryża,
dostarczając każdemu nowych przeżyć i doznań.
Cały koncert wzbogacała
przyjemna dla ucha konferansjerka, pełna satyrycznych anegdot i osobistych wspomnień, przede
wszystkim samego Leopolda Stawarza.
Publiczność
zgotowała
młodym muzykom i wokalistkom szczerą, gorącą
owację. Były bisy i podziękowania na stojąco.
Alicja Kmita-Żak
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STYCZEŃ 2013r.
Początek roku i zima to nie jest czas zastoju, lecz kontynuacji trwających zadań i przygotowań do nowych przedsięwzięć:
Zgodnie z zawartą umową realizowane jest zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W połowie grudnia 2012r. wykonane
i odebrane zostały badania geotechniczne dla dwóch terenów inwestycyjnych objętych
projektem. Obecnie opracowywana jest ocena ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej terenów, informacja o klimacie inwestycyjnym, raport o barierach inwestycyjnych oraz koncepcja zagospodarowania terenu.
Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Remont dachu świetlicy
wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności
mieszkańców”, w dniu 22.01.2013r. Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności dotacji w kwocie: 48.842,00 zł.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaakceptował
wniosek dotyczący rozliczenia dotacji w kwocie 114.599,50 zł przyznanej na realizację projektu „Mam szansę” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach
otrzymanej dotacji we wszystkich szkołach podstawowych zorganizowane są dodatkowe
zajęcia dla uczniów klas młodszych wyrównujące oraz aktywizujące.

Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu Mam Szansę

Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina
nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” dofinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013.
W dniach 11 lutego do 6 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
w godzinach pracy urzędu, w Sali Narad - pok. 32, II piętro, wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów.
Plan zagospodarowania terenów objętych dofinansowaniem z POIG

OGŁOSZENIE NR 1 /K/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC W 2013 ROKU
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( tekst jednolity
Dz. U.
z 2010 r. nr 234, poz.1536), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami )
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2013 działań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i
gminy Ogrodzieniec.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: 25.000 zł.
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie : działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki
nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje i stowarzyszenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania
realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z
celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego
dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej
rzetelnych danych.
4. Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2013 roku.
5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie
sportowej.

6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. nr 6,
poz. 25) dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pok. 22,
należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 4.03.2013 r. w Sekretariacie
Urzędu Miasta z dopiskiem „KONKURS OFERT” do godz. 15.30.
7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do 6.03.2013 r. Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.
8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem ww.
podanych informacji ( max od 0 – 30 pkt.),
2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział
rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględnieniem realności wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację ( max
od 0 – 20 pkt.),
3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację
powyższego zadania ( max od 0 - 10 pkt.),
Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi 45
pkt. ( przy maksimum 60 pkt.). Ocena dokonywana przez każdego z członków komisji, a
następnie ustalana jest średnia ilość punktów.
Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec.
9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna
umowa. Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo kontroli sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej
dotacji, a także dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.
10. Po wykonaniu zadania realizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
11. W 2012 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie publiczne pod nazwą:
I. Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2012 działań
sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i
gminy Ogrodzieniec przekazana była dotacja w wysokości 28.000,00 zł.
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Spotkanie z Kardynałem
W dniu 23 styczna 2013 roku o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie, zmarł kard. Józef Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał
83 lata.
Dziesięć lat temu kard. Józef Glemp, wówczas Prymas Polski był gościem organizowanego na terenie Gminy Ogrodzieniec i Gminy Klucze Międzynarodowego Zlotu
Przewodniczek i Skautów EUROJAM 2003. W dniu 6 sierpnia 2003 r. zwiedzał teren
zlotu, a o godzinie 21.00 prowadził Apel Jasnogórski w Sanktuarium Matki Bożej
Skałkowej w Podzamczu dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec i uczestników zlotu.
W czasie spotkania z uczestnikami Eurojamu w Żelazku odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli gazetki Eurojamu - The Daily Żelazko
oraz Gazety Ogrodzienieckiej. Kardynał chętnie odpowiadał na zadawane pytania, opowiadał o swoim dzieciństwie i latach młodości oraz przekazał pozdrowienia za pośrednictwem GO wszystkim mieszkańcom, życząc im wielu łask Bożych
i wstawiennictwa Matki Najświętszej. To spotkanie z Kardynałem Glempem było
niezwykle ciepłe, a sam Kardynał okazał się człowiekiem otwartym, bezpośrednim,
z poczuciem humoru.
Joanna Piwowarczyk
Zdjęcie z konferencji prasowej kard. Józefa Glempa w czasie EUROJAM 2003
w Żelazku

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Włodowice, Łazy, Zawiercie,
Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Klucze

sprzedaż węgla

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
(naprzeciw Kościoła)

Rodaki, ul. Rzeka
Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275

Czynne:
Pn-Pt 7.30-16.00
Sob 8.00-14.00

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek
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czynne:
poniedziałek – sobota 6.00-22.00
niedziela 9.00 – 21.00

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu
Polecamy codziennie świeże dostawy mięsa,
wędlin, warzyw, owoców i pieczywa
Wprowadziliśmy liczne udogodnienia dla
Klientów: możliwość płacenia kartą i bonami
Sodexo oraz realizacje indywidualnych
zamówień Klientów
Cyklicznie prowadzone są liczne promocje
i konkursy z nagrodami
Każdy Klient ma możliwość znalezienia produktów dopasowanych do jego potrzeb
i dobrej jakości, w konkurencyjnych cenach
Dużym zainteresowaniem osób odwiedzających Delikatesy cieszą się produkty
marki „Dobry Wybór” polecane przez znaną
prezenterkę kulinarną Ewę Wachowicz
Aktualne gazetki i promocje można obejrzeć
na www.delikatesy.pl

W klimacie barwnych
opowieści

Koniec roku to czas podsumowań, artystycznych
również zwłaszcza że
dorobek twórczy jest różnorodny i godny wernisażowej wystawy. Toteż 15
grudnia 2012r. w Domu
Kultury w Ogrodzieńcu
świat wyobraźni uzdolnionych plastycznie dorosłych, młodzieży i dzieci
złożył się na „Opowieści
barwne, sny kolorowe...
nie tylko o Ryczowie”.
To, co ukazywała wystawa, miało miejsce w
trzech projektach: „Mała
Akademia Sztuki”, „Art.
Decor – szansą na rozwój edukacji artystycznej
w Gminie Ogrodzieniec”.

(Projekty realizowane w
Ryczowie) oraz „Letni
Ogród Sztuki i Wiedzy”
– projekt realizowany w
MGOK w Ogrodzieńcu.
Beneficjentem tego inspirującego przedsięwzięcia
(od lipca do grudnia) była
Fundacja „Stara Szkoła”.
Zaprezentowane prace
ukazały szeroki wachlarz
technik
plastycznych.
Oko zwiedzających zatrzymywało się na malarstwie
akrylowym
niezwykle barwnym, z
łagodnymi
nastrojowo
obrazami natury. Przykuwały uwagę prace
najmłodszych tematycznie bogate i niezwykle

świeże tak w rysunku jak
i w barwie. Na stołach
rozkładały swe piękne
układy stroiki świąteczne, gwiazdy betlejemskie
i przepiękne dekoracje
z krepiny wykonane w
ramach zajęć i dekoracji
okolicznościowych.
Nie zabrakło Bożonarodzeniowych
pierników
uformowanych, ozdobionych i upieczonych na
Warsztatach Twórczych
w MGOK.
Wystawę można było
obejrzeć ponownie 22
grudnia 2012r. z okazji
kolędowania uzdolnionych muzycznie młodych
ludzi. Dorota Supkowska
– instruktor i inspirator
młodych talentów chętnie
odpowiadała na pytania
zwiedzających i z dumą
mówiła o artystycznych
dokonaniach uczestników zajęć. Wystawa była
czynna do końca stycznia br.
Alicja Kmita-Żak
Joanna Piwowarczyk

Tom-Pol

Cementownia

DOBRY TANI WĘGIEL
Tel. 326734162 kom. 604102291

SKUP ZŁOMU

SKUPUJEMY METALE KOLOROWE, TELEWIZORY
MONITORY, KOMPUTERY, RTV, AGD
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 137

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JAROS Ł AW L IBERS K I - A D M I N I S T R ATO R C M E N TA R Z A W O GR 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 N Y
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
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BIBLIOTEKA POLECA …

Od 1 lipca 2013 w naszym kraju zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy, po tej dacie, gmina ma obowiązek zapew- Serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu, która
nienia odbioru odpadów z nieruchomości, a właściciele nieruchomości będą uiszczać oferuje ciekawe propozycje książkowe.
opłatę do gminy a nie – jak było dotychczas – do firmy odbierającej odpady.
Jedną z nich jest książka ze wspomnieniami Urszuli Dudziak „ Wyśpiewam Wam
Co powinien zrobić właściciel nieruchomości w najbliższym czasie?
wszystko”. Niesamowite historie spisane dzięki pamiętnikom pisanym od wczesnych
W związku z wejściem w życie nowych zasad, właściciel nieruchomości powinien firmie świadlat młodości. Opowieści przez które przetaczają się niezwykłe osobowości takie jak Jerzy
czącej usługi obecnie (np. REMONDIS, ZGK sp. z o.o.) wypowiedzieć umowę z takim wyprzedzeniem, aby 1 lipca 2013 r. nie był z nią związany, a co za tym idzie nie płacił podwójnie Kosiński, Miles Davis, Sting, Herbie Hencock i wielu, wielu innych. Historia życia, podróży
(jednej opłaty do gminy, a drugiej do firmy). Informacja o okresie wypowiedzenia znajduje się Artystki, jej życie w Polsce a potem przez 20 lat w Nowym Jorku. Zabawna, poruszająca
i pełna emocji opowieść.
w tekście umowy.
W terminie do 30 kwietnia 2013 r. jednak nie wcześniej niż zostanie ustalona przez Radę Miej- Biografia, dzięki której poznajemy historie współczesnego jazzu, ale także poznajemy
ską stawka opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości powinien złożyć wspaniałą kobietę, która mimo wielu trudności tak bliskich każdemu z nas potrafi z humodeklarację. Wypełnioną deklaracją należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec do rem i ufnością patrzeć na świat. Poznajemy człowieka zakochanego w świecie, ludziach i
pokoju nr 17 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolno- życiu. Poznajemy Urszulę Dudziak.
ści 25, 42-440 Ogrodzieniec. Informacja o uchwaleniu stawki zostanie podana do publicznej
wiadomości. W chwili obecnej należy deklarację zatrzymać i złożyć dopiero po uchwaleniu Drugą propozycją jest książka Iwony J. Walczak „Złocista Dolina”.
stawki.
Szczęście miewa zapach wanilii... a smak piołunu.
Jaka będzie nowa opłata za śmieci?
Kasię, Dorotę i Majkę łączą wspomnienia lat spędzonych na uniwersytecie, dzieli – doW Gminie Ogrodzieniec, tak jak w gminach powiatu zawierciańskiego wysokość opłaty będzie
obliczana przez właściciela nieruchomości jako iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nie- rosłość. Los rzucił je w różne miejsca. Kasia osiadła w Poznaniu, gdzie w wolnych chwiruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miejską. Liczba osób to liczba faktycznie lach fotografuje. Dorota opiekuje się starszymi ludźmi we Frankfurcie, Majka została nazamieszkujących daną nieruchomość (przebywających na stałe) i będzie określana na pod- uczycielką, choć wolałaby na poważnie zająć się swoją największą pasją – malarstwem.
stawie deklaracji złożonej przez właściciela. Jeśli w budynku zamieszkują na stałe osoby bez Wspólny pomysł otwarcia ośrodka wypoczynkowego staje się zarzewiem konfliktów oraz
zameldowania należy je również wykazać w deklaracji. Gdy zameldowanych pod danym ad- rywalizacji między kobietami, ujawniając prawdziwy charakter każdej z nich. A przecież
resem jest więcej niż faktycznie zamieszkałych (np. mieszkaniec wyjechał i przebywa na stałe urocze zacisze położone z dala od zgiełku wielkich miast, pełne wspomnień dzieciństwa,
od innym adresem) właściciel nieruchomości będzie zobowiązany udokumentować miejsce miało być miejscem, które na nowo zbliży do siebie przyjaciółki i przywróci więź sprzed
pobytu osób, których nie zgłosi w deklaracji. Stawka opłaty przypadająca na jednego miesz- lat...
kańca będzie wynikiem dzielenia miesięcznych kosztów funkcjonowania nowej ustawy przez Czy ta przyjaźń będzie miała szansę przetrwać?
liczbę zamieszkałych osób. Ostateczne koszty zostaną ustalone po przeprowadzonym przez
gminę przetargu na wybór firmy obsługującej.
Kolejna propozycja jest dla naszych najmłodszych czytelników „Rybka Mini Mini
Jak będziemy postępować ze śmieciami?
W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie obo- i nowy przyjaciel”
wiązkowo w kosz na śmieci oraz obowiązkowo worki do segregowania odpadów z tworzyw Od jakiegoś czasu wśród dzieci prawdziwą furorę robi serial o małej rybce Mini Mini. Teraz
sztucznych, szkła i odpadów zielonych. Do kosza na śmieci wrzucać będziemy tylko te odpa- dzięki wydawnictwu Znak nasze maluchy będą mogły poznać kolejne przygody małej
pomysłowej bohaterki także w wersji papierowej. Każda z bajek ma ważne, mądre przedy, które nie podlegają segregacji.
słanie, które pomaga zrozumieć dziecku co jest dobre a co nie.
Jak będziemy segregować odpady z tworzyw sztucznych?
Tworzywa sztuczne opakowaniowe gromadzimy w żółtych workach. Do żółtego worka wrzu- Wszystko to podane w lekkiej, zabawnej formie oraz opisane prostym i żywym językiem.
camy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii Oprócz wartościowego tekstu uwagę przykuwają też ilustracje. Żywe kolory, staranność
gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp. Nie należy wrzu- wykonania i dbałość o szczegóły robią niemałe wrażenie nie tylko na dzieciach.
cać plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe
itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie Serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników do odwiedzenia naszej Biblioteki
w wyznaczonym punkcie w gminie.
i do zapoznania się z ciekawą lekturą.
Jak będziemy segregować odpady szklane?
Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach. Do zielonego worka wrzucamy szkło
Justyna Pilarczyk
opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki. Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, szklanych bloczków budowlanych itp.
Odpady szklane inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym
punkcie w gminie.
• Usuwanie azbestu
Jak będziemy segregować odpady zielone?
Odpady zielone gromadzimy w workach brązowych. Do brązowego worka wrzucamy odpady
• Ułożenie nowego pokrycia
zielone: liście, chwasty, skoszoną trawę, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa,
• Sprzedaż materiałów dekarskich
obierki itp. Nie należy wrzucać przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów itp.
• Montaż rusztowań
Co się stanie jeśli właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów?
Segregacja odpadów jest jednym z najważniejszych elementów nowych zasad gospodarki
• Eco kredyt
odpadami i będzie ją musiał stosować każdy obywatel. Dla osób, które nie będą segregować
odpadów i wrzucać „wszystko do jednego kosza”, opłata będzie dwukrotnie wyższa niż w
przypadku właściwego postępowania z odpadami czyli ich segregacji.
Tel. 785 07 07 03 lub tel. 34 3579 750
Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?
email: biuro@teambud.pl
Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) będą odbierane co 3 tygodnie, natomiast
TEAMBUD sp. z o.o.
odpady segregowane: tworzywa sztuczne, szkło i odpady zielone co 6 tygodni (odpady zie42-287
Kamieńskie
Młyny ul. Romanowska 7
lone odbierane będą w okresie od 1 marca do 30 listopada).
www.teambud.pl
A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?
Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór
odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bezpośrednio z nieruchomości. Ponadto, nowością będzie uruchomienie punktu, do którego
każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie przywieźć raz w tygodniu odpady wytwoPROWADZIMY SZKOLENIA
rzone na jego nieruchomości a nie objęte wyżej opisanymi zasadami. Punkt Selektywnego
PODSTAWOWE
Zbierania Odpadów, czynny w godz. 8.00-18.00, przyjmował będzie nieodpłatnie: papier i
tekturę, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt
UZUPEŁNIAJACE
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
Kat. B
opony, przeterminowane leki. Będziemy mogli również przywieźć gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie w ilości 0,5 m3/mieszkańca/rok (jeśli ilość gruzu będzie większa
Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
za nadwyżkę trzeba będzie dopłacić). Nieodpłatnie przyjmowany w ramach systemu gruz nie
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad, a także
może być zanieczyszczony odpadami innymi takimi jak: azbest, drewno, ceramika, pianki,
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji
plastiki itp. Za gruz zanieczyszczony trzeba będzie wnieść opłatę, dlatego trzeba go będzie
w różnych sytuacjach.
wstępnie na miejscu budowy „posegregować” na poszczególne frakcje odpadów.
Dla naszych Klientów szkolnie na symulatorze GRATIS!
Gmina Ogrodzieniec dołoży wszelkich starań aby nowy system odbierania odpadów spełniał
założenia ustawy a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.
tel 660 663 805: Ogrodzieniec Pl Wolności 37
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu:
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl
32 67 09 727, 32 67 09 702.

TANIE
USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Czynne: pn-pt 10.00-17.00 lub telefonicznie 660 663 805
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Strażackie spotkanie

Przy wspólnym stole
Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób
starszych, samotnych oraz podopiecznych, wśród których są m.in.
osoby chore i niepełnosprawne. W tym dniu wszyscy zasiadają do
wspólnego stołu i łamią się opłatkiem, składając sobie nawzajem
życzenia. Potem następuje wieczerza, której towarzyszy śpiewanie
kolęd i wspominanie przeżytych chwil.
Spotkanie wigilijne rozpoczął Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, który powitał
wszystkich gości uczestniczących w uroczystej wigilii.
Opłatek jest symbolem miłości i pojednania. Odczuwamy szczególną bliskość,
będąc tu razem. Co roku
organizujemy
spotkania
wigilijne i każde z tych spotkań jest wyjątkowe. Są tu
samorządowcy, pracownicy instytucji, którzy na co
dzień są bardzo blisko ludzi.
Chcemy, aby ten opłatek,
który jest symbolem miłości
i pojednania zbliżał ludzi i
dawał im radość – zwrócił

się do uczestników wigilii
Burmistrz.
Obecny na spotkaniu
ksiądz proboszcz ogrodzienieckiej parafii Jacek Furtak
odmówił modlitwę za zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa.
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, kiedy przeżywamy tajemnicę
narodzenia Jezusa. Życzę
wszystkim, aby to wspólne przeżywanie Bożego
Narodzenia napełniło was
wszelkimi łaskami i pozostało w waszych sercach
na zawsze – tymi słowami
zwrócił się do zebranych
ks. prob. J. Furtak.
Obecna na uroczystości

W sobotę, 19 grudnia 2012r.
remizie OSP Ogrodzieniec
odbyło się spotkanie zarządów wszystkich jednostek
strażackich z terenu gminy
Ogrodzieniec z przedstawicielami Towarzystwa Rozwoju Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Celem spotkania,
będącego częścią projektu
„Strażacy łączą pokolenia”
było omówienie zadania realizowanego przez TROSP
przy współpracy z CIL, który ma na celu opracowanie
i wydanie w formie publikacji historii poszczególnych
jednostek OSP. Na spotkaniu odbyła się prezentacja
wszystkich drużyn, tj: OSP
Gulzów, OSP Mokrus, OSP
Podzamcze, OSP Giebło,

czór uświetnił występ Chóru Seniorzy, który razem z
uczestnikami wigilii kolędował w miłej i serdecznej atmosferze. Panie z OPS zaopiekowały się wszystkimi
i zadbały aby ten wieczór
upłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Uczestnicy
wieczerzy życzyli sobie i innym spotkania w tak miłym
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OSP Ryczów, OSP Ryczów
Kolonia, OSP Kiełkowice,
OSP Ogrodzieniec, z których zostanie przygotowana broszura o historii OSP
w naszej gminie.
Zbieramy do naszej broszury historie zapamiętane
przez strażaków-seniorów
o akcjach, które przeżyli.
O tych, które najbardziej
zapadły w pamięć, bo były
wyjątkowe. Taki tekst sprawi, że broszura nie tylko
będzie ciekawsza, ale pozwoli również na udokumentowanie historii regionu
oczami strażaków – mówi
Paweł Abucki, Prezes Towarzystwa Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych.
Już wkrótce pojawią się
pierwsze broszury o historii OSP w poszczególnych

gminach.
W drugiej części spotkania
druhowie pożegnali mijający rok 2012 i połamali się
opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia.
W spotkaniu uczestniczył
Senator RP, gen. Zbigniew
Meres oraz przedstawiciele
gminy Ogrodzieniec – Maria
Lipka-Stępniewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Andrzej Mikulski, Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Grzegorz Wałek,
Stanisław Orman, Szczepan Plutka. Uroczyste
spotkanie uświetnił występ
Orkiestry Dętej z Giebła,
która zaprezentowała swój
najnowszy repertuar muzyczny.

gronie za rok.
Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam starszym i samotnym osobom.
Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest też bardzo
ważne. Organizatorzy zadbali, aby było świątecznie
i nastrojowo. Jest opłatek,
smaczne tradycyjne potrawy, śpiewanie kolęd. Są tu

osoby, które znamy i gdyby nie to spotkanie, to nie
mielibyśmy możliwości się
zobaczyć i porozmawiać.
Cieszymy się, że mogliśmy
się tu spotkać i powspominać dawne czasy – tak
wypowiadali się uczestnicy
spotkania.

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Maria Lipka-Stępniewska,
przewodnicząca
Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
zwróciła uwagę na piękno
tradycji wigilii i świąt w polskich domach.
Tylko w Polsce łamiemy
się opłatkiem. A potrawy z
wigilijnego stołu wyjątkowo nam smakują. W tym
dniu zapominamy o złości i
żalach – mówiła M. LipkaStępniewska.
Wszyscy uczestnicy wigilii połamali się opłatkiem,
składając sobie wzajemne
życzenia. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Był smaczny
barszcz z uszkami, dania
rybne, sałatki, ciasto. Wie-

Tenis stołowy
W dniu 24.01.2013 w hali
zawierciańskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się
mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym w kategoriach
dziewczyn i chłopców szkół
podstawowych. Reprezen-

tacja Szkoły Podstawowej Nr
1 w Ogrodzieńcu startowała
w kategorii chłopców i zajęła
w klasyfikacji ogólnej czwarte miejsce. Skład drużyny:
Dominik Pietruszka, Wiktor
Saczyński, Igor Mikulski.

Indywidualnie: Dominik Pietruszka zajął piąte miejsce w
turnieju (najmłodszy uczestnik), a Igor Mikulski siódme.
W turnieju w tej kategorii wystąpiło 8 szkół. Wygrała SP
8 z Zawiercia. Opiekun grupy
Jarosław Janik, nauczyciel
wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej Nr 1 w
Ogrodzieńcu.

Kocie sekrety i tajemnice – kocie kaprysy i humory
Trzecia edycja konkursu

Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła” zaprasza dzieci i
młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel Kot”.
Termin składania prac: do 28 lutego br. do godz. 20.00 w MGOK w Ogrodzieńcu lub w
„Starej Szkole” w Ryczowie (każdy poniedziałek godz. 15.00-19.00). Wyniki 04.03.2013.
Informacje: 507 292 792; 607 848 237
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Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Krystiana Golby z Podzamcza, który
w dniu 22 stycznia br. powiadomił nas o pożarze dachu na jednym z domów przy
Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Gdyby nie jego szybka reakcja mogłoby dojść do
nieszczęścia, tym bardziej, że była to pora nocna i ludzie kładli się już do snu. Pan
Krystian powiadomił odpowiednie służby i pomagał ewakuować ludzi z budynków.
Jego postawa zasługuje na słowa uznania i pochwały. Dziękujemy także straży
pożarnej – PSP Zawiercie oraz jednostkom OSP Ogrodzieniec, OSP Ryczów, OSP
Pilica, OSP Kromołów, biorącym udział w akcji gaśniczej.
Jadwiga Pilarczyk
Małgorzata Wnuk

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu oraz Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Ryczowie Kolonii składają serdeczne podziękowanie Pani Renacie Osys Firma „OSSA”, za wykonanie wystroju i dekoracji sali na BAL
SYLWESTROWY 2012/2013. Składamy również podziękowanie wszystkim tym
osobom, które bawiły się na tymże balu.

W imieniu swoim oraz mojej córeczki Nikoli
chciałabym serdecznie podziękować za akcję
zbiórki pieniędzy na wózek rehabilitacyjno –
inwalidzki. Jest to funkcjonalny i praktyczny
wózek, w którym siedzisko może byś ustawione w kierunku zgodnym lub odwrotnym do
kierunku jazdy. Pozycja może być swobodnie
regulowana z poziomu uchwytu opiekuna np.:
kiedy chcemy zmniejszyć kąt oparcia i zmienić pozycje dziecka z aktywnego prostego na
ustawienie spoczynkowe. Ma bardzo dobre
zawieszenie, eliminujące wstrząsy, mogące je
dopasować specjalnie do wagi dziecka.
Siedziska wózka można używać jako fotelik
rehabilitacyjny domowy, mocując je do specjalnej podstawy, co zapewnia prawidłową
postawę dziecka przez cały dzień.
Siedzisko dzięki licznym regulacjom i pelotom
można idealnie dopasować do proporcji ciała
Nikolusi.
Dziękuje raz jeszcze: Dyrektorowi Caritas ks. TOMASZOWI FOLDZE oraz pracownikom
Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
- Ks. Proboszczowi Jackowi Furtakowi
- Dyrektorowi Carrefour w OLKUSZU
- Stowarzyszeniu LOS p. Annie Pilarczyk - Sprycha
- radnym miasta i gminy Ogrodzieniec: Marcie Baryłce, Patrykowi Szczygłowi, Jerzemu
Janosce
Z głębi serca podziękowania dla radnej p. Małgorzaty Janoska, za szczególne zaangażowanie
- radnemu powiatu zawierciańskiego: Lechowi Jarosowi
- OPS w Ogrodzieńcu
- P.C.P.R w Zawierciu
- Dyrekcji i uczniom Szkoły nr 5 w OLKUSZU
- Dyrekcji, ks. Pawłowi Gielec oraz uczniom Zespołu Szkół w Wolbromiu
- Dyrekcji, Pani Paulinie Rawickiej, Pani Małgorzacie Ciepał oraz uczniom Zespołu Szkół w
Wolbromiu oraz uczniom z terenu gminy Ogrodzieniec: Agacie Cholewa, Karolinie Imiołek,
Weronice Koza, Weronice Kołodziej, Sylwii Kuca, Pawłowi Kowalczyk, Kindze Machelskiej, Aleksandrze Muszyńskiej, Oliwi Nędzy, Paulinie Sikorze, Wiktorii Spinczyk, Anicie
Żyła, Jagodzie Matczuk, Wiktorii Bidzińskiej, Bartoszowi Kosińskiemu, Paulinie Kuźniak,
Karolinie Mendak, Adrianowi Styczniowi, Dawidowi Natkańcowi, Michałowi Bielakowi,
Aleksandrze Paliga, Joannie Olszewskiej, Michalinie Słowik, Magdalenie Baryłce, Bartoszowi Woźnickiemu, oraz wszystkim, którzy złożyli swój datek do puszek Caritas, dzięki
czemu Nikolusia otrzymała specjalistyczny wózek rehabilitacyjno – inwalidzki.
,,Człowiek wart jest tyle, ile czyni dobrego’’
Iwona Matczuk z Nikolką

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
składają serdeczne podziękowania Kierownictwu i Pracownikom
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu oraz Druhom z
OSP Ogrodzieniec za pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu imprezy sylwestrowej, która odbyła się na
Placu Wolności w Ogrodzieńcu 31.12.2012r./01.01.2013r.

STYCZEŃ-LUTY 2013

1% dla organizacji
działających na terenie
naszej gminy
Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych działających na
terenie Gminy Ogrodzieniec.
W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu podatkowym za 2012
rok numer KRS i cel szczegółowy.
Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna Fundacja Osób Niewidomych – Nr
KRS 0000018926
Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK
Dla Majki Ryłko z Ogrodzieńca (córki Moniki Kucharczyk) - Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom – Nr KRS 0000191989
Cel szczegółowy 1% - Maja Ryłko
Dla Emilki Krzykawskiej Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja
Klub Sportowy Giebło – Nr KRS 0000136686
Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212
Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie
– dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie –
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie
– dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie –
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Zawierciański, Województwo
Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii

Jak co roku w styczniu...
W styczniu jak co roku od
dwudziestu lat ogarnia Polskę „wielkie poruszenie”.
Myślę o WOŚP, która gra
pod batutą Jurka Owsiaka
już tyle lat. Dlaczego „świątecznej pomocy”? Skąd
wzięła się taka nazwa już
nie pamiętam. Być może,
że blisko Świąt Bożego Narodzenia lub, że to zawsze
niedziela, czyli święto – dla
większości ludzi dzień wolny
od pracy. A może dlatego,
że taka akcja kiedykolwiek
zorganizowana przypomina zawsze wielkie święto.
Kiedy mówię o swoim zdumieniu, zastanawiam się jak
to się udało, że akcja trwa
tyle lat, że przyciąga tyle
osób, szczególnie młodych
ludzi, że włączają się różne
instytucje, kluby, stowarzyszenia i że mimo krytyki
(coraz rzadszej) zawsze się

udaje. Narzekamy na młodzież że leniwa, bez pomysłów, że tylko siedzi przed
komputerem a tutaj ponad
120 tysięcy wolontariuszy
poświęca swój czas w niedzielę, angażując się w coś,
co uważa za ważne i piękne.
Jurek Owsiak dotarł do
młodych ludzi, którzy nawet
jeśli nie znają dokładnego
celu akcji, wiedzą że zbierają pieniądze na pomoc
innym, słabszym i chorym,
znają z pewnością nazwisko głównego dyrygenta.
Obserwując młodych wolontariuszy cieszy ich zaangażowanie, sumienność
i potrzeba bycia użytecznym. Oni nie narzekają, że
swoją pracą wyręczają państwo. Czują się potrzebni i
ważni, dowartościowani - i
to się liczy. Cieszę się, że
są traktowani poważnie,

mając świadomość uczestniczenia w czymś znaczącym. A że przy okazji fajnie
się bawią, to jeszcze lepiej,
gdyż uśmiech i pogoda ducha, humor to wartości do
pozazdroszczenia w każdym wieku. Przecież tak
naprawdę bez tych dzieciaków z puszkami oraz
ludzi dobrej woli i wielkiego
serca ta akcja nie udałaby
się i nie miała tego uroku.
Sądzę, że wszystkim grającym w Wielkiej Orkiestrze
należą się słowa uznania
i podziękowania, szczególnie tym najmłodszym.
„Małe jest piękne”, lecz
efekty wielkie i niech WOŚP
gra do końca świata i jeszcze dzień dłużej.
Pozdrawiam
HZM

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza
14.02.2013r. (czwartek) godz. 17.30 – koncert walentynkowy pt. „Nikt nie chce żyć bez
miłości” w wykonaniu Zespołu Echo
09.03.2013r. (piątek) godz. 18.30 – koncert muzyki włoskiej w wykonaniu Lucjana Wesołowskiego i Joanny Spandel
Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy!

STYCZEŃ-LUTY 2013
RP w Ogrodzieńcu)
Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z kl. I-IV i
oddziałów przedszkolnych „Ogrodzieniec w oczach dziecka”(SP w Gieble);
Konkurs wiedzy o Podzamczu – „Niebo z moich stron”- znam
miejsce, w którym mieszkam” (Szkoła Podstawowa Fundacji
Elementarz w Podzamczu);
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Harmonogram imprez w roku obchodów 40 lecia odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich
Styczeń
01.01.2013 – Powitanie Nowego Roku;
Luty
01.02.2013r. – Koncert piosenki francuskiej „Pod dachami
Paryża” (MGOK Ogrodzieniec);
Konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej na
wykonanie Herbu Ogrodzieńca dowolną techniką (MGBP w
Ogrodzieńcu);
Wystawa „Historia Ogrodzieńca” (MGBP w Ogrodzieńcu);
Marzec
Ogłoszenie konkursu „Ogrodzieniec – moje miejsce na Ziemi”
- forma plastyczna, fotograficzna, fotograficzno- plastyczna, dziennikarska/ literacka, multimedialna (MGOK, Gazeta
Ogrodzieniecka)
Konkurs piosenki o Ogrodzieńcu dla szkół podstawowych i
Gimnazjum (Szkoła Podstawowa w Gieble);
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (Zarząd Oddziału MG ZOSP

Kwiecień
„Najciekawsze miejsce w moim mieście”- lekcja biblioteczna
o historii Ogrodzieńca dla uczniów klas IV- VI, wykonanie plakatu i pocztówki (MGBP w Ogrodzieńcu);
Szkolny konkurs plastyczny pt. „Czterdzieści lat minęło…”
plakat promujący 40- lecie odzyskania przez Ogrodzieniec
praw miejskich (SP Fundacji Elementarz w Podzamczu);
Wystawa fotograficzna pt. „Nic nie może przecież wiecznie
trwać…- gmina Ogrodzieniec na starych i nowych fotografiach” (Szkoła Podstawowa w Podzamczu);
28.04.2013r. Festyn szkolny w Ryczowie połączony z otwarciem boiska sportowego (Szkoła Podstawowa w Ryczowie);
Maj
„Majówka na skwerze” - impreza plenerowa na Placu Wolności w Ogrodzieńcu (MGOK Ogrodzieniec);
13.05.2013r. X Jubileuszowy Konkurs Wiedzy O Unii Europejskiej „O Unii Europejskiej wiemy już prawie wszystko”;
Wystawa malarstwa lokalnej artystki Bożeny Pilarczyk (MGBP
Ogrodzieniec);
Wystawa „ Książka- 40 lat temu i dziś” (MGBP Ogrodzieniec);
18-19.05.2013r. X Najazd Barbarzyńców - Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu (Spółka ZAMEK);
25.05.2013r. Przegląd Orkiestr Dętych (Zarząd Wojewódzki
ZOSP RP w Katowicach Zarząd MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, MGOK Ogrodzieniec)
31.05.2013r. „40 lat minęło…”- impreza plenerowa z okazji 40 lecia odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich
(Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, MGOK Ogrodzieniec),
Czerwiec
02.06.2013r. Historie z 1001 baśni- spektakle dla dzieci, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu (Spółka ZAMEK);
03.06.2013r. Turniej Sportowy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec ;
08.06. 2013r. - (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Powiało historią

W dniach 11-13 stycznia br.
w Domu Kultury w Kroczycach odbyła się autorska wystawa strojów historycznych.
Wernisaż strojów zatytułowany „Piękno historii ubioru
na żywo” zgromadził liczącą
blisko 600 osób publiczność, podziwiającą bogate
zbiory strojów Anny Musialskiej, mieszkanki Ogrodzieńca. Wycieczki szkolne oraz
mieszkańcy powiatu zawier-

ciańskiego w ciągu trzech dni
wystawy byli uczestnikami
niepowtarzalnej wycieczki w
przeszłość. Młodzież gimnazjum kroczyckiego przygotowała pod kierunkiem Pani
Ani pokaz tańców dawnych,
zaś członkowie koła poezji
śpiewanej
zaprezentowali na żywo fragment muzyki
dawnej granej na fletach prostych.
Obecna wystawa to już dru-
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16.06.2013r. Święto Szkoły Podstawowej w Gieble
(m.in. występ laureatów konkursu piosenki o Ogrodzieńcu, wystawa prac plastycznych wyróżnionych w konkursie
„Ogrodzieniec w oczach dziecka”);
21.06.2013r. „Sztafeta pokoleń” - bieg uliczny uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Ogrodzieńcu;
22-23.06.2013r. Wojenne opowieści - inscenizacje historyczne z czasów II wojny światowej, Zamek Ogrodzieniecki w
Podzamczu (Spółka ZAMEK);
Lipiec 2013
Jurajskie Granie i Śpiewanie (MGOK Ogrodzieniec)
06-07.07.2013r. Ogniem i mieczem - impreza historyczna,
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu (Spółka ZAMEK),
Sierpień
03-04.08.2013r. XVI Turniej Rycerski, Zamek Ogrodzieniecki
w Podzamczu;
17.08.2013r. Strasznie Śmieszny Zamek - V Zamkowe Spotkanie Kabaretowe;
23-24.08.2013r. Święto Gminy Ogrodzieniec, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu;
Wrzesień
01.09.2013r. - Festyn z FANTAZJĄ w Ogrodzieńcu (MGOK
Ogrodzieniec)
Ogłoszenie konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową;
Październik
Konkurs Wiedzy o Ogrodzieńcu (SP w Gieble);
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2013/2014
UTW w Ogrodzieńcu (MGOK Ogrodzieniec);
Listopad 2013
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 40 rocznicy odzyskania przez Ogrodzieniec praw miejskich
Święto Odzyskania Niepodległości (MGOK Ogrodzieniec);
Grudzień 2013
Rozstrzygnięcie konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa
(MGOK Ogrodzieniec),
Koncert kolęd (MGOK Ogrodzieniec)

Z działania Komisji „A”

ga edycja wernisażu strojów
historycznych autorstwa Pani
A. Musialskiej. Nosimy się z
zamiarem zorganizowania
trzeciej edycji na większą
skalę w scenerii plenerowej
z udziałem jeszcze większej
liczby modelek. Prawdopodobnie nastąpi to w okresie
letnim tego roku –mówi Dariusz Kosiński, dyrektor Domu
Kultury w Kroczycach.
red

Gmina Ogrodzieniec od 10 lat uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod hasłem „ Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Kampania skierowana była głównie do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
innych instytucji zajmujących się szeroko
pojętą profilaktyką. Poza materiałami dydaktycznymi, ulotkami i plakatami były
zaproszenia do udziału w konkursach.
Uczniowie z naszej gminy brali w nich
udział, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
W tym roku Pełnomocnik Burmistrza d/s
Profilaktyki zaprosił naszą gminę do udziału w innej kampanii reklamującej się „ Profilaktyka, która łączy pokolenia”.
Ofertą na 2013 r. jest ogólnopolska kampania pod hasłem : „POSTAW NA RODZINĘ!”
Twórcy kampanii zachęcają do udziału w
niej twierdząc, że mają najładniejsze w
Polsce materiały profilaktyczne, gdyż kiedy trafią do rąk odbiorców czyli dzieci, rodziców, dziadków muszą być atrakcyjne.
Tylko wtedy skupią na sobie uwagę, zostaną uważnie przeczytane i zapamiętane.
Wśród bogatej oferty są między innymi
ulotki i poradniki o takich tytułach:
- „Radość wspólnego działania”
- „Z dziadkiem na rybach”
- „Czy wiesz, kto może Ci pomóc?”
- „Pokolenie blisko siebie”
- „Pomocna dłoń”
- „Solidarność pokoleń”
Propozycje twórców kampanii koncentru-

ją się na pozytywnej profilaktyce, wiedząc,
że jest to sprawdzony sposób na wznowienie i chronienie młodych ludzi przed
zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Wszystkie propozycje
mają na celu promocję pozytywnego obrazu rodziny. Materiały są kolorowe, czytelne, skonstruowane w prostej formie, by
dotrzeć do każdego. Autorzy proponują
działania proste, łatwe w realizacji, zyskujące przychylność społeczności lokalnych.
Propozycje działań nie tworzą sztywnych
schematów, terminów i wydaje się, że dopasowują się do szkolnych programów
profilaktycznych.
Przekazujemy materiały do szkół, świetlic,
kierując do uczniów, nauczycieli i rodziców, mając nadzieję że wykorzystają je
dobrze, zgodnie z założeniami.
Liczymy, że dorośli chętnie się włączą w realizację niektórych działań. Efektem może
być tylko wzmocnienie więzi rodzinnych i
pogłębienie szacunku dla osób starszych.
Dobre relacje między pokoleniami to wielki skarb i ogromna szansa na sukces w
życiu. Autorzy podpowiadają, jak korzystać z mądrości i doświadczeń babć oraz
dziadków. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kampanii.
Przystępując do kampanii „POSTAW NA
RODZINĘ!” samorząd realizuje zadania
zapisane w art. 41 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
HZM
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PLAN FERII ZIMOWYCH 2013
MGOK OGRODZIENIEC
Poniedziałek 11.02.2013r.
8.30-15.30 – Zapisy na zajęcia oferowane przez MGOK podczas ferii zimowych 2013
11.00 – Projekcja filmu dla dzieci
11.00-13.00 – Warsztaty dziennikarskie (praca w redakcji gazety, krótkie notatki prasowe,
fotoreportaż)
Wtorek 12.02.2013r.
11.30 - „Ostatki” – wyjście z dziećmi do kawiarenki „Jamajca” (naprzeciwko „Biedronki”)
Ilość miejsc ograniczona!!! Prosimy o zapisy w MGOK
17.00 – Plastyka dla młodzieży – malowanie na szkle
Środa 13.02.2013r.
11.00 – Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa
14.00 – 16.00 - Warsztaty Gitarowe (pracownia muzyczna MGOK)
15.00 – Plastyka Kartki Walentynkowe
16.00 – Plastyka
Czwartek 14.02.2013r.
11.00 – Warsztaty plastyczne - malowanie na szkle
14.00 – 16.00 - Warsztaty Gitarowe (pracownia muzyczna MGOK)
Piątek 15.02.2013r.
Wyjazd do kina na film pt. „Zambezia” (Ilość miejsc ograniczona!!! Prosimy o wcześniejsze
zapisy w MGOK)
15.00 – Zajęcia plastyczne
16.30 – Rękodzieło dla dorosłych (grupa piątkowa- odrabiamy bal)
Poniedziałek 18.02.2013r.
10.00 – Warsztaty dziennikarskie z reporterką i reportażystką Polskiego Radia Katowice
Gabrielą Kaczyńską- Lipś
11.00 – Projekcja filmu dla dzieci
Wtorek 19.02.2013r.
11.00 – 13.00 – Mażoretki – zajęcia treningowe w sali gimnastycznej SP Ogrodzieniec
15.00 – Plastyka dla dzieci
17.00 – Warsztaty malowanie na szkle
Środa 20.02.2013r.
14.00 – 16.30 – Warsztaty Perkusyjne (aula – I piętro – MGOK)
15.00 – Plastyka dla dzieci
17.00 – Warsztaty plastyczne dla młodzieży
Czwartek 21.02.2013r.
11.00 – Zajęcia plastyczne
15.00 – 17.00 – Warsztaty Perkusyjne (aula – I piętro – MGOK)
Piątek 22.02.2013r.
11.30 – Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów Teatru ART- RE
z Krakowa
15.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci
17.00 – Zajęcia plastyczne dla młodzieży
Szczegółowe informacje, harmonogram i zapisy w biurze MGOK od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.30 – do 15.30 lub pod numerem telefonu 326732044
e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
Prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia w biurze MGOK, na warsztaty malowania na
szkle uczestnicy przynoszą własne naczynia: słoiki, szklanki, butelki itp.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i odwołania poszczególnych zajęć z powodu braku uczestników.

Muzeum Pożarnictwa
W grudniowym wydaniu Gazety Ogrodzienieckiej pisaliśmy o wystawie wyposażenia i
umundurowania strażackiego z prywatnych zbiorów Konrada i Zdzisława Wojdasów.
Obecnie zbiory Ogrodzienieckiego Prywatnego Muzeum Pożarnictwa można obejrzeć na
stronie internetowej Śląskiej Galerii Fotografii Pożarniczej. Kategoria: Sprzęt ratowniczy
– Prywatne Muzeum.
Ponawiamy także apel do osób, które mają w posiadaniu strażackie przedmioty, a nie są
im już potrzebne, o kontakt pod numerem tel. 506 547 843; 32 67 33 805
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Gala Aktywnych

2012 cd. ze str.1

Uroczystość Gala Aktywni 2012, która odbyła się 6 lutego br. w Szkole Podstawowej w
Ogrodzieńcu była okazją do podsumowania działań SAP w I semestrze roku szkolnego
2012/2013. Uczniowie złożyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Lipce-Stępniewskiej podziękowania
za zaproszenia do współorganizowania prestiżowych imprez gminnych. Podziękowania
popłynęły także pod adresem Domu Kultury, w tym dyrektora Doroty Cygan oraz pracowników Marka Woźniaka i Konrada Burzyńskiego i Gazety Ogrodzienieckiej redaktora Joanny Piwowarczyk za owocną współpracę, pomoc, profesjonalne wsparcie uroczystości
i występów szkolnych oraz Rodziców, m.in. Dariusza Kosińskiego, który bierze aktywny
udział w pracach klubu.
Podczas uroczystości nagrodzono także uczniów biorących w konkursach i projektach
szkolnych, m.in. Agatę Cholewę i Wiktorię Bidzińską laureatki konkursu „Śladami Patrona” oraz Pawła Jęśka autora wierszy wyróżnionych w konkursie poetyckim. Uczniowie
biorący udział w akcji charytatywnej otrzymali dyplomy uznania.
Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień w kategoriach: Ambitny,
Kreatywny, Sumienny i Sprawny.
Żeby odszukać tych, którzy wyróżniają się swoją szkolną i pozaszkolną aktywnością, zwróciliśmy się tym razem nie do nauczycieli, którzy oceniają naszą wiedzę i umiejętności, lecz
do samych uczniów. To oni wskazali wśród swoich koleżanek i kolegów tych, którzy ich
zdaniem, zasługują na wyróżnienie i uznanie całej społeczności szkolnej – mówią członkowie SAP.
Wyróżnienia “Aktywny 2012” otrzymało trzydziestu uczniów klas IV – VI (listę nagrodzonych publikujemy poniżej).
Imprezę uświetniły występy muzyczne: mini-recital Bartosza Kosińskiego oraz koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu Dariusza Kosińskiego i Marka Woźniaka.
Galę Aktywni 2012 współorganizowali: Agencja SAP i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu.
Red.

„Ambitny 2012”
Karol Bratek, Aleksandra Jaworska, Aleksander Apel, Marta Kubiczek, Nikola Ptak, Kacper Adamczyk, Bartosz Kosiński, Weronika Koza
„Kreatywni 2012”
Julia Pytka, Mateusz Szczęśniak, Dagmara Mikoda, Karolina Mendak, Emilia Fabjańska,
Oliwia Nędza, Agata Cholewa, Paweł Kowalczyk, Ania Janoska, Zosia Janoska, Natalia
Kudela
„Sumienny 2012”
Aleksandra Muszyńska, Wojciech Czaplicki, Jakub Dziwisz, Wiktoria Mogiła, Krystian Molenda, Norbert Kobroń
„Sprawny 2012”
Dominik Pietruszka, Karol Siwek, Kacper Selejdak, Igor Mikulski, Adrian Styczeń

Podpisano Partnerskie Porozumienie Fabryka Kultury

fot. Konrad Wojdas

W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, dyrektorzy domów kultury z Łaz, Myszkowa, Ogrodzieńca, Poręby i Siewierza podpisali Porozumienie Partnerskie „Fabryka Kultury”.
Celem ogólnym Partnerstwa jest wypracowanie w oparciu o wiedzę i doświadczenie poszczególnych jednostek, jak najlepszych planów i rozwiązań na rzecz rozwoju życia kulturalnego na
terenie działania placówek.
Jak wyjaśnia dyrektor MOK w Łazach, Grzegorz Piłka: Chodzi o jak najlepszą promocję kultury,
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji seniorów i niepełnosprawnych, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji.
Partnerstwo pomiędzy naszymi instytucjami pozwoli na wymianę doświadczeń, realizowanie
wspólnych przedsięwzięć i dzielenie się dorobkiem działających w poszczególnych domach
kultury formacji artystycznych - dodaje Dorota Cygan, dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu.
Współpraca Partnerów ma działać w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, otwartości, równoprawności i wspólnego zaangażowania w dążeniu do osiągania zamierzonych celów.
Jednym z pierwszych działań w ramach „Fabryki Kultury” był wspólny występ zespołów śpiewaczych i chórów seniorów działających pod egidą poszczególnych domów kultury, który odbył
się 24 stycznia w Łazach.
Red.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ogrodzieńcu

Sekcja historyczna

Niebawem
studenci ogrodzienieckiego
UTW zakończą pierwszy semestr. W ramach podsumowania
nie tylko semestru,
ale także 2012 roku,
przypomnijmy:
Początki ruchu uniwersytetów trzeciego wieku sięgają roku 1972. W Polsce
pierwszy rok akademicki
UTW- zainaugurowano

Sekcja folkloru

12 listopada 1975 roku.
Uniwersytet III Wieku w
Ogrodzieńcu jest po Łazach i Zawierciu trzecim
działającym w powiecie
zawierciańskim.
Wydano 128 indeksów
i legitymacji dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym
od października 2012r.
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w

Ogrodzieńcu. Honorowy
indeks o numerze 001
otrzymał Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski.

prowadziła prof. dr hab.
Jadwiga Stawnicka na
temat „Skutecznej komunikacji w sytuacjach
konfliktowych”.

wotnej, sportu, turystyki i
rekreacji .
Przedział wiekowy uczestników UTW w Ogrodziencu to 35- 85 lat.

Patronat merytoryczny
objęła Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Do tej pory odbyło się sześć wykładów
o przeróżnej tematyce.
Inauguracyjny wykład 18
października 2012r. po-

Prężnie działają następujące sekcje: komputerowa, języka angielskiego,
historyczna, przyrodnicza, wokalno-muzyczna,
literacka, rękodzieła artystycznego, folkloru, zdrowia i profilaktyki zdro-

Biuro Uniwersytetu III Wieku znajduje się przy Placu
Wolności 24 w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Osobą
odpowiedzialną za prowadzenie biura i koordynowanie zajęć UTW jest

Sekcja rekreacyjna

W środę 10 stycznia 2013 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbył się
siódmy już wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Zajęcia
prowadziła pani dr Małgorzata Wójcik – Dudek – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Literatury
w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.
Tematem zajęć było przybliżenie sylwetki Marii Skłodowskiej – Curie jako kobiety niezwykłej.
Prowadząca przedstawiła polsko – francuską Noblistkę nie tylko jako wybitnego naukowca, ale także jako matkę, żonę, kochankę i przede wszystkim jako kobietę.
Poznaliśmy historię jej dzieciństwa, rodzinnych tragedii, wielkich miłości (do męża, dzieci,
pracy) i ciężkiej drogi zdobycia nagród Nobla.
90 minut wykładu dał nowy nieznany dotąd obraz Marii Skłodowskiej – Curie jako kobiety
pracowitej, honorowej, otwartej na problemy innych ludzi, kobiety inteligentnej kochającej,
oddanej mężowi i dzieciom, a także niezwykle silnej, która po każdej tragedii podnosiła
się i stawała do walki.
Muzyka jest wszędzie, dookoła nas. Bardzo często przy muzyce gotujemy, sprzątamy,
jedziemy samochodem, majsterkujemy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy muzyka może mieć wpływ na nasze zdrowie? Słuchacze UTW w Ogrodzieńcu mogli się o tym

Beata Stypa –Rus - instruktor MGOK.
Od początku powstania
UTW działa Rada Naukowo – Programowa oraz
Rada Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Starostą
UTW w roku akademickim 2012/2013 jest Maria
Lipka – Stępniewska.
Beata Stypa-Rus

Sekcja przyrody

przekonać w czwartek 24 stycznia na kolejnym wykładzie w ramach UTW. Tematem zajęć
była wspomniana wcześniej muzyka, a właściwie „Muzykoterapia – duchowe uzdrawianie
dźwiękiem i muzyką”. Wykład poprowadził prof. zw. dr hab. Mirosław Kisiel – pracownik
naukowo – dydaktyczny w katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Zajęcia rozpoczęły się akcentem muzycznym. Uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać
arii Cherubina Voi che sapete Wolfganga Amadeusza Mozarta z opery „Wesele Figara”.
Następnie wykładowca przedstawił terapeutyczne aspekty muzyki, rodzaje terapii, a także pokazał sposób doboru muzyki do nastroju. I tak dowiedzieliśmy się, że muzyka poprawia nastrój, wyzwala emocje, zwiększa wrażliwość emocjonalną, usprawnia koordynację ruchową, czy też leczy bezużyteczne nawyki. Teorię przedstawioną przez profesora
wzbogacały melodie Mistrzów klasyki i filmy dokumentalne.
Na koniec wykładu seniorzy poddani zostali seansowi relaksacyjnemu. Przy melodii Fryderyka Chopina profesor wprowadzał w stan odprężenia, zademonstrował także kilka
miejsc i sposobów masażu.
Marta Bejgier

16

GAZETA ogrodzieniecka

STYCZEŃ-LUTY 2013

Grała Wielka Orkiestra
W niedzielę, 13 stycznia już po raz dwudziesty pierwszy odbył
się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego dochód
przeznaczony został na zakup najnowocześniejszych urządzeń
dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
W całym kraju na ulicach wolontariusze zbierali pieniądze do
puszek. Podczas imprez oraz drogą internetową przeprowadzono
wiele aukcji i licytacji. Na rzecz corocznej akcji Jurka Owsiaka
kwestowano także za granicą.

W Ogrodzieńcu w organizację WOŚP zaangażowali
się strażacy z OSP Ogrodzieniec oraz pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu.
Pierwszą część imprezy
zorganizowano przed remizą OSP, gdzie odbywały się pokazy ewakuacji
osób z zagrożonego bu-

dynku z wykorzystaniem
technik alpinistycznych,
prezentacja sprzętu jakim
dysponuje ogrodzieniecka Grupa Ratownictwa
Wysokościowego, pokaz
ratownictwa drogowego
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu hydraulicznego, będącego na
wyposażeniu OSP Ogro-

dzieniec i OSP Marciszów,
prezentacja ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Marciszów
SCANIA P400. Pokazom
towarzyszył koncert Orkiestry Dętej z Giebła. W
godzinach popołudniowych akcja przeniosła się
do Domu Kultury, gdzie
odbywały się występy ar-

Stara Szkoła w Ryczowie
W Ryczowie przed budynkiem Starej Szkoły podziwialiśmy Szopkę Bożonarodzeniową,
przygotowaną przez Dorotę Supkowską i Wojciecha Jagielskiego z Fundacji „Stara Szkoła”. Szopka robiła niezwykłe wrażenie w dzień, a także nocą, gdy efektowne oświetlenie
figur i żłobka tworzyły nastrojowy, świąteczny klimat. Ekspozycja była czynna do końca
stycznia br.
JP
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tystyczne oraz licytacja
przedmiotów podarowanych przez różne instytucje, artystów plastyków
oraz osoby prywatne. Jak
zwykle niezawodny okazał
się p. Krzysztof Uglorz,
który tym razem wcielił się w rolę szeryfa i ze
swym asystentem kowbojem bardzo sprawnie

fot. Konrad Wojdas

przeprowadził licytację, z
której środki zasiliły konto
WOŚP. Ponadto wystąpiły ogrodzienieckie chóry:
Seniorzy i Zespół Echo
oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne
prowadzone przez Marka Woźniaka, instruktora
MGOK. Na zakończenie
odbył się koncert zespołu

Druga Strona Ciszy. Po
zakończeniu imprezy rozpoczęło się wielkie liczenie. Pieniądze z puszek
oraz dochód z aukcji na
sumę ok.12.000 złotych
zostały przekazane na
konto WOŚP.
Joanna Piwowarczyk

