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Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, spokoju ducha, wiary w dobro i ludzi,
umiejętności dostrzegania piękna tego świata
i wiary w siebie
życzą
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Oświatowa „klapa”
Niestety nie wszystko co planujemy zawsze kończy się
sukcesem. Mnie nie udało się uruchomić w tym roku
ogólniaka w Ogrodzieńcu. Szkoda, bo pomimo pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach,
pomimo próśb rodziców kierowanych do powiatu, pomimo wielu pism i starań gminy - Zarząd Powiatu Zawierciańskiego nawet nie zechciał przedstawić radzie
powiatu naszego wniosku o szkołę. A bez tego szkoły
nie da się otworzyć. Szkoda, bo mieliśmy wyjątkową
okazję, korzystając z reformy oświaty, na przekształcenie Gimnazjum w Liceum Ogólnokształcące. Nie rozumiem dlaczego, bo przecież chcieliśmy prowadzić małą
szkołę wyłącznie dla dzieci z naszej gminy, głównie dla
tych, którzy mają utrudniony dostęp do innych liceów w
powiecie. Nasza nie byłaby zagrożeniem dla istnienia zawierciańskich szkół i dla pracujących tam w przepełnionych klasach nauczycieli. A jednak coś spowodowało,
że zgody nie ma …
Mieliśmy nadzieję, że 30 marca br. na sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego znajdzie się uchwała zezwalająca
na otwarcie liceum, jednak tak się nie stało. W tej sytuacji następnego dnia, w ostatnim ustawowym terminie,
Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła decyzję o włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1, dzięki
czemu udało się uniknąć likwidacji szkoły i zwolnienia
42 pracowników tej szkoły. Uratowany został przed zamknięciem najlepiej wyposażony budynek oświatowy w
gminie z halą sportową, wybudowaną z dużym wysiłkiem dziesięć lat temu za ponad 8 mln złotych.
Uchwała naszej rady o włączeniu gimnazjum do szkoły
podstawowej zaskoczyła wiele osób, również nauczycieli i rodziców. Wymaga więc wyjaśnienia co oznacza
i jak będzie wyglądać sieć szkół w gminie. Najprościej
mówiąc, od 1 września br. będziemy mieli trzy ośmioletnie szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez
gminę oraz ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną
przez Fundację „Elementarz” w Podzamczu, jako szkołę
niepubliczną. Dla dotychczasowych szkół w Ryczowie
i w Gieble zmiany spowodowane reformą praktycznie

nie będą odczuwalne. Inaczej będzie dla Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, która działać będzie w dwóch
budynkach. Jeden, w którym będzie jej siedziba, tak jak
dotychczas przy ul.Kościuszki 67, a drugi to budynek
obecnego gimnazjum na Osiedlu Elizy Orzeszkowej 13.
Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum od nowego
roku szkolnego staną się z mocy ustawy nauczycielami
Szkoły Podstawowej nr 1, na tych samych prawach co
nauczyciele obecnej podstawówki. Będą uczyć, według
posiadanych kwalifikacji, w klasach V-VIII przedmiotów
zgodnie z nowymi programami nauczania. W budynku przy ul.Kościuszki oprócz szkoły podstawowej nadal
będzie czynne przedszkole, do którego będziemy przyjmować każde dziecko z gminy w wieku od 3 do 6 lat.
W najbliższych tygodniach wspólnie z dyrektorami szkół
opracujemy nowe arkusze organizacji pracy dla wszystkich placówek. Arkusze po zatwierdzeniu przez Śląskiego Kuratora Oświaty staną się podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkół. Czeka nas trudna
praca, ponieważ trzeba będzie tak ułożyć plany, aby
pomimo zmian wszystkim nauczycielom zapewnić pracę. Mamy dzisiaj wiele pytań bez odpowiedzi, ale trzeba
wyciszyć emocje zabrać się do pracy. Pisząc „emocje”
mam na myśli niepokój jaki towarzyszy nauczycielom,
którzy, co zrozumiałe, obawiają się o swój los. Obiecuję,
że tak jak zawsze, wspólnie z Dyrektorami wszystkich
szkół przygotujemy nasze placówki w taki sposób, aby
skutki wprowadzanej reformy były jak najmniej dotkliwe.
Jestem przekonany, że uda nam się znaleźć takie rozwiązania, że zostaną zapewnione najlepsze warunki dla
nauki naszych dzieci.
Jak będzie po 1 września? Zobaczymy, ale jestem jednak pełen optymizmu. Będzie dobrze. Przez ostatnie
kilkanaście lat byliśmy przykładem dla innych gmin jak
należy dbać o placówki oświatowe. Nasze szkoły były
wzorem do naśladowania i jestem pewien, że tak również będzie po wdrożeniu reformy oświaty.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dzień w średniowieczu
str. 4/5

Wesołego Alleluja, czyli
zwyczaje wielkanocne
str. 12

Kalendarz imprez
ZAMKOWYCH
Ankieta dla
Mieszkańców Gminy
na dofinansowanie
pokryć dachowych
(likwidacja azbestu)
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Turniej halowy strażaków
Drużyna OSP Giebło zwyciężyła
w IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Drugie
miejsce wywalczyli druhowie
z OSP Ryczów, trzecie – OSP
Gulzów.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Ogrodzieńcu w dniu 4 marca br. zorganizował już po raz czwarty rozgrywki
piłki nożnej na hali sportowej w
ogrodzienieckim Gimnazjum. W
turnieju uczestniczyły wszystkie
jednostki OSP z terenu naszej
gminy: Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Ogrodzieniec,
Podzamcze, Ryczów i Ryczów-Kolonia. Najlepszymi strzelcami
turnieju okazali się równorzędnie
(po 11 goli): Kacper Motyka z
OSP Ryczów i Radosław Szumliński z OSP Ryczów-Kolonia.
Najlepszym bramkarzem został
Kamil Kućmierz z OSP Giebło.

Najmłodszym zawodnikiem był
Oskar Janik z OSP Gulzów, a
najstarszym Andrzej Żak z OSP
Ryczów-Kolonia.
Mecze sędziowali Dawid Szymusik i Adam Głąb, a nad punktacją
czuwała komisja sędziowska w
składzie: dh Janusz Łypaczewski
(OSP Gulzów) oraz dh Andrzej
Żak (OSP Ryczów), koordynatorem turnieju był dh Grzegorz
Żak, Wiceprezes ZOMG ZOSP
RP w Ogrodzieńcu.
Turniej zgromadził tak dużo młodzieży i to jest budujące, że w
każdej jednostce jest wiele młodych ludzi, aktywnych i chętnych
do nowych wyzwań. Takie zawody umacniają naszą organizację
i zachęcają do sportowej rywalizacji, a wyniki są motywacją
do kolejnych, jeszcze lepszych
turniejów – tymi słowami zwrócił się do zawodników Burmistrz
Andrzej Mikulski, który pogratulował wyników. Zwracając się do

UWAGA! Dofinansowanie wymiany dachów!
Gmina Ogrodzieniec ma możliwość
pozyskania dotacji dla mieszkańców
na pozbycie się azbestu z dachów
budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Kosztem kwalifikowanym, czyli tym
od którego liczona będzie dotacja
jest: demontaż pokrycia azbestowego, utylizacja azbestu, koszt nowego
pokrycia dachu blachodachówką o
powierzchni takiej, jak powierzchnia
usuwanego pokrycia azbestowego.
Wszelkie elementy konstrukcyjne, w
tym więźba dachowa nie będą dofinansowane.

Burmistrz Miasta i Gminy może w
imieniu właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy złożyć
wniosek o dofinansowanie inwestycji
do urzędu marszałkowskiego. Jeżeli
wniosek zostanie wybrany do dofinansowania wysokość dotacji może
stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin realizacji od roku 2018.
Przewidujemy dwa typy budynków
objętych wnioskiem:
TYP 1. – WYMIANA AZBESTOWEGO
POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ

Turniej tenisa stołowego

Komendanta Henryka Karcza
Burmistrz podziękował organizatorom oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w przeprowadzenie już czwartego turnieju na
hali Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
W otwarciu turnieju uczestniczyli zaproszeni goście m.in.
Zygmunt Podsiadło, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz druh Mieczysław
Skręt, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Zawierciu, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Organizatorzy zadbali również o
poczęstunek dla zawodników,
którzy częstowani byli gorącymi
kiełbaskami i pysznym żurkiem,
przygotowanym przez kuchnię
strażacką.
Gratulujemy wyników i ducha
walki – wszyscy zawodnicy spisali się na medal.
Joanna Piwowarczyk

Zakres wniosku objęty dofinansowaniem dotyczył będzie, zgodnie z
prawem budowlanym, zgłoszenia
robót budowlanych, zdjęcie pokrycia
azbestowego, utylizację azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachu balchodachówką, nadzór inwestorski.
TYP 2. – WYMIANA WIĘŻBY DACHOWEJ I INNYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ AZBESTOWEGO POKRYCIA
DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ
Warunkiem udziału mieszkańca w
projekcie będzie wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej
i uzyskanie stosownego pozwolenia
Wydziału Architektury Starostwa Po-

W sobotę, 1 kwietnia br. odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec zorganizowany przez Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Ogrodzieńcu. Gospodarz turnieju, którym już po raz drugi była jednostka OSP
Ryczów, zawodników ugościła w swojej remizie. Nad całością czuwał
Miejsko-Gminny Komendant druh Henryk Karcz wraz z koordynatorem
zawodów druhem Grzegorzem Żakiem. W tegorocznych rozgrywkach
wzięło udział 34 uczestników, w tym 26 seniorów (mężczyźni powyżej
18 roku życia), 4 kobiety i 4 juniorów (mężczyźni poniżej 18 roku życia). Rozgrywki podzielono na trzy kategorie: juniorzy członkowie MDP
chłopcy do lat 18, seniorzy powyżej lat 18 i kategoria kobiet (członkinie
MDOP i KDP).
Organizatorzy ufundowali także nagrody dla najstarszego i najmłodszego zawodnika – byli to Edward Grzebieluch z OSP Giebło oraz Mateusz
Chudek z OSP Kiełkowice.
Oto wyniki:
KATEGORIA KOBIETY
I miejsce – Malwina Skrzypczyk – OSP Giebło
II miejsce – Sabrina Kotnis – OSP Giebło
III miejsce – Karolina Chudek – OSP Kiełkowice
KATEGORIA JUNIORZY
I miejsce – Tomasz Szeląg – OSP Ryczów-Kolonia
II miejsce – Paweł Grzanka – OSP Ryczów-Kolonia
III miejsce – Kacper Karolczyk – OSP Ryczów
KATEGORIA SENIORZY
I miejsce – Sławomir Żak – OSP Ryczów
II miejsce – Damian Musialski – OSP Gulzów
III miejsce – Adrian Latacz – OSP Gulzów
Gratulujemy zawodnikom wyników i organizatorom sprawnie przeprowadzonego turnieju.
Joanna Piwowarczyk

wiatowego w Zawierciu na ten zakres
robót w nieprzekraczalnym terminie
do końca grudnia 2017r.
Mieszkaniec zobowiązany będzie do
wykonania i sfinansowania we własnym zakresie robót związanych z
nową więźbą dachową lub elementami konstrukcyjnymi oraz ułożeniem
blachodachówki dostarczonej w ramach projektu, w terminie określonym w umowie z Gminą.
Dofinansowanie ze środków unijnych
dotyczyć będzie zdjęcia pokrycia
azbestowego, utylizacji azbestu, dostarczenia materiału na nowe pokrycie blachodachówką w ilości zgodnej z powierzchnią zdemontowanego

azbestu, nadzór inwestorski.
Wykonanie nowego pokrycia uczestnik projektu zobowiązany będzie
zgłosić do tut. Urzędu celem przeprowadzenia kontroli.
W związku z tym korzystając z Gazety Ogrodzienieckiej prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie
poniższej Ankiety i dostarczenie
jej wraz z oświadczeniem do Urzędu Miasta i Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2017r.
Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy,
II piętro, pok. 35, 36 i pod nr telefonu
32 67 09 729, 32 67 09 726.
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Z notatnika burmistrza

24 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się
spotkanie z Zarządem Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia”, na którym
zakończono trwający od
ponad dwudziestu lat spór
o pomieszczenia zajmowane przez bank. Warto
wspomnieć, że w latach
70. ubiegłego wieku poprzednik prawny, Bank
Spółdzielczy w Ogrodzieńcu współfinansował
budowę budynku urzędu,
jednak nigdy nie doszło
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do wzajemnych rozliczeń
pomiędzy nim a gminą. Z
tytułu współfinansowania
budowy bank miał swoją
siedzibę w pomieszczeniach na parterze budynku, a później po zmianach
jako Bank Spółdzielczy w
Zawierciu. Pomimo wielokrotnych prób uregulowania spraw własnościowych przez poprzednich
burmistrzów nie udało się
rozliczyć poniesionych nakładów i zawrzeć umowę
na korzystanie z lokalu.

Dopiero w bieżącym roku
udało się zawrzeć ugodę
z nowym zarządem banku,
na mocy której bank pozostanie w dotychczasowym
miejscu przez następne
15 lat. Bank zwróci gminie
pomieszczenia nie wykorzystywane do swojej działalności, a na zajmowane
podpisze umowę dzierżawy. Wykona też odrębne
wejście do pomieszczeń
z korytarza na parterze.
Obie strony są zadowolone z tego rozwiązania,
ponieważ bank zachował
dotychczasową siedzibę
a gmina otrzymała dodatkowe pomieszczenie oraz
dochody w postaci czynszu dzierżawnego i podatku.
4 marca na hali sportowej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu
odbył się IV Turniej Halowy
w Piłce Nożnej Strażaków.

4 marca w świetlicy w Kiełkowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet
zorganizowane przez radną z Kiełkowic oraz Radę
Sołecką.
8 marca w MGOK z okazji
Międzynarodowego Dnia
Kobiet odbył się koncert
pn. „Za zdrowie Pań”, w
którym wystąpili: Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół
Echo i Sekcja Literacka
UTW w Ogrodzieńcu.
14 marca w Urzędzie Miejskim w Zawierciu odbyło
się spotkanie w sprawie
transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM
w Zawierciu.
15 marca w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu została podpisana umowa
notarialna, na mocy której
gmina otrzymała darowizną działkę położoną w

pasie drogowym ulicy Łąki.
15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa na uzbrojenie
terenów po byłej Cementowni „Wiek”, które zostały
włączone do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonawcą robót
została wybrana w wyniku
przetargu firma Tranzit z
miejscowości Lubachowy
68 k/Moskorzewa. Wartość umowy ponad 6,9
mln zł. Termin wykonania
do końca października br.
W wyniku robót zostanie
kompleksowo przygotowany teren dla inwestorów
zamierzających uruchomić
działalność w Katowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ogrodzieńcu.
Od 20 marca do 7 kwietnia odbywały się zebrania
wspólnot
mieszkaniowych.

28 marca odbyło się Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia „Nobilito”, na którym podsumowano rok
2016.
28 marca odbył się przegląd pozimowy dróg
gminnych
(Piastowska,
Południowa i Spacerowa),
przebudowanych w roku
2016. W czasie przeglądu
wskazano usterki, które
wykonawca zobowiązał
się w trybie gwarancyjnym
naprawić do końca kwietnia.
31 marca odbyła się XXXVII
sesja Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu, na której
podjęto uchwałę o włączeniu wygaszanego zgodnie
z reformą oświaty gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.
1 kwietnia w remizie OSP
Ryczów odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podsumowanie strażackich zebrań
GMINNE INWESTYCJE – MARZEC/KWIECIEŃ 2017r.
Nadeszła długo oczekiwana wiosna. Dłuższy dzień i korzystne warunki
atmosferyczne sprzyjają kontynuacji zadań z ubiegłego roku i zezwalają
na rozpoczęcie nowych zadań:
I.

Wznowiono roboty przy przebudowie drogi wojewódzkiej DW
790 (ul. Kościuszki) w Ogrodzieńcu. W najbliższym czasie
wykonane zostaną chodniki i miejsca postojowe od skrzyżowania
z ul.Cmentarną do ul.Bzowskiej po obu stronach oraz chodnik
po stronie północnej na odcinku od ul.Bzowskiej do ul.Wodnej.
Uruchomiona zostanie również częściowo nowa instalacja
oświetlenia ulicznego obejmująca Plac Piłsudskiego i odcinek
ul.Kościuszki.

Od 28 stycznia do 18 marca br. osiem jednostek zrzeszonych w Oddziale
Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu
podsumowało rok 2016.
Podczas zebrań druhowie przedstawili sprawozdania z działalności jednostek OSP i operacyjnej, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Wszystkim Zarządom w poszczególnych jednostkach druhowie udzielili absolutorium za ubiegły rok. Ponadto strażacy podjęli m.in.
uchwały dotyczące planów działalności oraz finansowe na rok 2017.
W trakcie spotkań druhom i druhnom wręczone zostały liczne odznaki i odznaczenia, a
także zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń. W jednostkach OSP: Ogrodzieniec,
Giebło, Ryczów, Podzamcze, Ryczów-Kolonia, Gulzów, Mokrus i Kiełkowice wręczono:
1 drugi złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, 1 brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, 9 złotych odznak Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 8 srebrnych odznak MDP
oraz 10 brązowych odznak MDP. Odznaki za wysługę lat otrzymało 28 druhów: za 50
lat - 1 druh, 45 lat- 4 druhów, 40 lat - 1 druh, 30 lat - 1 druh, 25 lat - 2 druhów, 15 lat - 8
druhów, 10 lat - 5 druhów i 5 lat - 6 druhów. Natomiast zaświadczenia z tytułu ukończenia
kursów: szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP otrzymało - 8 druhów, z
zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP - 9 druhów, w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika - 2 druhów oraz członka
MDP - 1 druh.
W dniu 24 marca br. w remizie OSP w Gulzowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, w trakcie którego m.in. podsumowano walne zebrania
sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec.
I. Rajca

II.

W dniu 15 marca 2017r. została zawarta umowa z wykonawcą
zadania pn.
„Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy
Inwestycyjnej”. W wyniku przetargu nieograniczonego została
nim spółka „TRANZIT” z Moskorzewa. Roboty nadzorować
będzie firma Invest-Service z Zawiercia. Termin zakończenia
prac określony w umowie ustalono na koniec października br.
Wartość robót 6.952.444,44 zł.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości
na świątecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
wszystkim Strażakom i Ich Rodzinom życzą
Prezes Zarządu MG OSP w Ogrodzieńcu
Andrzej Mikulski
Komendant MG OSP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz
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DZIEŃ W ŚREDNIOWIECZU

Od listopada 2016r. do marca 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gieble realizowali
projekt edukacyjny pt. „Dzień w średniowieczu”. W ramach projektu pracowało 15 grup
tematycznych. W klasach młodszych dzieci realizowały w ramach projektu następujące
zagadnienia. Klasa I poznawała zabawy swoich rówieśników z epoki średniowiecza i wykonywała proste zabawki, którymi bawiły się wtedy dzieci. Klasa II poznawała życie na ry-

cerskim zamku. Drugoklasiści zbudowali zamek oraz samodzielnie wykonywali elementy
rycerskiego uzbrojenia i średniowiecznego ubioru. Klasa IIIa przygotowywała zaproszenia
w stylu średniowiecznym i uczyła uczniów z pozostałych klas, jak pięknie ozdabiać inicjały. Dzieci podejmowały też próby pisania gęsim piórem. Klasa IIIb zbierała informacje
poświęcone potrawom średniowiecznym. Trzecioklasiści upiekli tradycyjne podpłomyki,
a podczas prezentacji projektu zachęcali do degustacji potraw wykonanych według średniowiecznej receptury. Uczniowie klas starszych (IV-VI) pracowali w międzyklasowych
grupach nad 10 zagadnieniami. Na zajęciach w bibliotece szkolnej tworzyli księgę – imitację księgi średniowiecznej. Wcześniej odwiedzili dwie biblioteki (Bibliotekę Śląską w
Katowicach oraz bibliotekę oo. Franciszkanów). Tam mieli okazję zapoznać się ze starodrukami. Karty uczniowskiej księgi zapisane zostały szwabachą i ozdobione inicjałami i
miniaturami. Było to duże przedsięwzięcie. Równie dużym wyzwaniem było zrealizowanie
trzech filmów edukacyjnych przez członków koła teatralnego. Treść filmów była związana z tematyką średniowiecza i dotyczyła języka staropolskiego (1 film) oraz średniowiecznych mieszkańców Giebła, wymienionych w źródłach pisanych (2 filmy). Uczniowie przygotowywali również na zajęciach technicznych makietę kościoła romańskiego
w Gieble, a na plastyce makiety rycerskiej wieży mieszkalnej w Gieble. W poszukiwaniu
źródeł wiedzy o średniowiecznej historii swojej Małej Ojczyzny uczniowie uczestniczyli w
wycieczkach historycznych i spotkaniach z archeologami i konserwatorem zabytków.
Zdobyte informacje pozwoliły im przygotować prezentację o średniowiecznej historii Giebła i jego mieszkańców. W zorganizowanym mini studiu dzieci nagrywały również pieśni
średniowieczne, w tym Bogurodzicę. Dziewczęta z koła tanecznego przygotowały taniec
średniowieczny. Dużym wyzwaniem było opisanie średniowiecznych siedzib ludzkich w
języku angielskim, ale i temu zadaniu uczniowie sprostali. Uczniowie wykorzystali także
swoje umiejętności matematyczne, przygotowując zestawienia statystyczne związane z
realizacją projektu. Prezentacja projektu odbyła się 21 marca 2017r. w budynku Szkoły
Podstawowej w Gieble. Uroczystość ta zgromadziła około 200 gości, którzy z uznaniem
wyrażali się o zrealizowanym uczniowskim przedsięwzięciu.
Szkoła Podstawowa w Gieble

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gieble wraz z nauczycielami składają serdeczne podziękowania za pomoc
w realizacji projektu następującym osobom i instytucjom:
Pani konserwator malarstwa Oldze Borcz,
Panu archeologowi dr Jackowi Pierzakowi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
Pani archeolog Aleksandrze Rogaczewskiej z Muzeum Zagłębia w Będzinie,
Ojcu Szymonowi z klasztoru OO. Franciszkanów w Pilicy,
Pani Annie Kowalskiej z Biblioteki w Pilicy
Panu Aleksandrowi Kot
Pani Agacie Kakała
Pani Prezes Spółki „Zamek” Iwonie Pakule-Błoch
Kierownictwu Zakładu Opakowań „Feniks” w Gieble
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gieble
Mamom uczniów zaangażowanym w przygotowanie Gościńca dla Babci i Dziadka
Panu Rafałowi Stasiło
Pracownikom obsługi SP Giebło, którzy wykonywali rekwizyty, szyli kostiumy i przygotowali degustacje.
Na zamku rycerskim
Uczniowie klasy 2. pracowali nad tematem „Na zamku średniowiecznym”. Szukali informacji w internecie, oglądali ilustracje, czytali fragmenty artykułów na dany temat, słuchali
opowieści wychowawcy o tym jak wyglądało życie na zamku średniowiecznym. Dzieci
pracowały kilka miesięcy. Wykonały własnoręcznie narzędzia walki rycerzy, tj. topory, tarcze i piki oraz hełmy garnczkowe. Przygotowały stroje dam i rycerzy, wykonały kodeks
rycerski. Uczniowie klasy 2. zaprojektowali i wykonali zamek. Dzieci zaprezentowały pracę, wykonując przedstawienie pt. „Pasowanie na polu walki”. Ponadto pokazały turniej
rycerski, dziewczynki wykonały taniec dworski.
Piszemy alfabetem staropolskim zaproszenia
Zadaniem uczniów kl. IIIa było wykonanie
zaproszeń na realizację projektu „Dzień w
średniowieczu”. Na początku pracy stworzyliśmy zespół, określiliśmy cele i zawarliśmy kontrakt. W projekcie brali udział wszyscy uczniowie klasy IIIa. Wiadomości na
temat pisma średniowiecznego szukaliśmy
w książkach oraz w Internecie. Redagowaliśmy wspólnie zaproszenia, ozdabialiśmy
inicjały, rysowaliśmy elementy dekoracji na
marginesie rękopisu, pisaliśmy gęsim piórem. Dzieliliśmy się wiedzą z naszymi młodszymi i starszymi kolegami.
Czego dowiedzieliśmy się realizując nasze
zadanie?
Jak wyglądało pismo średniowieczne? Jakich narzędzi używano i na czym pismo w
tym okresie?
21 marca 2017r. dzieci prezentowały swoje
wiadomości, umiejętności oraz prace.

Zabawy i zabawki w średniowieczu
W ramach projektu „Dzień w średniowieczu” uczniowie kl. I mieli za zadanie przygotować prezentację dotyczącą zabaw towarzyszących dzieciom w średniowieczu.
Uczniowie poza zajęciami dydaktycznymi
pracowali nad zabawkami tj. kukiełki z siana, piłki z kaszy i materiałów oraz koniki
na patyku. Wykonali również drewniane
szachy, które podczas prezentacji można było oglądać na ich własnej wystawie.
Przygotowując się do projektu, uczniowie
poznali takie zabawy jak: ciuciubabka, bieg
w worku czy rozbijanie kapusty patykiem, a
następnie chętnie brali czynny udział w tych
zabawach.
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Kuchnia średniowieczna
Klasa IIIb uczestniczyła w projekcie „Dzień
w średniowieczu” i pracowała nad tematem:
„Kuchnia średniowieczna”. Szukała informacji o zwyczajach kulinarnych obejmujących
pokarmy, nawyki żywieniowe i metody przygotowywania potraw. Korzystała z różnych
źródeł informacji. Uczniowie robili samodzielnie podpłomyki, a następnie je degustowali.
Podczas prezentacji projektu były przygotowywane inne potrawy: soczewica z czosnkiem i miętą, kasza gryczana ze skwarkami,
fasola z warzywami, podpłomyki, kasza jaglana z jabłkami i miodem, kurczak w ziołach
oraz napar z mięty słodzony miodem. Zaproszeni goście wysłuchali prezentacji uczniów
na temat kuchni w średniowieczu, a następnie degustowali potrawy.

Nagrywamy spektakle edukacyjne
„Jak przygotować spektakl edukacyjny obrazujący różne aspekty życia w Średniowieczu?” – to temat projektu, który realizowała
grupa 21 uczniów z klas IV-VI. Efektem pracy
tego zespołu są trzy krótkie filmy nawiązujące tematyką do okresu Średniowiecza. Podczas realizacji projektu uczniowie poszukiwali
informacji historycznych dotyczących naszej
miejscowości. Na tej podstawie tworzyli scenariusze inscenizacji filmowych, projektowali
odpowiednie kostiumy i zadbali o scenografię. Uczestnicy projektu zwrócili uwagę na to,
jak przez wieki zmieniał się język polski. Gdy
odnaleźli informacje na temat pierwszego
zdania zapisanego w języku polskim, postanowili również nagrać odpowiednią ilustrację
filmową. 21 marca 2017r. podczas prezentacji podsumowującej realizację projektu
„Dzień w Średniowieczu” zaproszeni goście
mogli obejrzeć następujące filmy - „Daj ać
ja pobrusze, a ty poczywaj”, ,„Jan wyrusza
do Krakowa”, „Pleban Lucjan”. Praca nad
projektem pokazała uczestnikom zajęć, jak
w inny sposób można zdobywać wiedzę,
utrwalać ją i prezentować.
Prezentacja po angielsku
W ramach projektu „Dzień w Średniowieczu”
uczniowie klasy VI przygotowali w języku angielskim prezentację średniowiecznego zamku, miasta i wsi. Naszą pracę zaczęliśmy od
zawarcia kontraktu. pomiędzy uczestnikami
projektu i opiekunem. Następnie szukaliśmy
informacji związanych z architekturą tych

miejsc. Najtrudniejszym etapem naszej
pracy było zaprezentowanie zgromadzonych informacji w języku angielskim.
Na początku opracowaliśmy nazwy najważniejszych części budowli w języku
angielskim, a następnie stworzyliśmy opisy. Przygotowaliśmy również karteczki z
nazwami tych miejsc i ich elementów w
języku angielskim, które umiejscowiliśmy
na naszych makietach, aby ułatwić zrozumienie wypowiedzi przybyłym gościom.
Nasze makiety wykonaliśmy głównie ze
styropianu i tektury. Na początku stworzyliśmy mury każdej budowli, a potem
ich poszczególne elementy. Po naszej
prezentacji zaprosiliśmy gości do wspólnej zabawy w grupach. Zadaniem każdej
grupy było ułożenie z puzzli jednej z naszych budowli oraz jej nazwy w języku
angielskim.

Średniowieczna księga
Uczniowie kl. V i VI realizowali projekt
„Jak powstawała średniowieczna księga?”. Pierwszym etapem naszej pracy
było stworzenie portfolio zawierającego
informacje na temat alfabetu, sposobu
pisania ksiąg oraz ich ozdabiania. Nasza
księga nie była pisana na pergaminie, ale
zawierała wszystkie pozostałe elementy
księgi średniowiecznej. Najpierw uczniowie pisali tytuły podprojektów, następnie
inicjały, które ozdabiali skomplikowanymi
wzorami – głównie motywami roślinnymi.
Kolejnym etapem pracy było wykonanie
dekoracyjnych rysunków tzw. miniatur
nawiązujących do treści napisanego tekstu. Księga została oprawiona w deski z
licznymi zdobieniami. Pracę nad książką
uczniowie zakończyli podpisami wykonanymi gęsim piórem.
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Makiety średniowiecznych budowli
Uczniowie klasy VI na technice wykonali makietę kościoła romańskiego w Gieble. Makieta
przedstawia bryłę kościoła sprzed przebudowy z początku XX wieku. Uczniowie klas V i
VI na plastyce wykonali natomiast makiety średniowiecznej wieży rycerskiej z Giebła. Makiety te odzwierciedlały wyobrażenia uczniów o wyglądzie nieistniejącej już dzisiaj wieży.
Klasa V nadała jej charakter gotycki, a klasa VI romąński.
Prezentacja historii Giebła
Uczniowie klas IV-VI sprawdzali czego mogą się dowiedzieć o
średniowiecznej historii Giebła i
jego mieszkańców. Analizowali
najstarsze zapiski o Gieble, Kiełkowicach i Mokrusie zawarte w
Słowniku Historyczno Geograficznym ziem polskich w średniowieczu. Pozyskiwali informacje od specjalistów: o kościele
romańskim - od konserwatora
zabytków, a o rycerskiej wieży i
wykopaliskach archeologicznych
w Gieble - od archeologa. Odwiedzili Muzeum Zagłębia w Będzinie,
gdzie poznali historię tłoku pieczętnego z Giebła. Na podstawie
zdobytych informacji przygotowali
plansze informacyjne, portfolia
„Średniowieczna historia mojej
Małej Ojczyzny” oraz prezentację
dla gości odwiedzających szkołę
podczas „Dnia w średniowieczu”.

Projekt w statystyce
W ramach projektu szkolnego „Dzień w średniowieczu” grupa uczniów z klasy VI starała
się odpowiedzieć na pytanie: Czy statystyka to matematyka? Uczniowie zbierali informacje i dane dotyczące projektu i przedstawili je w formie diagramów. Część wykresów
została narysowana, a część przygotowana w programie Excel. Przykładowe tytuły diagramów: „Zaangażowanie uczniów w danym etapie projektu”, „Ilość przygotowanych zaproszeń” czy „Grubość murów w budynkach średniowiecznych i obecnie budowanych”.
Muzyka w średniowieczu
W ramach projektu „Dzień w Średniowieczu”
część uczniów z klasy V i VI przygotowała
prezentację pt. „Jaka muzyka towarzyszyła
mieszkańcom średniowiecza?”. Naszą pracę
zaczęliśmy od zawarcia kontraktu pomiędzy
uczestnikami projektu i opiekunem. Szukaliśmy informacji związanych z muzyką w
średniowieczu. Po jakimś czasie zebraliśmy
sporo materiału, a w kolejnym etapie wspólnie przystąpiliśmy do selekcji i porządkowania
zebranych informacji. Postanowiliśmy także
zaprezentować nagrania muzyki okresu średniowiecza. Przy pomocy programu Studio
One nagraliśmy dwa utwory pochodzące z
średniowiecza w wykonaniu naszych uczniów.
Pierwszy to: „ Bogurodzica”, a drugi „Gaudeamus igitur”. Ponadto uczennice z klasy III należące do koła tanecznego wykonały i nagrały
średniowieczny taniec pochodzenia ludowego o nazwie farandola. W dniu prezentacji na
forum szkoły zaprezentowaliśmy nasze nagrania i gazetkę.
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Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna
wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,
MSWiA przed pogrzebem
kwiaty, oprawa muzyczna
ubrania dla zmarłych
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

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

F.H.U.

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JA R OSŁ AW LIBERSK I - ADMINISTR ATOR CMEN TARZ A W OG ROD Z IE ŃCU

OGŁOSZENIE PŁATNE

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 i sala pożegnań
(przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2
Groby ziemne i murowane
Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis!
NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

c e n y

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

Urząd Skarbowy informuje
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu zaprasza do korzystania z możliwości przesyłania zeznań podatkowych, deklaracji podatkowych i ich korekt drogą elektroniczną
poprzez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Gwarantuje to: ograniczenie formalności do minimum, ograniczenie kosztów opłat pocztowych, oszczędność czasu.Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Zawierciu zaprasza Podatników do skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 za rok 2016, przygotowanej
przez Ministerstwo Finansów, która udostępniona jest wyłącznie na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.plPonadto Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż w dniach 27, 28
kwietnia 2017r. oraz 02.05.2017r. Urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 18.00.

SUPERAPTEKA
Już otwarta!

Drodzy Klienci, z okazji Świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczny czas będzie pełen radości, miłości i ciepła domowego ogniska.
1 Maja 25, Ogrodzieniec tel. 32 67 44 109

pn-pt: 8.00-20.00
sob: 8.00-14.00
Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 102
(obok przystanku w kier. Zawiercia)

OGŁOSZENIE PŁATNE

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W SZKOLE
I NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
Kolejny raz Dyrekcja Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego (RCKU) oraz Dyrekcja
MGOK wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i zaprasza na zdobycie kwalifikacji
w zawodzie - opiekun medyczny. Zajęcia teoretyczne organizowane są w Domu Kultury
w Ogrodzieńcu, a zajęcia ćwiczeniowe w Szkole Medycznej w Zawierciu. Planowany termin
uruchomienia 1.09.2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać: Szkoła Medyczna
w Zawierciu, ul. Żabia 19b, www.rcku.nazwa.pl nr tel.326724332
lub w Domu Kultury pod numerem tel.326732044
Posiadamy ofertę edukacyjną w różnych zawodach medycznych i paramedycznych w szkole dla
młodzieży i dla dorosłych:
Technik elektroradiolog – czas nauki 2,5 roku
Technik masażysta – 2 lata
Higienistka stomatologiczna – 2 lata
Technik usług kosmetycznych – 2 lata
Opiekun medyczny – 1 rok
Wicedyrektor RCKU
Agnieszka Mazur

W imieniu Mieszkańców
Kiełkowic składam serdeczne
podziękowania Powiatowemu
Zarządowi Dróg w Zawierciu,
a w szczególności
p. Maciejowi Kubiczkowi
za prace wykonane na rzecz
sołectwa i pragnę polecić
nasze sołectwo na przyszłość.
Radna Rady Miejskiej
Elżbieta Stanek
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Melodyjne róże dla Pań

Na | marginesie
Wypalasz – szkodzisz – niszczysz - zabijasz!

8 marca. „Za zdrowie Pań”- pod takim tytułem odbył się popołudniu w MGOK-u koncert z
artystycznymi atrakcjami w wykonaniu Seniorów z Ogrodzieńca, Zespołu Echo oraz Sekcji Literackiej przy UTW w Ogrodzieńcu. Konferansjerkę prowadziły: Joanna Piwowarczyk,
Marianna Guzik i Ewa Pilarska.
Licznie zgromadzona publiczność powitała brawami władze miasta i przedstawicieli radnych. Koncert rozpoczęli Seniorzy. Ich piosenki wesołe i żywiołowe, mówiące o miłosnych
uniesieniach, które mimo upływu lat ciągle są żywe i cieszą ludzkie serca, rozgrzały publiczność. Podziękowaniem za wzruszenia były gorące brawa.
Motywy związane z miłością, szczęściem, marzeniami, tęsknotami nabrały trochę innego wyrazu, kiedy doszły wątki satyryczno-kabaretowe w występie Zespołu Echo i pań z
Sekcji Literackiej. Pojawiły się rekwizyty: czerwone korale, hawajskie wianki, szampan i
czerwone róże. Publiczność żywo reagowała na prezentowane piosenki i na pełne humoru monologi pani Wiesi i pana Jerzego. Emocji dodały panie z Sekcji Literackiej wierszami
Mariana Hemara, Mariana Załuckiego i fraszkami o kobietach Jana Sztaudyngera, np.:
„Kobieta i kwiat”/Mają dni swoje./Nie mają lat.
Aplauz zebranych wywołał skecz Jerzego Jurandota pt. „Pieśń o Jasiu” o zabawnych
relacjach damsko-męskich.
Cała sala śpiewa z nami – zaproszenie pani Ewy podziałało. Zebrani, kołysząc się, śpiewali
z chórzystami, a kilka par wirowało na parkiecie. Przygrywali panowie: Krzysztof Kwoczała
z wnukiem Kamilem, młodym akordeonistą i Henryk Kazior na klarnecie.
Rozbawiona publiczność prosiła brawami o bisy. Wrażenia z udanego wieczoru pozostaną na długo w pamięci dzięki naszym artystom.
Alicja Kmita-Żak

BIBLIOTEKA POLECA
„OBIETNICA ŁUCJI” DOROTA GĄSIOROWSKA
Jest to poruszająca powieść przesycona emocjami, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, magiczna historia, od której nie można się oderwać.
Kiedy Łucja pierwszy raz zobaczyła pałac rodziny Kreiwetsów, od razu poczuła, że w starych komnatach zdarzyło się coś wyjątkowego. Małe miasteczko, urokliwy Różany Gaj, nad którym górowały
malownicze ruiny, także skrywało niejeden sekret. Tajemnice aż prosiły się o odkrycie.
Okazuje się również, że miłość czeka na nas tam, gdzie nigdy byśmy się jej nie spodziewali.
„MARZENIE ŁUCJI”
To kontynuacja bestsellerowej powieści Doroty Gąsiorowskiej ,,Obietnica Łucji’’. Opowieść o kobiecie, która nie bała się marzyć.
Łucja jest o krok od realizacji swojego największego pragnienia – stworzenia szczęśliwej rodziny u
boku Tomasza. Ale marzenia często spełniają się w zupełnie inny sposób, niż się tego spodziewamy.
Musi nauczyć się walczyć o swoje marzenia. A jeśli pewne drogi okażą się nie do przebycia – znaleźć
w sobie siłę do znalezienia innych ścieżek.
„DZIKA DROGA” CHERYL STRAYED
Kiedy potrzeba ucieczki od codzienności, wyciszenia i zdystansowania się nie tylko od całego świata, nie tylko od obowiązków, ale też od samego siebie. Kiedy trzeba samemu sobie rzucić wyzwanie
i udowodnić, że można doprowadzić sprawy do końca, iść przed siebie, nawet jeśli nie będzie łatwo,
nawet jeśli rozpadną się buty,
a stopy pokryją pęcherze. Na przekór wszystkiemu, by odnaleźć na końcu drogi siebie.
„TRAFNY WYBÓR” JOANNE KATHLEEN ROWLING
To nazwisko zna każdy mól książkowy i nie tylko. Pierwsza po cyklu o Harrym Potterze powieść dla
dorosłych autorstwa pani J.K.Rowling opowiada o małym miasteczku Pagford. Idealnie zabytkowe,
idealnie baśniowe, idealnie tajemnicze. Akcja zawiązuje się w momencie śmierci jednego z radnych,
Barry’ego Fairbrother’a, która rozpoczyna walkę mieszkańców o posadę. Mroczne sekrety, wstydliwe fakty, wszystko, co chcielibyście ukryć tutaj zostaje brutalnie wyciągnięte na wierzch. Wszystko
tak subtelnie, jak potrafi to zrobić tylko Rowling.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

Do miłośników wypalania traw,
czyli bezmyślnego procederu, który polega na podpalaniu wszystkiego, co porośnięte
jest usychającą trawą na łąkach, w przydrożnych rowach, zaroślach, trzcinowiskach, itp.
Wypalanie traw w Polsce jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy,
policja i służby leśne . Często ogień przenosi się na pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne, gospodarcze i altanki na ogródkach działkowych. Wystarczy słaby wiatr, aby ogień
wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie - bardzo szybko rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar. W czasie tego procederu giną zwierzęta i wszelkie
organizmy żywe, które tam mieszkają. Zwierzęta te wpadają w popłoch, tracą orientację
i przestraszone biegną wprost w płomienie. W pożarze giną zarówno duże ssaki, jak i niezdolne do szybkiej ucieczki małe (krety, jeże, ryjówki, nornice), gniazdujące na ziemi ptaki
i ich lęgi oraz gady i płazy. Wszystkich podpalaczy powinno się zaprowadzić na wypalony
teren i pokazać jak wygląda efekt ich „działań”. Ogień jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla pożytecznych owadów: trzmieli, pszczół czy niezdolnych do lotu np. mrówek.
Zwierzęta, które przeżyją często chorują, są osłabione i poparzone.
Niszczone są cenne elementy przyrody, gatunki roślin. Wypalanie nie jest sposobem
„odnawiania” gleby, wręcz przeciwnie to jej szkodzi i powoduje nieodwracalne zmiany.
Ziemia zostaje na długi czas wyjałowiona, nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek
roślinnych, przerywany jest proces formowania się próchnicy; do atmosfery przedostaje
się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Pamiętaj! Wypalanie traw to bezmyślny proceder, który:
• zabija organizmy żywe
• zagraża zdrowiu i życiu ludzi
• niszczy przyrodę
• wyjaławia glebę
• jest przestępstwem
Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Przyrody, a także Kodeksu Wykroczeń za wypalanie traw grozi kara aresztu albo grzywna, nawet do 5000 zł. W przypadku, gdy ogień
niebezpiecznie się rozprzestrzeni i zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi, albo budynkom, można trafić do więzienia nawet na 10 lat!
Ponadto odwołam się do wartości chrześcijańskich, z którymi identyfikuje się prawie 90%
naszego społeczeństwa i pragnę uświadomić, że wypalanie traw = zbijanie!
Obserwator

Dzień teatru

27 marca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Teatru. Z tej okazji MGOK zaprosił
uczniów Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu na przedstawienie pt. „Bazyliszek” w wykonaniu aktorów Teatru Art-Krak z Krakowa.
Największą radość młodej widowni dała
możliwość wystąpienia na scenie wspólnie z artystami, dzięki czemu współtworzyli spektakl teatralny. Przedstawienie
oprócz dawania radości uczy także odpowiedzialności za bliskich. Pokazuje,
że dla ludzi najważniejszym skarbem nie
powinny być bogactwa, ale takie wartości jak przyjaźń i rodzina. Aktorzy w spektaklu przybliżyli także dzieciom często
zapomniane zawody, jak zdun, snycerz,
bednarz, kołodziej.
JP
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Szpital Powiatowy informuje

Zmiany przynoszą efekty…
Ponad 2,5 milionami zysku zakończył 2016 rok Szpital
Powiatowy w Zawierciu. To od wielu lat najlepszy wynik finansowy osiągnięty przez tę placówkę – efekt wielu zmian
i ciężkiej pracy załogi. Rozmowa z Anną Pilarczyk-Sprychą, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zawierciu
- Pani Dyrektor wynik na plusie, więc można odtrąbić sukces?

Raczej wolałabym mówić, że jest to taki prezent za naszą
ciężką pracę, taki dowód, że to co robimy po prostu nam
wychodzi i przynosi owoce. Niestety potrzeba sporo lat,
by zrzucić ten wielki bagaż zobowiązań finansowych zaciągniętych w poprzednich latach.
Są to wielomilionowe kredyty zaciągane przed laty na bieżącą działalność. Mogę powiedzieć, że stanęliśmy na nogi, ale przed nami długa droga by móc powiedzieć, że szpital
wyszedł na prostą. Wynik finansowy bardzo nas cieszy i pokazuje, że obraliśmy dobry
kierunek zmian.
- Najmłodszy, a zarazem najnowocześniejszy oddział szpitala- SOR funkcjonuje już półtora roku. Czy po tych kilkunastu miesiącach można już ocenić słuszność decyzji o jego
utworzeniu?

OGŁOSZENIE PŁATNE

Szkolenia językowe: z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, w grupach maksymalnie 12 osobowych. Uczestnicy otrzymują komplet podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą CD,
materiały szkoleniowe, wodę podczas zajęć. Uczestnik bierze udział w 3 modułach 60 godzinnych.  Każdy otrzyma możliwość udziału w egzaminie językowym certyfikowanym na zakończenie
wybranej liczby modułów. Szkolenia komputerowe będziemy realizować   w grupach średnio 10
osobowych – maksymalnie 12 osób.
Szkolenie typu ECDL BASE – 80 godzin zajęć na grupę
Szkolenia ECDL Standard  -   20 godzin szkolenia.
Szkolenia ECDL ADVANCED – 3 x 30 godzin zajęć.
Szkolenie z zakresu tworzenia stron WWW – 35 godzin zajęć
Tworzenie aplikacji internetowych – 30 godzin zajęć.
NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU właściciele przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącą
z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Patryk Szczygieł

Ze względów medycznych utworzenie SOR było słuszne. Niestety w 2016r. przyniósł
3 mln strat obciążając działalność całego szpitala. Jednak od 2017r. zwiększono stawkę ryczałtu dobowego, co było wynikiem intensywnej pracy. Zwiększony ryczałt pozwoli
uzyskać o ok. 1,5 mln zł przychodu więcej w skali roku. Gdyby nie strata Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego wynik finansowy szpitala sięgnąłby prawie 6 mln zł (zysk), ale
musimy pamiętać, że to oddział, gdzie ratuje się zdrowie i życie ludzkie- gdzie dziennie
udzielana jest pomoc około 100 pacjentom. Kilkukrotnie osoby potrzebujące szybkiej pomocy transportowane były do nas śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są
momenty, kiedy lekarze dwoją się i troją, by jak najszybciej zabezpieczyć przywożonych
pacjentów karetkami, które podjeżdżają jedna za drugą. To pokazuje, że oddział pełni
ważną rolę w powiatowym systemie usług medycznych. Od marca SOR-em kieruje dr
Jacek Pańczyk. To doświadczony lekarz i wieloletni pracownik naszego szpitala.
- Tych zmian w szpitalu w ostatnich miesiącach było zresztą wiele…
Konsekwentnie wdrażamy plan restrukturyzacyjny. Nie chodzi tylko o finanse, ale również
szereg zmian dotyczących organizacji pracy. Naszym celem jest podnoszenie jakości
usług medycznych , osiągniecie takiego poziomu, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli tu na miejscu mieć możliwość diagnozowania i leczenia. Dlatego wprowadzamy nowe
zabiegi, pozyskujemy nowoczesny sprzęt medyczny i staramy się otrzymywać kroku najlepszym placówkom w regionie. Staramy się poprawiać też komfort pacjentów przebywających w naszym szpitalu. Dlatego m.in. jeszcze w tym półroczu Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna  zostanie przeniesiona na parter szpitala obok Izby Przyjęć.  Również
Izba Przyjęć ma być całodobowa z zapewnionym dostępem do lekarza. Umiejscowienie
obu oddziałów na jednym poziomie ma poprawić komunikacje między personelem, a w
efekcie tego skrócić czas przyjęcia pacjenta na oddział. W lutym połączyliśmy też Dermatologię z Oddziałem Zakaźnym. Teraz jest to oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno- Wenerologicznym. Mając na uwadze coraz większą zachorowalność
na nowotwory jak i inne choroby wymagające holistycznej opieki, planujemy rozbudowę
Oddziału  Opieki Paliatywnej. Oddział ma powiększyć się o kolejnych 10 łóżek.
- Przed nami, budząca wiele kontrowersji, reforma służby zdrowia. Wiele szpitali znajdzie
się poza siecią z niepewnym finansowaniem. Jaki los czeka szpital w Zawierciu?
Szpital Powiatowy w Zawierciu został zakwalifikowany do II stopnia referencyjności w
grupie 12 szpitali z terenu Województwa Śląskiego. Oznacza to, iż szpital będzie miał
zapewniony ryczałt na wykonywane świadczenia zdrowotne bez udziału w konkursach.
Bardzo cieszymy się, że nasza placówka znalazła się w grupie ze szpitalami wojewódzkimi, które mają zapewnioną 4-letnią gwarancję na kompleksową opiekę nad Pacjentem.
(materiał przesłany przez Szpital Powiatowy w Zawierciu)

Święta Wielkanocne
Nadchodzi piękna wiosna,
a wraz z wiosną, wrażeń moc;
Na tle wiosny, miłe Święta –
Święta radości „Wielkanoc”.
Niechaj każdy z nas pamięta,
choć minęło tyle lat...
iż zmartwychwstał Jezus Chrystus
by odkupić cały świat.
Więc radujmy się, weselmy,
Gdyż miłości nadszedł czas.
Alleluja zaśpiewajmy
Niechaj radość płynie w nas.

Oby nikt nie zaznał smutku,
Niech na ustach uśmiech tkwi:
Aby każdy był szczęśliwy,
by nastały piękne dni.
Te życzenia z głębi serca
Niechaj wnikną w głębie dusz.
By zanikły kłótnie, spory
W Ojczyźnie zgoda zapanowała już.
Zenona Fiutak
14.03.2017r.
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Szkoła w Ogrodzieńcu
Są tematy w naszej miejscowej, niezbyt odległej historii, które wracają jak bumerang i
które darzę ogromnym sentymentem. Każde nowo zdobyte zdjęcie i każdy dokument
ma dla mnie ogromne znaczenie i chcę się z Wami tym podzielić. W Archiwum Państwowym w Katowicach w aktach „Plany szkół powszechnych w powiecie olkuskim 19251937” znalazłam plan szkoły w Ogrodzieńcu z 1929r. Wśród blisko 10 zawartych tam
projektów nasza szkoła największa i zaprojektowana z dużym rozmachem. Pamiętajmy,
że Polska odzyskała niepodległość zaledwie 11 lat wcześniej i z trudem odbudowywała
wielkie zaniedbania z okresu zaborów. Budowa szkoły trwała niecałe 2 lata i jak wynika
z projektu, był to okazały gmach z dziesięcioma salami lekcyjnymi i trzema znacznie
mniejszymi pomieszczeniami, których przeznaczenia nie określono. W każdej klasie był
piec kaflowy, ale toalet w budynku nie przewidziano. Było to zresztą niemożliwe, bo w
Ogrodzieńcu nie było jeszcze wodociągu. Ubikacje były w oddzielnym budynku od strony południowej.
Przewidziano natomiast boisko, zajmujące sporą część placu od strony wschodniej. Budowa szkoły stanowiła ogromne wyzwanie dla tak niewielkiej gminy i mimo wielu starań
Zarząd Gminy musiał zaciągać pożyczki u mieszkańców. W protokole z dnia 29 grudnia 1931r. Inspektora Zarządu Gminnego na powiat olkuski stwierdzono, że odbierając
urzędowanie od dotychczasowego wójta Antoniego Jagły, który reskryptem Wojewody
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Kieleckiego został złożony z urzędu (uwielbiam ten archaiczny język urzędowy), wprowadzono w urzędowanie sołtysa osady Ogrodzieniec Wincentego Pilarskiego, któremu
zostały powierzone obowiązki wójta na okres przejściowy. Wójt Antoni Jagła oświadczył,
że w obiegu znajdują się weksle własne do wykupienia na 3300 złotych z tytułu kupna
umeblowania dla szkoły powszechnej, na 900 złotych dla Wojciecha Kajdańskiego z tytułu wykonanych prac stolarskich w szkole. Wyżej wymienione weksle są protestowane z
powodu niewykupienia ich w terminie płatności. Oprócz powyższego wydane są weksle
bezterminowe Wincentemu Wójcikowi z Ogrodzieńca z tytułu zaciągnięcia od niego pożyczki w kwocie 2 000 zł
Spłaty tych długów ciągnęły się przez następne lata i nie mam pewności, że do wybuchu wojny zostały uregulowane w całości. Na załączonych fragmentach planu widać
jak nasza szkoła wyglądała. Przyznacie, że była piękna. Późniejsze przeróbki uczyniły ją
bardziej funkcjonalną, dostosowaną do potrzeb, ale odebrały styl i zachwiały proporcje.
Ogrodzienianie byli bardzo dumni ze swojej szkoły, wiele niedzielnych spacerów kończyło
się zdjęciem przy nowym budynku. Starali się uporządkować plac wokół szkoły, skarpę
od strony zachodniej. Ci którzy jeszcze tę szkołę pamiętają, wspominają ją z rozrzewnieniem.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam życzenia z nadzieją, że podczas rozmów przy świątecznym stole może usłyszycie jakieś ciekawe historie, którymi zechcecie się ze mną
podzielić.
Maria Lipka- Stępniewska

FOTO:
Dzień na robotach koło szkoły
w Ogrodzieńcu (w tle „Lasek”).
Pracownicy Cementowni „Wiek”
Szkoła w Ogrodzieńcu przed
otynkowaniem
Szkoła w Ogrodzieńcu tzw. stara
szkoła - wygląd obecny
Elewacja frontowa wraz
z więźbą dachową
Plan sytuacyjny
Rzut parteru
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9 marca 2017r. – Cykl spotkań dla słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu i miłośników podróży
w ramach Kawiarenki Podróżnika. Tematem spotkania był Petersburg.
16 marca 2017r. – Wykład pt. „Z prawem karnym na Ty. Nauka o przestępstwie i karze” wygłosił mgr Konrad Dziuba. Po omówieniu na wcześniejszych wykładach prawa
spadkowego, prawa konsumenckiego, praw lokatorów, przyszedł czas na trudną gałąź
szeroko pojętego prawa, prawo karne.
23 marca 2017r. - Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu mieli okazję
wysłuchać fascynującego wykładu pt. „Podróż do Ziemi Świętej” przygotowanego przez
Jarosława Wesołowskiego.
Jarosław Wesołowski to przewodnik jurajski, beskidzki, świętokrzyski, instruktor prze50zł/rok
wodnictwa, instruktor krajoznawstwa, pilot wycieczek, instruktor
harcerski.
Dla słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu i Domu Kultury – przyjaciel oraz prowadzący sekcję
Nordic Walking w ramach ogrodzienieckiego uniwersytetu. Było to ciekawe spotkanie
o kulturze żydowskiej wzbogacone zdjęciami i muzyką.
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu zapraszamy do udziału w wykładach, które odbędą się kwietniu br.:
20.04.2017r. (czwartek) godz. 16.30 sala MGOK
Wykład pt. „Zagłębiowski SMOG i jego wpływ na zdrowie” wygłosi Rafał Psik.
27.04.2017r. (czwartek) godz. 16.30 sala MGOK
Wykład pt. „Muszle mięczaków w kulturze” wygłosi Jacek Żychowicz.
Zapraszamy do śledzenia nowinek uniwersyteckich, relacji z wykładów oraz bieżących
informacji na naszych stronach internetowych www.mgok.ogrodzieniec.pl, www.mgok.
ogrodzieniec.pl/kategorie/uniwersytet_trzeciego_wieku oraz profil na FB: MGOK w Ogrodzieńcu.
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W sobotę 11 marca 2017r. w MGOK w Ogrodzieńcu odbył się wykład z dziedziny anatomii pt. „Fabryka zwana organizmem”, który poprowadził dr Armand Cholewka. Podczas
wykładu prowadzący opowiedział studentom co znajduje się wewnątrz ludzkiego ciała
oraz uzmysłowił im, jak wszystkie narządy w ciele człowieka ze sobą współpracują. Nad
całością procesów czuwa dyrektor - mózg. Uczestnicy zobaczyli jak wygląda nerka lub
wątroba, samodzielnie ocenili długość ludzkiego jelita oraz policzyli wszystkie kosteczki
znajdujące się w dłoni.

Zapraszamy naszych studentów do udziału w kolejnych wykładach w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu:
22.04.2017r. (sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Wykład z dziedziny instrumentoznawstwa pt. „Instrumenty świata” wygłosi dr inż. Łukasz
Wróblewski
20.05.2017r. (sobota) godz. 13.00 sala MGOK
Wykład z dziedziny historii pt. „Wędrówka po historii cywilizacji. Starożytny Egipt” wygłosi Anna Machacz.
10.06.2017r. (sobota) godz. 13.00
Uroczystość zakończenia III roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego
w Ogrodzieńcu. Wykład pt. „Pod napięciem” z dziedziny fizyki wygłosi Sonia Myczkowska, popularyzator nauki.
Studencki, babski wieczór
W poniedziałek 6 marca 2017r. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu przy
współpracy z Kawiarnią „U Giena” zorganizowali warsztaty makijażu skierowane do słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Aczkolwiek panowie również byli
mile widziani. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Warsztaty pod hasłem „skóra jak marzenie” poprowadziła pani Maria Wrona. Podczas zajęć uczestniczki
dowiedziały się jak prawidłowo dbać o skórę dojrzałą, zgłębiły tajniki pielęgnacji porannej
i wieczornej oraz jak sprawnie i szybko wykonać makijaż dzienny dopasowany do urody.
Przy kawie i słodkościach przygotowanych przez obsługę kawiarni popołudnie minęło
naszym paniom niezwykle miło.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowe warsztaty teatralne wzbogacone pokazami
kuglarskimi, żonglerką i chodzeniem po linie
w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00 sala MGOK
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze MGOK
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044

Czytelnikom „Gazety Ogrodzienieckiej”
składamy życzenia zdrowych,
pogodnych, pełnych wiosennego ciepła
i optymizmu Świąt Wielkanocnych,
smacznego święconego jajka i mokrego Dyngusa
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu
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Wesołego Alleluja!
Zbliżają się święta Wielkanocne. Przez cały poprzedzający je Wielki Tydzień trwają przygotowania. W
„Palmową Niedzielę” tłumy ludzi śpieszą do kościoła,
aby poświęcić „palmy”, gałązki wierzbowe z siwymi
kotkami. Zatknięte za obraz strzec miały przez cały
rok domu i gospodarstwa przed chorobą i nieszczęściem.
Od poniedziałku wre gorączkowa praca w domu:
sprzątanie, mycie, pieczenie bab i mazurków, malowanie pisanek. Po rygorach wielkiego postu i Wielkiego Tygodnia, w którym powstrzymywano się od
jedzenia (kiedyś bardzo rygorystycznie przestrzeganego), Wielkanoc była okazją do powetowania sobie długiej powściągliwości. Jakkolwiek święto jest
niezwykle uroczyste, nie ma ono tak refleksyjnego
charakteru jak Boże Narodzenie. Radość powrotu do
życia, wiary, nadziei sprzyjała kontaktom towarzyskim
i dobremu apetytowi.
Święcone, mające charakter późnego śniadania,
spożywano dopiero po poświęceniu przez księdza
zastawionego stołu. Jajko, którym dzielono się z bliskimi, podobnie jak w czasie Wigilii opłatkiem, jest
symbolem nowego życia, odrodzenia, wiosny. Obowiązkowo na stole znajdował się baranek z chorągiewką, symbol niewinnie umęczonego Chrystusa.
Baranek w dawnych wiekach robiony był z masła,
później coraz częściej z cukru. Stół wielkanocny był
stołem obfitości, uginał się od mięsiwa i ciast. U ludzi
zamożnych na stole znajdowało się zawsze pieczone
prosię, trzymające w pysku pisankę, ponadto szynki,
kiełbasy, salcesony, które nie uchodziły bynajmniej za
poślednią wędlinę, pieczone mięsa na zimo, pasztety no i ciasta. Podstawowym ciastem wielkanocnym
były od stuleci baby drożdżowe, sporządzone według

1914

1932

kosztownych przepisów. Jakość
bab była wizytówką gospodyni. „Kucharka litewska” na „babę żółtkową
bardzo dobrą” zaleca wziąć 1 kopę
żółtek na 2 szklanki mąki, na „babę
koronkową „ 5 szklanek żółtek na
1 1/2 szklanki mąki. „Kucharz wielkopolski” każe na „babę łokciową
wielkanocną” użyć 1 litr żółtek na 2
szklanki mąki.
U chłopów Wielkanoc również była
okresem obfitości. Poprzedzało ją
świniobicie, na stole znajdowały się
wędliny i duża ilość niewymyślnie
przyrządzonego mięsa, przeważnie

gotowanego lub duszonego. Podawano też słodkie placki, a za ozdobę
stołu stanowiły pisanki, w niektórych
okolicach będące prawdziwymi
dziełami sztuki.
W XIX wiecznej literaturze humorystycznej zachował się taki wiersz
anonimowego autora:

OgroSmerfy powitały wiosnę
Od września 2016 r. w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu działa
Studio Wyobraźni. Co to takiego? W każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 17.30
odbywają się zajęcia, które poprzez ruch,
taniec i zabawę rozwijają wyobraźnię,
kreatywność, poprawiają kondycję fizyczną, a także integrują (warto dodać, że do
grupy liczącej 22 osoby należą maluchy
5-6 letnie oraz 12-13 latkowie). Pomysł
na stworzenie takiej muzyczno - teatralnej
sekcji zrodził się równocześnie po stronie prowadzącej pani Martyny Brożek jak
i Domu Kultury, wystarczyło połączyć siły
i oto mamy efekty. Pierwszy występ był
ogromnym sukcesem. Jasełka w Teatrze
Cieni wywołały mnóstwo wzruszeń i pokazały umiejętności aktorskie wykonawców.
Grupa nie spoczęła na laurach... Wystarczyło kilka tygodni, by przygotować kolejny występ. Tym razem Studio Wyobraźni w
spektaklu pt. „OgroSmerfy” powitały wio-

snę. W sobotę 1 kwietnia br. o godz. 17.00
sala Domu Kultury zamieniła się w Smerfową Krainę. Gdzie dzielne Smerfy na czele
z Papą Smerfem ratują Wiosnę Agatkę z
rąk złego Gargamela i jego kota Klakiera.
Praca dzieciaków i samej prowadzącej została nagrodzona gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.
W drugiej części na scenie zaprezentowały się uczestniczki gminnego talent show
OgroFactor: Maria Trawińska, Aleksandra
Lipa, Łucja Janiczek oraz Maja Brzezińska.
Spotkanie z młodymi artystami w roli głównej uświetniła obecność Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego.
Wszystkim występującym gratulujemy talentów oraz życzymy dalszych sukcesów
w wybranej dziedzinie. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne występy.
Marta Bejgier
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„O panowie ! niech los w dani
Przynosi nam dużo zysku:
Bądźmy zdrowi i rumiani,
Jak to prosie na półmisku.
...
Niechaj każdy będzie syty,

1919

Zdrów i wesół - i nie słaby
Miejmy wygląd znakomity
Jak te placki oraz baby.
...
Na ostatek wasz poeta
Śle życzenia tej godziny:
niech obejdzie się ta feta
Bez dostojnej ... medycyny”.
Czego sobie i Wam serdecznie
życzę
Maria Lipka - Stępniewska
Pocztówki pochodzą z prywatnego
archiwum P. Marii

UWAGA !
- dofinansowanie wymiany dachów
Gmina Ogrodzieniec ma możliwość pozyskania dotacji dla mieszkańców na pozbycie się azbestu z
dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Kosztem kwalifikowanym , czyli tym od którego liczona będzie dotacja jest:
- demontaż pokrycia azbestowego,
- utylizacja azbestu,
- koszt nowego pokrycia dachu blachodachówką o powierzchni takiej, jak powierzchnia usuwanego
pokrycia azbestowego.
Wszelkie elementy konstrukcyjne, w tym więźba dachowa nie będą dofinansowane.
Zgodnie z dokumentami programowymi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Burmistrz Miasta i Gminy może w imieniu właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy złożyć wniosek o środki w ramach poddziałania 5.2.1,
które byłyby przeznaczone na kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na
prywatnych działkach. Jeżeli wniosek zostanie wybrany do dofinansowania wysokość dotacji może
stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin realizacji od roku 2018.
Przewidujemy dwa typy budynków objętych wnioskiem:
TYP 1. – WYMIANA AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ
Zakres wniosku objęty dofinansowaniem dotyczył będzie, zgodnie z prawem budowlanym,
zgłoszenia robót budowlanych, zdjęcie pokrycia azbestowego, utylizację azbestu, wykonanie nowego
pokrycia dachu balchodachówką, nadzór inwestorski.
TYP 2. – WYMIANA WIĘŻBY DACHOWEJ I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z
WYMIANĄ AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ
Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie będzie wykonanie na własny koszt dokumentacji
projektowej i uzyskanie stosownego pozwolenia Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w
Zawierciu na ten zakres robót w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia 2017r.
Mieszkaniec zobowiązany będzie do wykonania i sfinansowania we własnym zakresie robót
związanych z nową więźbą dachową
lub elementami konstrukcyjnymi oraz ułożeniem
blachodachówki dostarczonej w ramach projektu , w terminie określonym w umowie z Gminą.
Dofinansowanie ze środków unijnych dotyczyć będzie zdjęcia pokrycia azbestowego, utylizacji
azbestu, dostarczenia materiału na nowe pokrycie blachodachówką w ilości zgodnej z powierzchnią
zdemontowanego azbestu, nadzór inwestorski.
Wykonanie nowego pokrycia uczestnik projektu zobowiązany będzie zgłosić do tut. Urzędu celem
przeprowadzenia kontroli.
W związku z tym korzystając z Gazety Ogrodzienieckiej prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie
poniższej Ankiety i dostarczenie jej wraz z oświadczeniem do Urzędu Miasta i Gminy w
nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2017r. Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy, II piętro, pok. 35, 36 i pod nr telefonu 32 67 09 729, 32 67 09 726.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

ANKIETA-DEKLARACJA
UCZESTNIKA PROJEKTU
„KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWNIENIE ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH I GOSPODRACZYCH NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC”
Ankieta jest dokumentem świadczącym o chęci uczestnictwa w planowanym do przygotowania
wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na działkach właścicieli
indywidualnych. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Ogrodzieniec, a
właścicielem nieruchomości. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu zapewnienia
finansowania dla przedmiotowego zamierzenia.
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w postaci programu
funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej sfinansuje i zrealizuje Gmina Ogrodzieniec.
Informacje dotyczące terminów realizacji i wysokości udziału finansowego mieszkańca zostaną
określone w w/w umowie.
Dane zawarte w ankiecie posłużą do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji.
1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:


Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….



Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………



tel. ……………………..………………….. e-mail: ………………………………….…………………………………

2. LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI:


Adres nieruchomości z eternitem: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..


Numer działki na której zlokalizowany jest budynek: …………………………………………



Czy budynek zlokalizowany jest w granicy działki sąsiedniej
 tak

 nie - w jakiej odległości od granicy działki sąsiedniej ……….. m.
- działek sąsiednich ……….. m.

 Wysokość budynku ……….. m lub ………….. kondygnacji
(ilość)
 Dostęp do dachu:
 nieutrudniony
 utrudniony ………………………………………………………………….
(wpisać rodzaj np. drzewa, inny budynek itp.)



Liczba osób zamieszkujących budynek ……….. .
Przybliżona kolorystyka blachodachówki, która zastapi obecne pokrycie dachu
………………………………………………….. (np. czarny, szary, grafit, ceglany, czerwony,
zielony, niebieski, biały)

3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:


Typ projektu
dachu

 I usunięcie eternitu z dachu i/lub elewacji i odtworzenie pokrycia

 II usunięcie eternitu, nie objęta dotacją modernizacja dachu na
koszt właściciela, dostarczenie blachodachówki na odtworzenie pokrycia dachu


Rodzaj eternitu, lokalizacja i jego ilość:

 falisty na budynku ………………………….…………………. - ……………………….m 2
(rodzaj budynku1)
(ilość)
 płaski (płyty) na budynku ………………………...…………………. - ………………………..m 2
(rodzaj budynku)
(ilość)
 na dachu

 na elewacji



Czy istnieje konieczność wymiany elementów konstrukcyjnych dachu, w tym więźby?
 tak
 nie



W przypadku eternitu na pokryciu dachu, jaka jest konstrukcja dachu:
 płaski
 dwuspadowy
 wielopołaciowy

Jako właściciel nieruchomości oświadczam, iż na jej terenie nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie wypełnionej dla
potrzeb opracowania wniosku o dofinansowanie na kompleksowe unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z mojej działki, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922).

……………………………………….

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis właściciela posesji)

Informacje dodatkowe:
Ankiety wraz z oświadczeniem można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Ogrodzieniec – pokój nr 17
tel. 32 67 09 729, 32 67 09 726
Nieprzekraczalny termin składania ankiet : 10 maja 2017r.

1

Mieszkalny, gospodarczy, garaż

……………………………………………………………..
(miejscowość, data)
…………………………………………………………
(imię , nazwisko)
……………………………………………………….
(Adres)
……………………………………………………….
………………………………………………………
(pesel)
……………………………………………………….
(nr dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE
Będąc właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres nieruchomości i nr działki, działek)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację przez
GMINĘ OGRODZIENIEC, Plac Wolności 25, 42-440 OGRODZIENIEC
NIP 649 22 75 822 REGON 276258842

projektu bezpośrednio związanego z ww/ nieruchomością i polegającego na kompleksowym
unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.
Jestem świadomy, iż z własnych środków pokryję inne koszty robót związane z realizacją projektu:
- w typie 1.: poza kosztami zdjęcia azbestu, usunięcia odpadu i jego utylizacji, montażu pokrycia
dachu blachodachówką,
- w typie 2. poza kosztami zdjęcia azbestu, usunięcia odpadu, jego utylizacji oraz dostawy
blachodachówki na nowe pokrycie.
Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymania efektów projektu w okresie 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej .
Wyrażam zgodę na udostępnienie w tym okresie organom kontrolnym przedmiotu dofinansowania.

…………………………………………………………..
(Podpis właściciela/ współwłaścicieli)

