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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
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
Radni Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych tradycją,
pięknem i radością, wśród bliskich, szczerych i życzliwych ludzi składają
Dyrektor i Pracownicy
MGOK w Ogrodzieńcu
oraz Redakcja „Gazety Ogrodzienieckiej”

Turniej Piłki Halowej

W sobotę, 7 marca br. w hali Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbyły się rozgrywki II Turnieju Piłki Halowej Jednostek
OSP o Puchar Burmistrza, zorganizowany przez Zarząd
Miejsko-Gminny OSP w Ogrodzieńcu. W turnieju udział
wzięły wszystkie jednostki z terenu gminy Ogrodzieniec.
Drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup, z których
wychodziły po dwie zwycięskie. Były to: Gulzów, Giebło,
Kolonia Ryczów i Podzamcze. Między tymi drużynami rozegrano mecze o miejsca na podium. Zwyciężyła drużyna

OSP Gulzów, drugie miejsce zajęła drużyna OSP Giebło,
trzecie - OSP Ryczów Kolonia. Zawody sędziował - Dawid
Szymusik.
Gratulujemy zwycięzcom wspaniałego wyniku. Pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów za rok, w kolejnym
turnieju. Organizatorom gratulujemy tak sprawnie przeprowadzonych rozgrywek.
Na zdjęciu zwycięska drużyna OSP Gulzów.
JP

Kartki świąteczne ze zbiorów prywatnych p. Marii Lipki-Stępniewskiej. Pierwsza pochodzi z roku 1921 – wysłana na adres Szypłów powiat Mieszków ( obecnie woj.
wielkopolskie). Druga wysłana na adres warszawski w
roku 1910. Na odwrocie widnieje pieczęć z nazwą poczty w języku rosyjskim, gdyż w tym czasie Polska była
jeszcze pod zaborami.
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A teraz zdjęcie i jego opis.

Z kart historii

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet
„Myślę sobie, że miło jest uczestniczyć w życiu danej społeczności świadomie, mając
rozeznanie w jej historii, znaczeniach i ukrytych sensach”. To zdanie znalazłam na blogu
pewnej kielecczanki i mimo, że jej nie znam, w pełni podpisuję się pod tym stwierdzeniem. A taka refleksja nasunęła mi się kiedy otrzymałam zdjęcie od pani Henryki Kajdańskiej (córki Ksawery Matyskowej). Zdjęcie grupowe, na którym jest 25 młodych kobiet i
ksiądz Podkopał, z tyłu podpis Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. Przyznam szczerze, z
niczym mi się to nie kojarzyło, ale kiedy Pani Henryka powiedziała, że wie kto jest na tym
zdjęciu i prawie wszystkie osoby rozpoznała, poczułam, że muszę poszperać i dowiedzieć się czegoś więcej. Są parafie, które mają pięknie prowadzone kroniki, gdzie przez
wiele lat, a nawet stuleci zapisywane są wydarzenia, uroczystości – niestety nasza do
nich nie należy. Pocieszające jest jedyne to, że od czasu do czasu robiono fotografie i
był to jedyny zapis zdarzeń. Jeżeli, tak jak w tym przypadku, ktoś jeszcze umie osoby na
zdjęciu rozpoznać, to mamy już kronikarską ciekawostkę.
Zainteresowała mnie organizacja, której członkinie mamy na zdjęciu. Po odzyskaniu niepodległości utworzono szereg katolickich organizacji, między innymi wzór organizacji
włoskiej Akcję Katolicką. Na Krajowym Zjeździe Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach 5-6.03.1934r. utworzono 4 organizacje: Katolicki Związek Mężczyzn,
Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej i Katolicki Związek Młodzieży Męskiej. Czy w Ogrodzieńcu działały wszystkie cztery, czy tylko ta jedna? W skład
związków wchodziły Stowarzyszenia Diecezjalne.
Jakie były cele i zadania tej organizacji. Członkowie Akcji uczestniczyli w obchodach
uroczystości i świąt kościelnych w parafii oraz przygotowywali ich oprawę zewnętrzną
np. szopkę na Boże Narodzenie, procesję rezurekcyjną na Wielkanoc i eucharystyczną
na Boże Ciało. Członkinie KSK rozprowadzały palmy przed Niedzielą Palmową i przyozdabiały Grób Pana Jezusa. Brały czynny udział w procesji rezurekcyjnej oraz urządzały
święcone dla ubogich. W maju członkinie KSK przygotowywały śpiew pieśni majowych
i nieszpory, a przy uroczystościach Pierwszej Komunii pomagały w przygotowaniu śniadania pierwszokomunijnego. Troszczyły się o prządek w kościele, przyozdabiały ołtarze,
naprawiały bieliznę kościelną oraz szyły szaty liturgiczne. Członkinie Akcji wspomagały
duszpasterstwo w organizowaniu pielgrzymek, włączały się czynnie w urządzane w parafii dni modlitw, które często łączono z nabożeństwami.
Stowarzyszenia wznowiły działalność po wojnie, ale dekret „O zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach” , który wszedł w życie 5 sierpnia 1949r. sparaliżował
zupełnie działalność organizacji katolickich.

Nie umiem dokładnie określić daty jego powstania, ale sądzę, że to może być rok 1937,
1938. Młode, piękne kobiety, w wyjściowych – kościółkowych strojach – skromnych i
schludnych, białe kołnierzyki, bereciki, buciki z paseczkami zapinanymi na guzik. Najmłodsza z nich miałaby dzisiaj ze 100 lat…
Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nich swoje matki, babki czy prababki. Może dla
niektórych będzie to jedyne zdjęcie babki z młodości. Gdyby ktoś chciał uzyskać kopię
zdjęcia, to proszę się ze mną skontaktować, zrobiłam kilka dodatkowych.
Siedzą od lewej
1. Leokadia Nieduziak
2. ks. Podkopał
3. Eleonora Pilarska ( z ul. Kościuszki przy piekarni Bilnickich)
I rząd od lewej
1. Alfreda Markiewicz z domu Niewada, żona Konstantego
2. pani Nowak
3. matka Wandy Kuligowskiej
4. Wacowska matka Zenobii Borucowej
5. Janina Targosz
II rząd od lewej
1. Zofia Kijasowa matka Longiny Pedowej (stoi wyżej)
2. Władysława Jachno
3. Zenobia Kmita (stoi wyżej)
4. Zofia Ciołczyńska matka Leszka i Wiesławy
5. Helena Matysek – Kopczyńska
6. Apolonia Stachurowa z Markiewiczów (stoi wyżej)
7. Genowefa Maciążkowa matka Zenobii Bednarz
8. nn.
9. p. Stachurowa
Rząd przedostatni
1. p. Świstakowa
2. p. Stasikowa matka Mieczysława i Janiny
3. Alfreda Wacowska
Rząd ostatni
1. Maria Górecka żona Antoniego
2. Maria Wierzbicka
Wspaniałe są te stare zdjęcia, technicznie znacznie lepsze niż powojenne, bo robione
przez zawodowego fotografa i na lepszych materiałach fotograficznych. Można je dowolnie powiększać, a twarze nadal są rozpoznawalne.
Zrobiono to zdjęcie na schodach plebanii, jeszcze przy schodach nie posadzono tuj, ale
stoją ozdobne donice, które przetrwały do dziś. Wśród tych kobiet nie ma członkiń Koła
Gospodyń Wiejskich, może tu były młodsze ogrodzienianki, ale może ksiądz skonfliktowany z gospodyniami (co wynika z kroniki KGW – zabronił im np. organizowania śniadania
pierwszokomunijnego) powołał tę organizację?
Istotne jest jednak to, że tak wiele i tak różnorodnych organizacji działało w tak niewielkiej
miejscowości, ludzie czuli potrzebę wspólnego działania i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Mam nadzieję, że znajdą Państwo następne ciekawe zdjęcia i podzielą się z nami
wspomnieniami. Czekam na informacje: nr tel. 32 67 32 082
Pozdrawiam serdecznie
życząc jednocześnie Wesołego Alleluja
Maria Lipka - Stępniewska

Niedziela
pełna wrażeń
W niedzielę 22 marca br. nasze dwa gminne młodzieżowe
zespoły wystąpiły z programem artystycznym w sąsiednich gminach. Zespół Mażoretek „FANTAZJA” (grupa juniorek) zaprezentowała swoje umiejętności podczas meczu siatkówki Aluron Virtu Warta Zawiercie vs. KPS Banki
Spółdzielcze Siedlce, który odbył się w zawierciańskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Blanowskiej. Nasze
mistrzynie wystąpiły w trzech odsłonach. Wysoki poziom
umiejętności tanecznych publiczność doceniła gromkimi
brawami po każdym występie.

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca pod batutą kapelmistrza Stefana Łebka
wystąpiła natomiast na koncercie Łazy Big Band
Show organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. O godz. 17.00 jako pierwsza wystą-

piła nasza orkiestra, potem na scenie pojawiła się
Łazowska Orkiestra Instrumentalna i na koniec Big
Belfer Show. Mini recital Dziecięco – Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu bardzo podobał się
publiczności wprawiając ją w urokliwy nastrój.
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Z notatnika burmistrza

27 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz kierownik OPS
D. Słodek przekazali ogrodzienieckim trojaczkom
wózek
wielofunkcyjny,
zakupiony przez Gminę
Ogrodzieniec
28 lutego odbyło się zebranie
sprawozdawcze
OSP Ryczów.
3 marca w sali narad Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
odbyło się spotkanie radnych oraz mieszkańców

z przedstawicielami firmy
Radhdowney, na którym
przedstawione
zostały
aktualne wyniki badań
geologicznych i poszukiwanych rud cynku i ołowiu na terenie gmin Łazy,
Ogrodzieniec, Zawiercie.
7 marca w hali sportowej przy gimnazjum w
Ogrodzieńcu odbył się II
Turniej Piłki Halowej Strażaków Gminy Ogrodzieniec. Zwycięzcą rozgrywek została drużyna OSP

Gulzów.
8 marca w Dzień Kobiet
zorganizowany
został
przez Burmistrza Miasta
i Gminy oraz MGOK w
Ogrodzieńcu przy współpracy z Centrum Rozrywki
Jura koncert Grażyny Łobaszewskiej. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w
nim udział ok. 200 osób.
12 marca odbył się przetarg na sprzedaż zbędnego mienia ruchomego
gminy - na sprzedaż wystawiono 15-letniego gimbusa. Po przeprowadzonym przetargu uzyskano
cenę 12 tys. zł.
14 marca odbyło się zebranie
sprawozdawcze
OSP Gulzów.
16 marca w Pilicy odbyło
się Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia LGD Per-

Studnia w Gieble
Z dużą satysfakcją pragnę
powiadomić, iż po kilkuletnich staraniach Gmina
Ogrodzieniec
otrzymała
dofinansowanie do rekonstrukcji historycznej studni
w Gieble na skrzyżowaniu
ulic Edukacyjnej i Częstochowskiej. Inwestycja ta
ma dla miejscowości symboliczny charakter. Studnia
była kiedyś miejscem cen-

tralnym w miejscowości i
do dziś wywołuje sentyment i wiele wspomnień
wśród mieszkańców. W latach 1970-80 została obudowana ceglanym murem,
co spowodowało, że mało
kto o niej wiedział. Kilka lat
temu podczas prezentacji
monografii o Gieble autorstwa nieżyjącego już Bronisława Duszy obiecałem,

że studnia zostanie odbudowana w dworskim stylu
i dziś mogę powiedzieć, że
prace zostaną zakończone do końca czerwca br.
Zakres rzeczowy obejmuje
odbudowę studni oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia wzdłuż
ulicy Częstochowskiej.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Zebranie OSP Ogrodzieniec
W sobotę, 7 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Ogrodzieniec,
na które przybyli członkowie OSP i MDP, przedstawiciele miejsko-gminnego
zarządu i władz gminnych
oraz zaproszeni goście,
m.in.
przewodniczący
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło, radni RM Beata Stypa-Rus, Małgorzata Janoska,
Grzegorz Wałek, Zastępca
Naczelnika Wydz. Operacyjnego KP PSP w Zawierciu kpt. Arkadiusz Spera,
Prezes Zarządu OMG
ZOSP RP w Ogrodzieńcu, Burmistrz MiG Andrzej
Mikulski, dyrektor MGOK
w Ogrodzieńcu Dorota
Cygan, komendant M-G
OSP RP Henryk Karcz, sekretarz OMG ZOSP RPJan
Chudek, członek KR OMG

ZOSP RP w Ogrodzieńcu
dh Jan Kotliński oraz Stanisław Orman.
Drużyna w ubiegłym roku
uczestniczyła w 51 akcjach ratowniczych; w tym
w gaszeniu pożarów 21
razy. Oprócz wyjazdów na
teren naszej gminy strażacy wspierali działania
ratownicze w innych gminach, m.in. w Zawierciu,
Łazach, Pilicy. Ogrodzieniecka jednostka czynnie
uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym gminy.
Strażacy
zorganizowali
obchody swojego patrona
św. Floriana oraz uroczyste
przekazanie samochodu
pożarniczego. Aktywnie
działają w zakresie edukacyjno-wychowawczym,
organizując
szkolenia,
pogadanki i prezentacje

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz
biorą udział w turniejach
tenisa stołowego i piłki
nożnej.
W drużynie jest dużo młodych druhów, rozwija się
męska i żeńska drużyna
młodzieżowa. Młodzi strażacy biorą udział w szkoleniach, m.in. kwalifikowanej pierwszej pomocy i
ratownictwa wysokościowego. Członkowie OSP
wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: Karolina
Mańko, Martyna Żak, Kamil Moś, Daria Cichocka,
Daniel Kozłowski, Krzysztof Bidziński, Patryk Małek,
Rafał Moś, Michał Mikoda.
Na spotkaniu podsumowano rok 2014. Druhowie
wysłuchali sprawozdania
z działalności gospodarczej, bojowej, finansowe,

ła Jury, na którym zatwierdzono wykonanie planu
na rok 2014.
17 marca w Zawadzie
Pileckiej odbyła się konferencja zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu na temat
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-20. W spotkaniu
wziął udział wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa,
dyrektor ARiMR Stanisław
Gmitruk, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Jerzy Motłoch.
19 marca odbyło się Walne Zgromadzenie ZGJ, na
którym
podsumowano
rok ubiegły oraz wybrano
władze na kolejną kadencję.
Przewodniczącym

z działalności grupy poszukiwawczo-ratowniczej
oraz sprawozdanie komisji
rewizyjnej. Podczas dyskusji uczestnicy poruszyli
kwestie zakupów sprzętu
pożarniczego i specjalistycznego oraz pozyskanie
środków na dokończenie
remontu garażu oraz dachu remizy. Po dyskusji
na wniosek komisji rewizyjnej druhowie udzielili
jednogłośnie absolutorium
zarządowi za rok ubiegły.
W roku sprawozdawczym
OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:
4 kompletne aparaty ODO,
dwie piły spalinowe, hełmy
bojowe z latarkami, uzupełnienie torby R1 detektor
wielo gazowy, radiotelefon
nasobny, węże tłoczne,
rozdzielacz, 5 nawigacji
GPS. Rozpoczęto prace
mające na celu przygotowanie ścian do położenia
płytek na garażu, uporządkowano
pomieszczenie
pod wieżą.
W planach na rok 2015
strażacy
mają
zakup
sprzętu m.in. namiotu
pneumatycznego wraz z
wyposażeniem, prądownicy, węży tłocznych, sprzętu dla grupy specjalistycznej, zakupy dodatkowego
umundurowania, m.in. dla
MDP, działania w zakresie prac społecznych na
rzecz OSP i środowiska,
propagowanie akcji STOP
Wypalaniu Traw i Nie dla
czadu. Z planowanych inwestycji bardzo pilny jest
remont dachu - pokrycie

ZGJ został Adam Markowski, zastępcą przewodniczącego został wybrany wójt gminy Mstów,
członkiem Zarządu jest
przedstawiciel
naszej
Gminy - Piotr Mikulski.
19 marca odbyło się zebranie wiejskie w Gieble
Kolonii, na którym wybrano sołtysa i radę sołecka.
Sołtysem na kolejną kadencję wybrany został
Edward Grzebieluch.
20 marca odbyło się zebranie wiejskie w Kiełkowicach, na którym wybrano sołtysa i radę sołecka.
Sołtysem na kolejną kadencję wybrana została
Anna Szlachta.
21 marca na zaproszenie prezydenta Katowic
Marcina Krupy burmistrz
Bogacsa pani Csendesné
Farkas Edit i burmistrz

dachu strażnicy blacho-dachówką i wymiana systemu rynnowego z przodu
strażnicy.
Obecny na zebraniu Burmistrz Andrzej Mikulski
podziękował strażakom za
zaangażowanie i prace na
rzecz jednostki.
Cieszę się, że jest tak wielu
młodych druhów w szeregach ogrodzienieckiej jednostki. Moim głównym celem, jako samorządowca
jest podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa w gminie.
Dlatego należy pomagać
jednostkom i wspierać
ich działanie – powiedział
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec.
Druhowie bardzo dbają o
swoją remizę, wyposażenie
i sprzęt gaśniczy. Prezes
OSP Ogrodzieniec Łukasz
Marczyk zaprosił gości do
garażu, gdzie pokazał za-
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Ogrodzieńca
Andrzej
Mikulski wzięli udział w
uroczystościach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, podczas
których Prezydent Węgier
Janos Ader i Prezydent
RP Bronisław Komorowski dokonali odsłonięcia
pomnika Henryka Sławika
i Józefa Antalla, bohaterów, którzy uratowali kilkaset tysięcy uchodźców
polskich w czasie II wojny
światowej.
22 marca w MOK w Łazach odbył się Big Band
Show 2015, w którym
wystąpiła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Ogrodzieńca.
23 marca odbyło się zebranie wiejskie w Mokrusie, na którym wybrano
sołtysa i radę sołecka.
Sołtysem na kolejną kadencję wybrany został
Sławomir Szlachta.

awansowane prace, które
wykonują sami strażacy.
Wyłożone na ścianach
płytki, nowe szafki na ubrania, prysznice i czyste auta,
o które dbają druhowie –
kierowcy. Zawsze po akcji
są myte i konserwowane.
Bez waszej pomocy – druhów ochotników - trudno
byłoby zawodowej straży
poradzić sobie z wieloma
zagrożeniami i pożarami.
Jesteście istotnym wsparciem w ratowaniu ludzi
i mienia społecznego w
całym powiecie – tymi słowami zwrócił się do strażaków z-ca naczelnika Wydz.
Operacyjnego KP PSP w
Zawierciu kpt. Arkadiusz
Spera.
Obecny na zebraniu przewodniczący Rady Miejskiej
podziękował strażakom za
zaangażowanie i prace na
rzecz jednostki.
Joanna Piwowarczyk
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Koncert

Zwykli ludzie wierzą w miłość - pod takim mottem w niedzielę, 8 marca br. odbył się
koncert Grażyny Łobaszewskiej, której towarzyszyła grupa Ajagore w składzie: Sławomir
Kornas (wokal, gitara), Maciej Kortas (gitara), Michał Szczeblewski (perkusja). Artystka
przypomniała nam niezapomniane przeboje: Czas nas uczy pogody, Brzydcy, Ludzie z
duszą, Boli mnie życie. Piosenkarka zaprezentowała także utwory Czesława Niemena w nowej aranżacji, które pochodzą z albumu „Dziwny jest...” wydanej w 2010 roku
oraz utwory z najnowszej płyty „Przepływamy”. Licznie zgromadzona publiczność w sali
Centrum Rozrywki Jura w Ogrodzieńcu, gdyż tam zorganizowano koncert, nagrodziła
występujących gorącym aplauzem na stojąco. Artyści nie pozostali dłużni i odwdzięczyli
się bisem - dość zaskakującym. Wokalistka bowiem zaśpiewała przebój Grzegorza Ciechowskiego (wydanego pod pseudonimem Grzegorz z Ciechowa) - „Piejo kury, piejo”.
Organizatorami koncertu byli - Burmistrz Miasta i Gminy oraz MGOK w Ogrodzieńcu we
współpracy z Centrum Rozrywki Jura, które użyczyło nieodpłatnie sali i ugościło artystów.
JP

„… z tą Waszą prowincją jestem na bieżąco”- wywiad z
Grażyną Łobaszewską – polską artystką nazywaną przez
krytyków „najczarniejszą z białych kobiet”

Nasze pierwsze spotkanie
zaczęło się niezwykle zwyczajnie. Kiedy zobaczyłam
panią Grażynę przy recepcji hotelu JURA, podeszłam
do niej. Przywitała mnie pogodnym uśmiechem i podając rękę zwróciła się do
mnie: „Dzień dobry Grażyna Łobaszewska, czy moi
chłopcy już przyjechali ?”.
Wywarła na mnie pozytywne wrażenie, skromna,
opanowana, miła, choć na
scenie z tego drobnego
ciała wychodzi wokalne
zwierzę. Po koncercie nie
było najmniejszych problemów, żeby Pani Grażyna
poświęciła mi chwilę. Do
przygotowanej sali konferencyjnej weszła pełna
energii z uśmiechem na
twarzy. „To z panią mam
porozmawiać?” zapytała
i od razu zajęła wskazane
przeze mnie miejsce.
Marta Bejgier: Przyznam
się, że wcześniej miałam
przygotowane
zupełnie
inne pytania,
ale po koncercie szybko
je zmieniłam, bo odnoszę wrażenie, że wbrew

ogólnej opinii nie jest Pani
osobą pesymistyczną, ale
artystką pełną pozytywnych wibracji, „kobietą z
pazurem”.
Grażyna Łobaszewska:
Dziękuję. Tak to już jest, że
jestem osobą motoryczną
i w życiu codziennym, i na
koncertach. Przez wiele
lat wmawiano mi, że jestem osobą melancholijną,
pesymistyczną,
autorką
smutnych piosenek. Ale to
jest błędne spostrzeżenie i
taki osąd wydają Ci, którzy
mnie nie znają. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
M.B.: Jakie ma Pani wrażenia po dzisiejszym koncercie? Jak się Pani podoba „nasza prowincja”?
G.Ł.: Wrażenia cudowne,
ludzie są tutaj wspaniali.
Przede wszystkim prawdziwi, a to bardzo wymagająca grupa odbiorców,
ponieważ ich nie da się
oszukać. Nie wolno kombinować, artysta musi być
szczery w tym co robi. Ja
nie kombinuję. Staram się
być prawdziwa w tym co
śpiewam, co robię. Co do
waszego miasta, to jestem

tu już trzeci raz. Pierwszym
razem była na weselu w
bardzo przyjemnej restauracji, a drugim razem na
bankiecie. Pamiętam kiedy
przyjechałam tu pierwszy
raz i powiedziałam, jaki
ten Ogrodzieniec piękny!
Widziałam Zamek, mogę
powiedzieć, że z tą „waszą
prowincją” jestem na bieżąco.
M.B.: Dziennikarze muzyczni bez wahania nazywają panią „białą murzynką”, często porównując
do takich wokali jak Aretha
Franklin czy Billi Holiday.
Jak się Pani czuje z taką
oceną?
G. Ł.: Jestem zaszczycona, że słuchacze czy krytycy porównują mnie do
takiej gwiazdy jak Aretha
Franklin. Kocham taką muzykę i dla mnie to prawdziwa artystka – wzór do naśladowania. I tym bardziej
sprawia mi to wielką przyjemność.
M.B.: Zaczynała Pani od
śpiewania w chórkach u
takich gwiazd jak: Halina Frąckowiak, Wojciech
Skowroński, Elżbieta Woj-

nowska. Potem współpraca z zespołami Ergo Band
i Crash. Kiedy przyszedł
moment podjęcia decyzji o
solowej karierze?
G.Ł.: Wie Pani, to nie jest
tak, że pewnego się budzę
i stwierdzam, że od dziś robię karierę solową. To tak
nie działa. Nam, artystom
z tego „starszego pokolenia”, chodziło o śpiewanie.
Po prostu my kochamy to
co robimy. W tamtych czasach nie myślało się o pieniądzach, czy splendorach.
Dla nas wyjście na scenę i
zaśpiewanie było największą nagrodą. Nie mogę
podać konkretnej daty i
godziny, kiedy podjęłam
decyzję o solowej karierze.
To przyszło naturalnie.
M.B.: W 2005 roku ukazała

na plus czy na minus?
G.Ł.: Nie mogę tego tak
kategoryzować – plus czy
minus. Ja pracuje z muzykami, którzy mają potencjał, warsztat, a to czy on
będzie miał 100 lat , czy 20
lat nie ma dla mnie znaczenia. Przede wszystkim musi
być między nami jakaś chemia, kwestia dogadania się
ze sobą, takiego współistnienia muzycznego. Osobiście uważam, że nie da
się pracować z osobą konfliktową. Fundować obu
stronom nerwowe sytuacje
tuż przed koncertem, kiedy
wtedy potrzebny jest spokój i opanowanie, to się
mija z celem. Dlatego do
współpracy dobieram ludzi
z pasją do muzyki, takich,
którzy są po prostu fajnymi
ludźmi.

certy, warsztaty wokalne,
mam rodzinę, normalny
dom. Może Pani nie uwierzy, ale robię wszystko to,
co robią inne kobiety, czyli
piorę, prasuje, gotuję, włączam zmywarkę i do tego
wszystkiego mam swoją
pracę. Przyznam się Pani
do czegoś. Wieczorami
ja po prostu zasypiam na
kanapie (śmiech). Mój mąż
puszcza jakiś film, on go
obejrzy do końca, a ja nawet połowy nie zobaczę.
O drugim to już nawet nie
ma co myśleć, a dzień jako
starsza pani zaczynam bardzo wcześnie włączając
pralkę
M.B.: Wybiega Pani w
przyszłość?
G.Ł.: Przyszłość jak jest
każdy chyba wie. W moim
przypadku bliżej niż dalej

się płyta pt. „Prowincja jest
piękna” będąca owocem
współpracy m.in. z młodym trójmiejskim jazzmanem Piotrem Manią. Nadal
współpracuje Pani z młodymi muzykami?
G. Ł.: Ja już jestem w takim
wieku, że muzycy z którymi pracuję są wyłącznie
młodsi. Starsi albo nie żyją,
albo już nie grają. Dlatego
od tej pory tylko z młodymi
(śmiech).
M.B.: Ale odbiera to Pani

M.B.: Nie widać Pani w
rankingach celebryckich,
rzadko również Pani twarz
widnieje na pierwszych
stronach gazet. Czy to
świadoma rezygnacja z
medialnego szumu wokół
siebie?
G.Ł.: Jestem osobą mało
medialną, nie chodzę na
bankiety, nie przebywam w
miejscach, gdzie spotyka
się tzw. gwiazdy. Po prostu nie mam na to czasu.
Mam swoją pracę, kon-

(śmiech). Taka jest prawda,
nikt z nas nie zna dnia ani
godziny. Pyta pani o przyszłość. Jutro jedziemy na
kolejny koncert. Ja przyszłość pojmuję w formacie
krótkodystansowym, tzn.
nie wybiegam, aż tak daleko, bo tak naprawdę nie
mam po co.
M.B.: A plany zawodowe?
G.Ł.: Robimy kolejną płytę.
W życiu zawodowym przyszłość liczę od koncertu do
koncertu, od płyty do płyty,
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od warsztatów do warsztatów.
M.B.: Dzisiejszy koncert
ma również szczególny
charakter, gdyż spotykamy
się w Dniu Kobiet. I tak odbiegając od tematu koncertu i Pani drogi zawodowej.
Zapytam - kobieta spełniona to według Pani jaka
kobieta?
G.Ł.: Po pierwsze kobieta musi być spełniona w
miłości, musi być kobietą kochaną, wtedy każdy
dzień nawet ten trudniejszy
jest łatwiejszy do przejścia. A wiadomo z jakimi
problemami borykają się
współczesne kobiety: praca, obowiązki domowe,
dzieci. Codzienna troska o
przyszłość swoją i swoich
najbliższych. Mamy tyle
spraw do ogarnięcia, żyjemy w ciągłym stresie. I teraz proszę sobie wyobrazić,
że kobieta żyje w ciągłym
stresie i do tego jest jeszcze niekochana, to zostaje
sobie tylko strzelić w łeb.
Kobieta, która jest kochana
czuje to wsparcie w swoim

partnerze i jest jej po prostu
łatwiej. W ogóle we dwójkę
jest łatwiej nawet w takich
codziennych,
przyziemnych sprawach. A oprócz
tej całej miłości, kobieta
spełnić musi się w pracy.
Lubić to co się robi, otaczać się życzliwymi ludźmi.
To wszystko składa się na
spełnienie.
M.B.: A czy pani jest spełnioną kobietą?
G.Ł.: Zawodowo na pewno
tak. W sprawach prywatnych to różnie, wie Pani
jak to jest „raz na wozie raz
pod wozem” (śmiech).
M.B.: Z racji dzisiejszego
święta czego mogę Pani
dziś życzyć?
G.Ł.: Tego, czego ja życzyłam Paniom na początku
koncertu. Drogie Panie nie
zapominajmy, że jesteśmy
kobietami. Nie wyręczajmy
naszych mężów, partnerów, kochanków w czynnościach. Bo za chwilę nasi
Panowie nie będą robić nic.
M.B.: W takim razie z całego serca życzę Pani tego
i wszystkiego co najlepsze.
Dziękuję za rozmowę.

Bądź moją muzą
W poniedziałkowy wieczór, 9 marca, w Domu Kultury odbył
się koncert z okazji Dnia Kobiet. Repertuar muzyczny przygotował Zespół Echo, który zaprezentował widowni znane
i lubiane piosenki, m.in. „Moja miłość”, „Dla ciebie dziś”,
„Opowiem ci bajkę”, „Buzi, buzi”, „Ta noc”...
Do programu włączyły się panie z sekcji literackiej UTW
(Marianna Guzik, Jadwiga Radke, Irena Molenda, Zenona
Fiutak, Lidia Zięba), które przygotowały scenki rodzajowe
i wiersze o kobietach i imionach kobiet, tj. Ewa, Maria,
Irena. Wieczór upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze. Nie
zabrakło, jak zwykle, bisów. Artyści nie dali się długo prosić – chór zaśpiewał „Opowiem ci bajkę”, a panie z sekcji
literackiej zakończyły fraszkami Sztaudyngera.
JP

Do Wiednia po nagrodę!

Młoda mieszkanka naszej
Gminy, Dagmara Kaziród z
Kiełkowic, uczennica klasy
IIb Gimnazjum w Ogrodzieńcu zajęła pierwsze
miejsce w konkursie pt.
„Moja Polska – coraz piękniejsza, czyli 25 lat zmian
w niepodległej Polsce”.
Nagrodę odebrała w siedzibie Instytutu Polskiego
w Wiedniu.
Informację o konkursie
Dagmara wyszukała w
Internecie. Zaciekawił ją
temat i bardzo atrakcyjne
nagrody, które w regulaminie przedstawił organizator,
czyli austriackie stowarzyszenie polonijne SIPPA.
Koordynowany z Wiednia
projekt skierowany był do
środowisk w Polsce i poza
jej granicami i miał na celu
zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich
rodzinnych stronach po
1989 roku. Istotą konkursu
było spojrzenie na swoje
rodzinne miasto z perspektywy miejsca zamieszkania
obecnie i porównanie go
do wcześniejszych lat, na
ile się to miejsce zmieniło.
Tematem mogła być zarówno, cała miejscowość,
jej okolica jak i wybrany
obiekt, skwer czy ulubione
miejsce. Do wyboru były
trzy formy wypowiedzi: fo-

tografia, opowiadanie, film.
Dagmara wybrała opowiadanie, do którego namówiła
mamę, gdyż ona jest jeszcze za młoda (ma 15 lat),
aby pamiętać te wszystkie
przemiany. Mama chętnie
opowiedziała Dagmarze,
jakie zmiany w różnych
dziedzinach życia nastąpiły w naszym kraju po roku
1989. Od czego zależał
ten skok rozwojowy, jaki
wpływ miało przystąpienie do UE, otwarcie rynku
pracy, swobodny przepływ
osób i towarów w ramach
strefy Schengen, itp. Dagmara nagrała opowiadanie
mamy i pod koniec listopada ubiegłego roku wysłała
e-mailem na adres organizatora. W styczniu Dagmara otrzymała wiadomość,
że zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii i dostała
zaproszenie do odbioru nagrody w siedzibie Instytutu
Polskiego w Wiedniu w
dniu 27 lutego br. Do stolicy Austrii wybrała się z całą
rodziną – mamą Gabrielą
- bohaterką opowiadania,
tatą Robertem i młodszą
siostrą Natalią. Nagrodą
okazały się warsztaty edukacyjne w Telewizji Polonia,
co sprawiło olbrzymią radość dziewczynce, gdyż o
tym właśnie marzyła. W fi-

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

nale oprócz uczestników z
Polski znalazły się również
osoby z Bułgarii i Łotwy.
W niewielkich Kiełkowicach – mojej małej ojczyźnie – przez ostatnie lata
bardzo dużo się zmieniło.
Na przykład rozwinęła się
agroturystyka,
powstała
ferma strusi, wioska indiańska, stadnina koni. W
gminie Ogrodzieniec wybudowano Gród na Górze
Birów, odnowiono Dworek
w Gieble, powstało wiele
ścieżek rowerowych, placów zabaw, rozbudowano
Gimnazjum, w którym znajduje się nowoczesna hala
sportowa. Rozwinął się
system oświaty – zwiększyły się możliwości dla dzieci i młodzieży, które teraz
mogą brać udział w wielu
konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach
edukacyjnych. Moja mama
mogła ukończyć studia
i zdobyć dobrą pracę –
mówi Dagmara Kaziród,
laureatka Turnieju Wiedzy
o Unii Europejskiej w roku
2014, która w nagrodę
uczestniczyła w wyjeździe
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Dagmara bardzo dobrze
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się uczy i ma na swym
koncie sukcesy w różnych
konkursach szkolnych i
gminnych, a teraz dołącza
ten, już o znacznie szerszym, bo międzynarodowym zasięgu. O jej sukcesie dowiedzieliśmy się
od pedagoga szkolnego
p. Ewy Marek, gdyż Dagmara jest bardzo skromną
osobą i nie lubi się chwalić.
Jednak taki sukces zasługuje na rozgłos. Zaprosiliśmy Dagmarę do naszej
redakcji, gdzie chętnie
opowiedziała o konkursie i
podzieliła się wrażeniami z
pobytu na gali laureatów w
Wiedniu.
Ogromnie cieszę się z
nagrody. Udział w takich
warsztatach będzie dla
mnie nowym przeżyciem
i realizacją marzeń, gdyż
interesuje mnie dziennikarstwo i aktorstwo. Wiedeń
zrobił na mnie ogromne
wrażenie, chyba jeszcze większe jak Bruksela.
Jest to piękne miasto ze
wspaniałymi
zabytkami.
Atmosfera na gali rozdania
nagród była bardzo miła.
Wśród gości honorowych
byli przedstawiciele mediów, instytucji sportowych
i kulturalnych. Jako laureaci udzieliliśmy krótkich wywiadów do wiedeńskiego
radia polonijnego – wspomina Dagmara.
Od redakcji: Dagmara czynnie działa także w
swojej lokalnej społeczności. Należy do żeńskiej
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kiełkowicach oraz uczestniczy
w miejscowych wydarzeniach, np. była przebrana
za jednego z Trzech Króli
podczas uroczystości w
dniu 6 stycznia w kaplicy w
Kiełkowicach.
Joanna Piwowarczyk

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych
i spokojnych Świąt
Wielkiej Nocy,
smacznego jajka
mokrego dyngusa
a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec
składają Sołtysi
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„ZAMEK” Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko – obsługa ruchu turystycznego.
Mile widziani studenci do 26 roku życia.
Kontakt: tel. 326732220, e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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

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
Kaplica pożegnalna
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

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z A K Ł A D
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tel. 784 340 719

spółdzielnia socjalna

www.impuls.ogrodzieniec.pl

7

Majówka ‘2015
Majówka
‘2015

e-mail: spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )
USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE,
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.)
SPRZĄTANIE POREMONTOWE
WYWÓZ GRUZU
ODŚNIEŻANIE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 maja 2015r. (piątek), Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, 14.00 – 17.00
- program animacyjny dla dzieci i całych rodzin, m.in.:
Spektakl pt. „Babroszki lecą w kosmos” , zabawy i animacje pt.: „Podróż dookoła
świata”, szczudlarze, malowanie buziek i inne atrakcje.
Organizator: Spółka z o. o. ZAMEK
2 maja 2015r. (sobota), skwer przy Placu Wolności, od 14.30
Majówka na skwerze
W programie m.in.: atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, konkursy dla dzieci
i dorosłych, zabawa taneczna
Szczegółowy program zostanie podany na plakatach
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
„Black Dog Records Group”
3 maja 2015r. (niedziela)
obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaka
11.00 – skwer przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu
- zbiórka uczestników parady
11.30 – przemarsz uroczystej parady z Placu Wolności do Kościoła Parafialnego
w Ogrodzieńcu
12.00 – Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
- Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków
13.00 – przejście uczestników mszy św. na Cmentarz Komunalny w Ogrodzieńcu
ok. 13.15 – uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, godz. 15.00
„Gonitwy Rycerskie” - widowiskowe konne pokazy w wykonaniu Bractwa
Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
OSP Ogrodzieniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Spółka z o. o. ZAMEK
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Stryszek Babci Krysi

Karolina i Paulina to dwie
wesołe dziewczyny i ... trochę „zakręcone”, bo co by
nie wzięły „do ręki”, to zaraz coś ciekawego z tego
powstaje. A to choinka z
patyków lub piórek, a to
zajączek z siana, wiklinowe
serce, okładka z gazety,
ozdoba z szyszek, itp. Do
swych „dzieł” wykorzystują wszystko – najważniejsze, żeby to były materiały
naturalne: mech, szyszki,
skorupki z jajek, drewno,
gazety, kwiaty, lub zużyte
opakowania czy puszki.
Nie może nic się zmarnować.
Karolina Adamus jest
mieszkanką naszej gminy,
a dokładnie Józefowa. Z
wykształcenia jest architektem wnętrz. Paulina
Lipowska mieszka w Rudnikach, ukończyła studia z
zakresu turystyki i rekreacji.
Obie panie pracują zawodowo, a po pracy realizują
swoje pasje.
Nasza przygoda z rękodziełem zaczęła się przypadkowo. Jedna z nas
miała w rodzinie wesele
i zostałyśmy poproszone
o pomoc przy wykonaniu
korony. Dostałyśmy trudny
materiał – siatkę florystyczną, która się w dodatku
rwała. Nie miałyśmy żadnego pomysłu. Ale po chwili
zastanowienia zabrałyśmy
się do pracy i efekt końcowy był pozytywny, korona
wszystkim się podobała.
Dla nas była to ogromna
satysfakcja, że udało się
zrobić coś praktycznie z
niczego. I jeszcze jedno,
bardzo ważne: praca ta

sprawiła nam satysfakcję i
relaks – i tak się zaczęło –
opowiadają o początkach
swej pasji Karolina i Paulina.

ale efekt końcowy doskonały – mówi Paulina.
Jedna technika szybko się
nudzi. Dlatego dziewczyny
ciągle poszukują nowych
metod, eksperymentują z
różnymi materiałami. Starają się wykonywać prace
tematyczne, dostosowując
do świąt i wydarzeń okolicznościowych.
Teraz siejemy kwiaty, żeby
wykorzystać je do bukietów. Bliżej Wielkanocy
wykonujemy dekoracje ze
skorupek z jajek, zajączki

Karolina lubi wykonywać
przedmioty z papierowej
wikliny, którą też sama
wyrabia ze starych gazet.
Obecnie
tworzy klatki,
które przyozdobi kwiatami. Do tej pracy potrzeba
sporo miejsca i przydaje
się pomoc kogoś bliskiego. Na przykład, gdy robiła
serca z papierowej wikliny
– musiała je porozwieszać
na podwórku, a tata pomalował przy użyciu kompresora.
Paulina najwięcej czasu
poświęca kompozycjom z
kwiatów. Ostatnio z Karoliną ukończyły szkołę florystyczną i teraz realizuje się
przy układaniu bukietów,
wiązanek np. ślubnych,
okolicznościowych.
Żywe kwiaty to bardzo kruchy materiał. Na początku była obawa, aby tego
kwiatka nie złamać. Jednak
po szkoleniu wiemy, że nic
się nie powinno zmarnować. Jest to drogi materiał,

i kurki z siana. Lubimy też
technikę decoupage, którą
stosujemy przy ozdabianiu
drewna, butelek. Wykonujemy ozdoby z płatków osikowych – dodaje Karolina.
Stryszek Babci Krysi – taką
nazwę ma ich strona na FB
–skąd ta nazwa? Dziewczyny śmieją się, gdy opowiadają historię powstania
tej nazwy.
Usiadłyśmy pewnego wieczoru u mnie w pokoju i
zaczęłyśmy wymyślać nazwę. Podeszłyśmy do tego
na wesoło. A że mój pokój
jest mały i podczas pracy wszystko w nim się nie
mieści i jest porozrzucane
– tak jak na strychu. A że
strych kojarzy się z rzeczami starymi to wymyśliłyśmy
babcię. Babcia kojarzy się
z ciepłem rodzinnym, więc
dodałyśmy imię Krysia i
powstała nazwa, z którą
się identyfikujemy – opowiada Karolina.
Joanna Piwowarczyk

Nowości książkowe w bibliotece
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim Czytelnikom następujące NOWOŚCI książkowe.
Pierwsza z nich to jest ciepła i wzruszająca powieść „Love, Rosie” Cecelii Ahern.
Rosie i Alex od dzieciństwa są nierozłączni. Życie zadaje im jednak okrutny cios: rodzice
Alexa przenoszą się z Irlandii do Ameryki i chłopiec oczywiście jedzie tam razem z nimi.
Czy magiczny związek dwojga młodych ludzi przetrwa lata i tysiące kilometrów rozłąki?
Czy wielka przyjaźń przerodziłaby się w coś silniejszego, gdyby okoliczności ułożyły się
inaczej? Jeżeli los da im jeszcze jedną szansę, czy Rosie i Alex znajdą w sobie dość odwagi, żeby spróbować się o tym przekonać? Czy warto czekać na prawdziwą miłość?
Czy każdy z nas ma swoją „drugą połówkę”?
Kolejną propozycją „Ziarno prawdy” Zygmunta Miłoszewskiego.
Jest wiosna 2009 roku, prokurator nie pracuje
już w Warszawie, pożegnał się z przeszłością
i karierą, by przenieść się do Sandomierza.
Tu zaczyna „nowe wspaniałe życie”, ale dość
szybko spotyka go rozczarowanie. W obcej
i nieprzyjaznej rzeczywistości rozgoryczony
Szacki prowadzi śledztwo w sprawie dziwacznego morderstwa, którego ofiara to
sandomierska działaczka społeczna, kobieta
szanowana i ceniona, o nieskazitelnej reputacji.
Dochodzenie napotyka piętrzące się przeszkody i ścianę milczenia, a jednocześnie
towarzyszy mu gorączka medialna. Ważnym kontekstem staje się bolesny splot
relacji polsko-żydowskich oraz historia,
która wydarzyła się przeszło sześćdziesiąt
lat wcześniej...
Trzecia propozycja, to coś dla młodzieży
„Gwiazd naszych wina” Johna Greena.
Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz
gdy na spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca
Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może
zostanie napisana całkowicie na nowo.
Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród literackich.
Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a równocześnie tragiczną
kwestię życia i miłości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania biblioteki i zapoznania się z naszą
ofertą książkową.

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt,
miłych spotkań z Najbliższymi oraz smacznego święconego jajka.
Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu
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Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom Mokrusa, którzy
oddali swój głos na moją kandydaturę w wyborach sołeckich w dniu
23.03.2015r. Ze swej strony dołożę wszelkich starań w pracy na rzecz
sołectwa i Mieszkańców.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę ciepłej, radosnej
atmosfery w rodzinnym gronie i smacznego święconego jajka.
Sławomir Szlachta
sołtys Mokrusa
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu jest jednostką organizującą pomoc społeczną dla mieszkańców miasta i gminy Ogrodzieniec.
Jeśli potrzebujesz pomocy, ale nie wiesz gdzie się zgłosić - zapytaj
pracownika socjalnego, kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, adres
Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec, tel. 32 6733526, e-mail ops@
ogrodzieniec.pl, strona internetowa www.ops.ogrodzieniec.pl
Jeśli natomiast szukasz bardziej szczegółowych informacji, przydatne mogą okazać się
poniższe wskazówki:
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi
dziecka do ukończenia przez dziecko 18.
roku życia lub do 21. roku życia w przypadku nauki w szkole (dochód na osobę do 574
zł lub 664 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
w przypadku dziecka niepełnosprawnego)
oraz dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka - 1000 zł wypłacane
jednorazowo na dziecko,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,
• samotnego wychowywania dziecka:
zdrowego - 170 zł (nie więcej niż 340 zł na
wszystkie dzieci), niepełnosprawnego 250 zł miesięcznie (nie więcej niż 500 zł na
wszystkie dzieci),
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł na trzecie i kolejne dziecko
miesięcznie,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 60 zł, powyżej
5. roku życia - 80 zł miesięcznie,
• rozpoczęcia roku szkolnego -100 zł raz na
rok na każde dziecko,
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole na
wydatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła - 90 zł miesięcznie,
• na wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła - 50 zł miesięcznie,
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe –
wynosi 1000zł, kryterium dochodowe wynosi: 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu
na osobę.
Świadczenia opiekuńcze:
-świadczenie pielęgnacyjne (dochód rodziny nie ma wpływu na świadczenie, wysokość świadczenia od 01.01.2015r. - 1200
zł), przysługuje rodzicowi nie podejmującemu zatrudnienia, wychowującemu niepełnosprawne dziecko, wraz ze wskazaniami lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
-specjalny zasiłek opiekuńczy (kryterium
dochodowe 664 zł, wysokość świadczenia 520 zł) przysługuje osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
znacznym stopniem niepełnosprawności,
-zasiłek pielęgnacyjny - wysokość świadczenia 153 zł, dla: dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, dla osoby powyżej 16.
roku życia jeżeli legitymuje się znacznym
stopniem niepełnosprawności, dla osoby
która ukończyła 75. rok życia i nie pobiera
dodatku pielęgnacyjnego z innego źródła,
dla osoby powyżej 16. roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przed 21. rokiem życia.
Fundusz Alimentacyjny – świadczenia z

FA przysługują w przypadku bezskutecznej
egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem
sądu, gdy dochód na osobę nie przekracza
725 zł na osobę w rodzinie.
Zadania własne finansuje gmina, przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa.
Główne zadania to:
Zasiłki stałe dla osób, które spełniają kryterium dochodowe (542 zł w przypadku osób
samotnych i 456 zł dla osób gospodarujących w rodzinie) i mają orzeczony znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od świadczeń odprowadzana jest
składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasiłki okresowe dla osób, które spełniają
kryterium dochodowe (542 zł w przypadku
osób samotnych i 456 zł dla osób gospodarujących w rodzinie) oraz spełniają przesłanki
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np. bezrobocie, długotrwała choroba
czy niepełnosprawność.
Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży,
opału, leków czy innej niezbędnej potrzeby
bytowej (również przy spełnieniu w/w kryterium).
Rodziny zastępcze – gmina pokrywa
koszty pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej
w wys. 50% kosztu pobytu, który wynosi
660zł miesięcznie na jedno dziecko.
Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – osoby pozbawione mieszkania
umieszczane są w schronisku dla bezdomnych, koszt pobytu jednej osoby to około
900zł miesięcznie (obecnie w schroniskach
przebywa 6 osób).
Dom pomocy społecznej – mieszkańcom
gminy, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty
pobytu pokrywa mieszkaniec domu w wys.
70% własnego dochodu, pozostałą część
dopłaca gmina. Średni koszt miesięczny to
ok. 3000zł.
Dożywianie uczniów w szkołach – gmina
zapewnia dwudaniowy gorący posiłek dla 92
uczniów w dni nauki w szkole. Kryterium dochodowe niezbędne do przyznania pomocy
to 684,00zł na osobę w rodzinie.
Pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – gmina pokrywa koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach
decyzją sądu. Umieszczenie dzieci w placówkach wynika z obowiązku zapewnienia
dzieciom opieki i bezpieczeństwa, których
pozbawione były w domu rodzinnym. Obecnie w placówkach przebywa dwoje dzieci,
koszt pobytu jednego dziecka to 3 311zł, z
czego 50% pokrywa gmina.
Pomoc asystenta rodziny jest przyznawana rodzinom, które przejawiają problemy
opiekuńczo-wychowawcze, gdzie często
dobro dziecka jest narażone z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców. Dzięki
stałemu nadzorowi asystenta rodziny dzieci
mogą wychowywać się w środowisku rodzinnym.

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób spełniających kryterium dochodowe, nie mających uprawnień do świadczeń zdrowotnych
z innego tytułu.
Zespół Interdyscyplinarny – to osoby reprezentujące gminne instytucje (pracownicy
OPS, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, dzielnicowi, pedagodzy szkolni) powołani do pomocy ofiarom przemocy domowej.
Dodatki mieszkaniowe - przyznanie dodatku mieszkaniowego jest uzależnione od
wysokości dochodów (844,45zł na osobę
w rodzinie i 1266,68zł dla gospodarujących
samotnie) oraz powierzchni użytkowej lokalu
(35 metrów na 1 osobę i po 5 metrów na

każdą kolejną osobę zamieszkującą w lokalu).
Dodatki energetyczne przysługują osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe.
Karta Dużej Rodziny – to program rządowy dla rodzin wielodzietnych z przynajmniej
trójką dzieci, oferujący zniżki z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju.
Usługi opiekuńcze – pomoc osobom
starszym, niepełnosprawnym w miejscu ich
zamieszkania polegająca na zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych.
Dorota Słodek
Kierownik Ośrodka

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W piątek, 27 marca br. w remizie OSP Ogrodzieniec odbyły się gminne eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej
ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie świadomości w zakresie ratowania
ludzi i mienia. W eliminacjach, zorganizowanych przez Zarząd Miejsko-Gminny OSP oraz
OSP w Ogrodzieńcu, wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Więcej o
turnieju oraz ostateczne wyniki eliminacji podamy w następnym wydaniu GO.
JP

Karta Seniora
Stowarzyszenie
Lokalna
Organizacja
Społeczna
w Ogrodzieńcu pragnie
podziękować wszystkim
przedsiębiorcom,
którzy
uczestniczyli w projekcie
„Karta Seniora 60+”. Jest
to wielki gest w kierunku
osób starszych, którzy mo-

gli skorzystać z rabatów
udzielonych przez firmy z
naszego terenu. Oprócz
wielkiego serca okazali Państwo wiarę w dobro
człowieka oraz otwartość
na dzielenie się z innymi.
Informujemy, że okres korzystania z „Karty Seniora

60+” został przedłużony
do końca roku 2015. Zapraszamy do zapoznania
się z listą podmiotów, w
których obowiązują rabaty.
Lista znajduje się na stronie
internetowej www.losogrodzienca.pl. Zapraszamy do
współpracy.
Stowarzyszenie
Lokalna Organizacja Społeczna
OGŁOSZENIE PŁATNE
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NOWINKI UNIWERSYTECKIE
W ramach zajęć uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu 12 marca br. o godz.
16.30 w sali MGOK w Ogrodzieńcu odbył się wykład pt. „Państwo Rzeczpospolita Polska
kontra Polska S.A.”. Prelekcje wygłosiła prof. WSB dr hab. Barbara Piontek - profesor
nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania WSB. Autorka koncepcji rozwoju samorządów
i samorządności. Opublikowała ponad 80 prac samodzielnych i jako współautor, w tym
ekspertyzy dla Sejmu i Województwa Śląskiego.
24 marca br. o godz. 16.00 odbyło się kolejne spotkanie sekcji Akademia Ogrodnika i
Sadownika, którą prowadzi pan Grzegorz Dors. Tym razem nasi studenci dotychczas
poznaną wiedzę teoretyczną zastosowali w praktyce. Zajęcia odbyły się w ogrodzie pani
Jadwigi Kowalskiej, tam już prace odbywały się przy konkretnych krzewach, kwiatach i
drzewach. Nasi studenci dowiedzieli się jak przycinać porzeczki, agrest, śliwkę, a także
jabłoń. Pod ostrze sekatora poszły także trzmieliny i róże pnące. Pan Grzegorz opowiedział także o pielęgnacji i nawożeniu.

Zapraszamy na wykłady, które odbędą się w kwietniu:
9.04.2015r. godz. 16.30 – „Terapeutyczne działanie greckiej tragedii” – wygłosi
prof. nadz. dr hab. Zbigniew Kadłubek
23.04.2015r. godz. 16.30 – „Sylwetki kobiet wojowniczek w różnych tekstach kultury” –
zaprezentuje mgr Agnieszka Niewiara.

Ładne kwiatki...
Fundacja Stara Szkoła oraz Kawiarnia U Giena w dniu 9 marca br. zorganizowały spotkanie kreatywno-towarzyskie z okazji Dnia Kobiet pn.„Ładne kwiatki (... i dodatki), na które
przybyły panie z gminy Ogrodzieniec oraz Poręby. Miło spędzony czas upłynął twórczo
na warsztatach bibułkarskich, filcowaniu i zabaw papierem.
JP
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25 lat samorządu Gminy
Ogrodzieniec
Dwadzieścia pięć lat temu doszło do jednej z ważniejszych reform ustrojowych w Polsce.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przywrócono samorząd terytorialny.
W roku 1990 każda gmina uzyskała osobowość prawną i samodzielność. Gmina stała
się właścicielem majątku komunalnego. Gmina wykonuje zadania w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność. Poprzednio własność przysługiwała Skarbowi Państwa, który
też był odpowiedzialny za realizację zadań na poziomie lokalnym. Przed rokiem 1990
Urząd Miasta i Gminy był częścią administracji państwowej. Przeprowadzane były wybory do rad narodowych. Zadania były wykonywane w imieniu Skarbu Państwa.
W dniu 27 maja 1990 r. zostały przeprowadzone pierwsze w powojennej Polsce wybory
samorządowe. Wprowadzono rady gmin jako organy uchwałodawcze i wybierany przez
radnych zarząd gminy z wójtem, burmistrzem lub prezydentem na czele jako organy
wykonawcze.
Gminy wykonują zadania własne na przykład w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej, gospodarki przestrzennej, gminnych dróg, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, odpadów komunalnych.
Na poziomie gminnym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na przykład dotyczące wydawania dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu
cywilnego, związane z obronnością, organizacją wyborów, ewidencją działalności gospodarczej. Administracja państwowa nadzoruje ich realizację, określa zakres i sposób
realizacji.
Podstawową jednostką samorządową jest gmina. Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w
życie reforma administracyjna, która wprowadziła kolejne jednostki samorządu terytorialnego – powiat i województwo. Natomiast w 2002 roku wprowadzono bezpośrednie
wybory wójta, burmistrza, prezydenta i zniesiono zarząd gminy. Mieszkańcy wybierają
przedstawicieli do rady gminy i burmistrza, który stanowi władzę wykonawczą w gminie.
Najważniejsze w reformie samorządowej z 1990 roku stało się przekazanie mieszkańcom
i wybieranym przez nich reprezentantom większej samodzielności. Z powierzeniem zadań i samodzielnością gmin wiąże się większa odpowiedzialność osób reprezentujących
gminę.
Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotą samorządową, która posiada kompetencje, majątek, strukturę organizacyjną niezbędną do zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców. Od chwili wprowadzenia reformy samorządowej większość spraw komunalnych
jest realizowanych na poziomie gminy, a sposób ich realizacji zależy od woli mieszkańców
i wybranych przedstawicieli do władz gminnych.
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Jura, Jura, Jura ach to Ty!
Już za nami kolejna edycja Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który od pięciu lat odbywa się pod hasłem ,,Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Pomysłodawcami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkól im.
gen. J. Bema w Zawierciu a patronatem
jest Związek Gmin Jurajskich. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział dziewięć
drużyn, które reprezentowały gimnazja z
powiatu zawierciańskiego. Gimnazjum w
Ogrodzieńcu reprezetowały uczennice:
Dagmara Kaziród, Ania Janoska, Karolina
Miśkiewicz oraz Nikola Ptak. Wszyscy

uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, której często niedoceniamy.
W ostateczności drużyna z Gimnazjum
w Ogrodzieńcu zajęła II miejsce. Dzięki
przgotowaniom do konkursu nasza wiedza o Jurze znacznie wzrosła, przez co
jesteśmy bardziej świadomi w jak cennym
pod względem przyrody, historii, kultury regionie mieszkamy. Zachęcamy do poznawania naszej małej ojczyzny, do odkrywania jej podczas bliskich i dalszych podróży.
Ewelina Grimm
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Dokąd płyną ścieki?
Naciskając spłuczkę czy
zakręcając kran nie zastanawiamy się dokąd płyną
nieczystości.
A myśląc o kanalizacji i
oczyszczaniu ścieków mimowolnie wstrzymujemy
oddech i zaciskamy nos.
Wcale tak być nie musi.
Nasza oczyszczalnia jest
czysta i schludna. Dwa
nieduże białe budynki z
niebieskimi dachami i mnóstwo zieleni. To wszystko.
Reszta zagłębiona jest pod
ziemią.
Aby oczyszczalnia mogła
działać muszą być spełnione warunki, jakie na Zakład
Gospodarki
Komunalnej
nakłada Starosta wydając
Decyzję o odprowadzaniu ścieków, określając ich
ilość i dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń. Zarówno ścieki oczyszczone
jak i powstające odpady są
objęte kontrolą laboratoryjną prowadzoną przez akredytowane laboratorium.
Mamy w chwili obecnej
blisko 900 posesji, z których ścieki systemem rur
kanalizacyjnych płyną do
oczyszczalni. Rury ułożone
są w ten sposób, że ścieki spływają grawitacyjnie
do oczyszczalni. Ale tam,
gdzie ukształtowanie terenu na to nie pozwala,
muszą być zainstalowane
pompy, które tłoczą ścieki
do sieci . Obecnie działają 22 takie przydomowe
przepompownie. Ścieki z
obszarów nieskanalizowanych są dowożone woza-

mi asenizacyjnymi przez
przewoźników, z którymi
Zakład ma zawarte umowy
na odbiór ścieków.
Oczyszczalnia w Ogrodzieńcu została wybudowana w 2007r, a w 2014
roku została rozbudowana.
Jest
zautomatyzowana,
z pełnym monitoringiem
procesu
oczyszczania
ścieków. Ścieki dowożone beczkami są odbierane
w stacji zlewnej, która jest
wyposażona w układ identyfikacji dostawcy, opomiarowanie ilościowe i jakościowe ścieków.
Sercem oczyszczalni są
dwa ogromne zbiorniki- zwane reaktorami typu
SBR. Każdy mieści 1300
m3 ścieków. Oczywiście
jest tam mnóstwo innych
urządzeń: pompy, mieszadła, dmuchawy i duży agregat prądotwórczy, który dostarcza energię elektryczną
w przypadku braku zasilania z sieci. Koszt energii
elektrycznej na oczyszczalni to ok. 10 tysięcy złotych
miesięcznie.
Ścieki
w reaktorze są
oczyszczane przy pomocy bakterii – tzw. osadu
czynnego. Podczas intensywnego napowietrzania
mikroorganizmy wykorzystują do swoich procesów
życiowych zawarte w ściekach substancje organiczne i tym samym powodują
oczyszczanie ścieków. Po
prostu zjadają zanieczyszczenia. Jedne bakterie
umierają, inne się tworzą.
W wyniku tego procesu

powstaje nadmiar osadu
czynnego, który jest usuwany z reaktora jako odpad, tzw. osad komunalny
i po usunięciu nadmiaru
wody na prasie jest wywożony na stanowisko odpadów. Praca wszystkich
urządzeń jest zautomatyzowana i sterowana za pomocą komputera. Oczywiście,
tym komputerem kieruje człowiek: musi ustawić
poszczególne cykle, musi
dbać, aby bakterie były w
dobrej kondycji , aby nie
obumierały
nadmiernie,
bo to pogarsza proces
oczyszczania. Są to procesy bardzo skomplikowane,
wymagają dużej wiedzy i
zaangażowania wielu osób.
Bakterie są na bieżąco obserwowane pod mikroskopem. Nieustannym zmartwieniem technologa jest
nadmierne łączenie się ze
sobą bakterii i powstawanie tzw. kłaczków.
Wszystkie ścieki są wstępnie oczyszczane mechanicznie - stałe nieczystości,
tzw. skratki są oddzielane
za pomocą krat, odzyskiwany jest piasek, a pozostałe ścieki są oczyszczane
biologicznie. Dwa razy na
dobę ścieki oczyszczone w
ilości ponad 300 m3 każdorazowo płyną do potoku
Maślenica i do stawów na
Józefowie. O jakości ścieków oczyszczonych może
świadczyć fakt, ze ryby w
stawach mają się bardzo
dobrze. Poświadczają to
także badania ścieków,
które Zakład systematycz-
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Wiosnę można już zobaczyć nie tylko w kalendarzu, ale faktycznie poczuć i dostrzec w
coraz silniejszych promieniach słońca. Wraz z nią, tak jak w przyrodzie, przygotowywanie gminnych przedsięwzięć i inwestycji nabiera tempa, a część z nich już jest
przygotowana do realizacji:
I.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy chodników
przy ulicy Południowej i Placu Wolności w Ogrodzieńcu. Planowany termin zakończenia przebudowy to połowa czerwca br.
II. Kolejny wniosek Gminy Ogrodzieniec został wybrany do dofinansowania. „Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych” zostanie dofinansowana w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.
III. Przeprowadzono inwentaryzację budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy w
zakresie efektywności energetycznej. Sporządzona baza stanowić będzie podstawę do przygotowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest wymagany
przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.
IV Za pośrednictwem ankiet, które zostały dostarczone do mieszkańców, prowadzone
jest badanie satysfakcji i opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Pozyskane dane będą podstawą diagnozy społecznej opracowywanej w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 dla Gminy Ogrodzieniec. Dokument ten jest obligatoryjny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie rewitalizacji.

nie zleca uprawnionemu
laboratorium i wyniki przedkłada Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
W czasie procesu oczyszczania uzyskuje się odpady.
Jak wyżej wspomniano, są
to skratki – jest ich w skali
roku ok. 20 ton, piasek – 50
ton oraz osady komunalne
– 600 ton. Są to duże ilości,
które muszą być usunięte
z oczyszczalni i zgodnie z
obowiązującymi przepisami
zagospodarowane. Skratki
i piasek trafiają na odpowiednie składowiska odpadów. Osady komunalne
do 2013 roku były wykorzystywane do rekultywacji
nieczynnego
wysypiska
przy ul. Bzowskiej w Ogro-
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dzieńcu. Ponieważ były one
zagospodarowane we własnym zakresie, opłaty za
ścieki były niższe. Obecnie,
zgodnie z podpisaną umową i wymogami prawnymi, są wykorzystywane do
użyźniania terenów rolniczych. Zagospodarowanie
odpadów to koszt niebagatelny – 80 tysięcy złotych
w skali roku.
Oczyszczalnia w Ogrodzieńcu osiąga bardzo
dobrą redukcję zanieczyszczeń. Żelbetowe zbiorniki
są odizolowane od otoczenia pokrywami. Dmuchawy
powietrza są obudowane,
przez co emisja hałasu do
otoczenia jest minimalna.
Możemy pochwalić się, że
oczyszczalnia nie wpływa

ogłoszenia
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na pogorszenie stanu środowiska.
Utrzymanie
prawidłowej
pracy oczyszczalni ścieków
i prawidłowego funkcjonowania całej sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych przepompowni jest
zadaniem bardzo odpowiedzialnym, wymaga od
pracowników ZGK stałej
gotowości. Często poza
godzinami pracy i w dni
wolne udrażniają oni sieć
lub korygują pracę oczyszczalni. Pracują niczym gospodyni domowa, której
praca jest zauważalna i doceniona dopiero wtedy, gdy
wyjedzie na urlop.
Grażyna Gaweł
Kierownik ZGK

informacje

Wiosenne porządki
Przyszła wiosna, stopniał
śnieg, zaczęliśmy częściej
chodzić na spacery i obserwować przyrodę budzącą
się do życia… niestety podczas spaceru w lesie czy
na łące możemy napotkać
sterty porzuconych śmieci.
Niektórzy z nas zaczęli wiosenne porządki i śmieci ze
swojego podwórka wyrzucają gdziekolwiek, do lasu, przy drodze, byleby tylko u nich
na posesji było czysto – zgodnie z zasadą „co za płotem to mnie nie dotyczy”.Tym bardziej dziwi fakt, że większość z odpadów porzuconych można bezpłatnie w każdą sobotę
oddać do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wystarczy włożyć
trochę pracy i posegregować je według rodzajów do worków… no i zawieźć, ale przecież,
żeby je porzucić w lesie też trzeba je tam zawieźć.
Porzucanie śmieci jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny, może to przemówi
do osób, do których nie przemawia fakt, że zanieczyszczają środowisko.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Uwaga na bezpańskie psy
W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów i pokąsania postronnych osób, przypominamy, że zgodnie z Rozdziałem
6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec”
utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
• zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
• sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez
dozoru,
• niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
• niewprowadzania zwierząt do placówek handlowych, gastronomicznych i innych
obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,
• usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
• ponadto utrzymujący psy są zobowiązani do:
• prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu
otoczeniu do nałożenia kagańca,
• prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie
wykonuje obowiązków wymienionych regulaminie podlega karze grzywny.
Jednocześnie informujemy, że psy pozostające poza terenem nieruchomości właściciela
bez dozoru będą traktowane jak bezdomne zwierzęta i wyłapywane przez specjalistyczną
firmę, a kosztami wyłapania zostanie obciążony właściciel psa.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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W ramach Uniwersytetu Dziecięcego
W sobotę 14 marca br. o godz. 12.00 w MGOK w Ogrodzieńcu odbył się wykład Uniwersytetu Dziecięcego
w Ogrodzieńcu. Wykład pt. „Po co Polsce wojsko i czy
dziewczyny mogą być żołnierzami?” wygłosiła dr Paulina
Polko - wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz PodyGospodarz spotkań
plomowego Studium Doktoranckiego Collegium Civitas i
Instytutu Studiów Politycznych PAN. Na początku pani dr
Paulina Polko przedstawiła naszym najmniejszym studentów genezę profesji żołnierskiej, potem zaprezentowała kilMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
ka filmików z akcji i szkoleń żołnierzy. Temat był bardzo ciekawy dlatego też nasi studenci chętnie zadawali pytania i
uczestniczyli w dyskusji. A dyskusja najbardziej rozgorzała,
kiedy padło pytanie, czy dziewczyny mogą być żołnierzami? Padały argumenty za i przeciw, ostatecznie jednak udało się przekonać najmłodszych
sceptyków, że jednak dziewczyny też mogą zasilić siły armii. Na zakończenie dzieciaki
mogły przymierzyć wojskowe ubrania, hełmy, czapki, berety i choć przez chwilę poczuć
się jak prawdziwi żołnierze.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania Zarządowi
M-G OSP Ogrodzieniec Komendantowi Henrykowi Karczowi
oraz prezesowi Janowi Chudkowi, druhom
i druhnom OSP Kiełkowice za pomoc w organizacji akcji
„Powitania Wiosny”
w ramach zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w dniu 21.03.2015r..

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Ireny Półkoszek
z powodu śmierci Syna Stanisława
składa Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii
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Jak co roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypadł 20 marca, a więc w piątek
wieczorem do naszego kraju zawitała wiosna. Natomiast 21 marca przypadł początek
wiosny kalendarzowej, popularny wśród dzieci i młodzieży jako Dzień Wagarowicza. W
harmonogramie Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu tego dnia akurat odbywał się
wykład, ale nasi studenci wbrew tradycji dnia wagarowicza aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Równo w południe w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
rozpoczął się wykład pt. „Higiena jamy ustnej u dzieci”, który poprowadziła pani Agata
Grajdek z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu wraz ze swoimi uczennicami. Temat higieny jamy ustnej u dzieci jest bardzo ważny, wizyty u dentysty
nie należą przecież do przyjemnych. Dlatego też panie z RCKU, pokazały naszym małym
studentom jak myć zęby, jakich past do zębów używać, jakich smakołyków nie jeść, jak
często kontrolować stan uzębienia aby uniknąć niepotrzebnego stresu podczas wizyt
u dentysty. Wykład bardzo się podobał naszym słuchaczom. Po zakończeniu zajęć przygotowaliśmy z dzieciakami Marzannę, którą zgodnie z tradycją spaliliśmy i utopiliśmy w
strumyku Czarnej Przemszy. Nad całością wyprawy odwołującej zimę czuwali strażacy z
jednostki OSP Kiełkowice.
Na kolejny wykład w ramach UDO zapraszamy 11 kwietnia br. o godz. 12.00 w sali
MGOK. Wykład pt. „O sztuce inspiracji i kreowania dźwięku” zaprezentują dr hab. prof.
AM Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska prof. zw. dr hab. Julian Gembalski.

Wiosna u państwa Teresy i Zbigniewa Fajerów z Ogrodzieńca – słuchaczy ogrodzienieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

