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„Niebiescy” w Ogrodzieńcu

Choć głównym celem projektu edukacyjnego „Zostań dzieciakiem Sportomaniakiem”,
który Ruch przygotował specjalnie z myślą
o najmłodszych mieszkańcach naszego
regionu, jest propagowanie sportu, to podopiecznych Szkoły Podstawowej numer 1
w Ogrodzieńcu do aktywności fizycznej nie
trzeba było specjalnie namawiać – stwierdzili piłkarze.

Na zakończenie uczniowie poprosili piłkarzy
o autografy i wspólne zdjęcia. Oczywiście
sportowcy nie odmówili swoim młodym
fanom tej przyjemności - rozdali mnóstwo
autografów i pozowali do zdjęć indywidualnych i grupowych.
Więcej na stronie Ruch Chorzów:
www.ruchchorzow.com.pl
fot. Norbert Barczyk (www.pressfocus.pl)

W środę, 24 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ogrodzieńcu odbyło się niezwykłe spotkanie. Z wizytą
do szkoły przyjechali piłkarze Ruchu Chorzów – Wojciech
Grzyb były kapitan „Niebieskich” i Piotr Stawarczyk obrońca chorzowskiego teamu.
Piłkarze zaczęli od zajęć praktycznych na
boisku Orlik: chłopcy rozegrali krótki mecz
razem z zawodnikami, a dziewczynki miały
szansę na przetestowanie swoich umiejętności strzeleckich i wzięły udział w konkursie rzutów karnych. Po części praktycznej
przyszła pora na teorię. Dzieci miały okazję
obejrzeć film edukacyjny „Zostań dzieciakiem Sportomaniakiem”, który propaguje
sport i podpowiada jak znaleźć ulubioną
dyscyplinę. Po projekcji uczniowie ogrodzienieckiej podstawówki zasypały swoich
ulubieńców pytaniami dotyczącymi przygotowań do meczów, początków kariery
sportowej i starć z najtrudniejszymi rywalami.
- W klubie jesteśmy codziennie. Przeważnie

mamy jeden trening dziennie, ale czasem
spotykamy się też na drugich zajęciach.
Chodzi o to, aby optymalnie przygotować
się do meczów i być w jak najlepszej formie na boisku. Bardzo pomaga nam też
doping naszych fanów. Mamy nadzieję, że
odwiedzicie stadion przy Cichej, by nam kibicować   – mówił Piotr Stawarczyk.
- Zachęcamy wszystkich naszych fanów,
zwłaszcza tych najmłodszych do tego aby
nie tylko dopingowali nasz zespół, ale także
sami uprawiali sport. Zależy nam na tym,
aby coraz więcej młodych ludzi zamiast
spędzać wolny czas przed komputerem
i telewizorem, aktywnie dbało o zdrowie
i dobrą formę fizyczną – dodał Wojciech
Grzyb.

3 maja 2013 o godz. 9.00 w Kościele Parafialnym
w Ogrodzieńcu odprawiona zostanie

Msza św. za Ojczyznę i Strażaków

O godz. 8.15 zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem Poległych
na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu.
Po Mszy św. odbędzie się koncert Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu
Serdecznie zapraszamy na

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP’ 2013,

który odbędzie się w dniu 25.05.2013r. o godz. 16.00 na skwerze
przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu
W programie m.in. koncerty orkiestr biorących udział w Przeglądzie
oraz występy artystyczne (szczegóły na plakatach)
Organizatorzy: Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach,
Zarząd MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu,
MGOK Ogrodzieniec.

Trening na Orliku ogrodzienieckich młodych sportowców z piłkarzami Ruchu Chorzów – Piotrem
Stawarczykiem i Wojciechem Grzybem

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zapraszają na imprezę plenerową

Majówka na Skwerze
1 maja 2013r.

16.30 Występ zespołu Mażoretek FANTAZJA
17.00 Występ Zespołu SENIORZY
17.30 Występ Zespołu ECHO
18.00 Koncert Zespołu COVER DANCE (stare i nowe przeboje muzyki
disco-polo) z udziałem Karola Hadrycha, laureata SZANSY NA SUKCES
ok. 19.15 Zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy!
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 marca wpłynęły następujące zapytania
i interpelacje radnych:
Personel
Podstawowej
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szpitalu dyżuruje
codziennie w godzinach od
18.00 – 8.00 rano (również
w święta i weekendy). Personel wykonuje w domu
chorego niezbędne zabiegi. Zwracam się z prośbą
o numeracje budynków ze

względu na utrudnienia ze
znalezieniem potrzebującego pomocy pacjenta.
Mieszkańcy
Podzamcza
proszą o zlokalizowanie błąkających się 5 psów, które
zostały wypuszczone z samochodu około 2 tygodni
temu i do tej pory widywane
są w okolicy Rynku w Podzamczu, ul. Firleja, Szkolnej
i Krakowskiej.
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej
Gminy, dlaczego sesje Rady

KWIECIEŃ 2013
Miejskiej nie są nagrywane i
udostępniane w Internecie,
bardzo proszę o udostępnienie mieszkańcom naszej
Gminy nagrania obrad sesji
Rady Miejskiej, jak również
udostępnić na BIP protokoły
z prac Komisji Stałych R.M.
Ponieważ zbliża się okres
finansowania 2014-20 zastanawiam się, jak maksymalnie przygotować naszą
gminę do tego okresu.
Może znaleźć środki na zatrudnienie pracownika, który
zajmowałby się funduszami
europejskimi lub przeszkolić
osobę spośród zatrudnionych pracowników.

Odpowiedzi Burmistrza:
Oznakowanie
numerem
domu jest w obowiązku
właściciela posesji. Każdy
jest zobowiązany do tego
pod rygorem kary grzywny. Gmina zakupiła nowe
ulicowskazy, które wiosną
będziemy montować. Mają
one ułatwić znalezienie danej ulicy w miejscowości.
Zgłoszenia w sprawie wałęsających się psów stwarzających zagrożenie przyjmowane są do UMiG. W
dalszej kolejności sprawa
przekazywana jest firmie,
która wyłapuje takie zwie-

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 27 marca br.
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowaną
nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu, stanowiącą własność Gminy
Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowaną
nieruchomość położoną przy ul.
Kościuszki w Ogrodzieńcu, stanowiącą własność Gminy Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas
nieokreślony położonej w Ogrodzieńcu.
Uchwała w sprawie: przystąpienia do podpisania Porozumienia w sprawie przygotowania Programu Działań dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w okresie 2014-2020 w
ramach Subregionu Centralnego oraz Porozumienia w sprawie przygotowania Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie: zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie
Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020.
Treść uchwał na BIP Ogrodzieniec

Uchwały

podjęte na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
w dniu 26 kwietnia br.

Uchwała ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej podwyższenia kapitału Zamek Spółki z o.o.
Uchwała w sprawie przyjęcia koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych A i B
położonych w Ogrodzieńcu sporządzonej w zakresie realizacji projektu „Przygotowanie
terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

rzęta i wywozi je do schroniska.
Nie ma problemu żeby
transmitować obrady z sesji i komisji Rady Miejskiej,
które są posiedzeniami
otwartymi i każdy obywatel
ma prawo przyjść i posłuchać. Jednak wiąże się to
z dodatkowymi kosztami
finansowymi i zatrudnieniem
osoby, można zlecić usługę
firmie zewnętrznej, która
będzie materiał filmowy obrabiać technicznie i zgrywać
do Internetu. Jednak w tym
roku nie mamy zaplanowanych na ten cel środków
pieniężnych.

Na chwilę obecną nie widzę potrzeby zatrudniania
pracownika ds. funduszy
europejskich. W poprzednim okresie finansowania
pozyskaliśmy kilkanaście
milionów złotych i jako
Gmina bardzo dobrze
wykorzystaliśmy
czas
ubiegania się o dotacje.
Uważam, że osoby pracujące w Urzędzie Miasta
i Gminy dobrze wywiązują się ze swoich zadań.
Jeżeli będzie potrzeba
zatrudnienia specjalisty w
tym zakresie, to zrobimy
to, ale dopiero w roku
2014 lub 2015.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie:
ustalenia wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec:
1. w wysokości 8 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny –
dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 5 osób
2. w wysokości 16 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny
– dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 5 osób,
3. w wysokości 4 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny –
dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób, przy czym
stawka dotyczy osoby 6 i kolejnej,
4. w wysokości 16 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób, przy
czym stawka dotyczy osoby 6 i kolejnej,
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki), zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec:
1.
2.

w wysokości 8 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny,
w wysokości 16 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet
informacyjnych, które zostaną wykorzystane do aktualizacji strony internetowej
www.ogrodzieniec.pl.
Ankiety dotyczą organizacji społecznych, bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie
gminy, a dostępne są na oficjalnej stronie gminy pod następującymi linkami:
- organizacje – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta
- noclegi – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta_noclegowa
- gastronomia – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta_gastronomiczna
Przeprowadzane ankiety mają na celu promocję rodzimych organizacji, miejsc gastronomicznych i noclegowych oraz przekazywanie aktualnych informacji zainteresowanym
odbiorcom. Ponadto Gmina Ogrodzieniec zapewnia możliwość zamieszczenia bezpłatnej
informacji na swojej stronie.
W związku z powyższym prosimy wypełnić ankietę i oddać ją do Urzędu Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, p. nr 18 (parter) lub przesłać
na adres mailowy gci@ogrodzieniec.pl w terminie do 31 maja 2013 roku. W pokoju nr 18
ankiety można również pobrać w wersji papierowej.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B.

Aby wzmocnić partycypację społeczną w gminie, potrzeba obustronnego dialogu, dlatego szczególnie prosimy organizacje działające, jak również te, które zaprzestały funkcjonowania, o przekazanie aktualnych danych. W poprzednich latach przeprowadzane już
były podobne inicjatywy, jednakże, aby informacje zamieszczane na stronie gminnej były
wiarygodne, powinny być aktualizowane częściej.

Uchwała w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013r.

2 maja Dzień Flagi RP

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata
2013-2020.
Treść uchwał na BIP Ogrodzieniec

W dniu 2 maja w naszym kraju przypada Dzień Flagi.
Zachęcamy naszych Mieszkańców do uczczenia tego święta
i wywieszeniu na swoich domach flag biało-czerwonych.

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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20 marca w Sądzie Rejonowym w Zawierciu
odbyło się posiedzenie w
sprawie nieprawidłowości

w Spółce Jurajski Park
Wodny. Informacji udzielał
jako świadek członek Rady
Nadzorczej – mieszkaniec

Ogrodzieńca oraz biegły z
zakresu budownictwa.
20 marca w Sądzie Rejonowym w Zawierciu
odbyło się posiedzenie
w sprawie opróżnienia
pomieszczeń w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Ogrodzieńcu przez zamieszkujące tam osoby
fizyczne i zagospodarowanie tych pomieszczeń
na cele szkolne.
22 marca w sali OSP
Ogrodzieniec odbył się
Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej dla uczniów
szkół podstawowych oraz
gimnazjum z terenu naszej
gminy.
22 – 27 marca odbywały się zebrania wspólnot

Imprezy w ramach obchodów
40 lecia odzyskania praw miejskich
przez Ogrodzieniec

Maj
1-2-3.05.2013 - Zamkowa Majówka – program w wykonaniu Bractwa Rycerskiego
Ziemni Ogrodzienieckiej obejmujący walki piesze, tańce dworskie i pokazy konne. Interaktywne zajęcia publicznością, scenki rodzajowe, gry i zabawy plebejskie, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu („Zamek” Sp. z o.o.)
1.05.2013 „Majówka na skwerze” – impreza plenerowa na Placu Wolności w Ogrodzieńcu (MGOK Ogrodzieniec)
10.05.2013 - Otwarcie wystawy malarstwa i grafiki naszej artystki Bożeny Pilarczyk
(MGBP Ogrodzieniec)
13.05.2013 – Jubileuszowy X Turniej Wiedzy O Unii Europejskiej 2013 pt. „O Unii
Europejskiej wiemy już prawie wszystko” – podsumowanie 10 lat gminnego turnieju (Urząd
Miasta i Gminy Ogrodzieniec)
18-19.05.2013 –X Najazd Barbarzyńców - inscenizacja życia codziennego narodów
zamieszkujących Europę w IX-X w.: prezentacja rzemiosła, obrzędów i obyczajów, pokazy walk, inscenizacje bitew, koncerty zespołów celtyckich. 400 uczestników z Niemiec,
Szwecji, Białorusi, Litwy, Węgier, Czech i Polski. X Najazd Barbarzyńców – Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu („Zamek” Sp. z o.o.)
25.05.2013 – Przegląd Orkiestr Dętych (Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach
Zarząd MG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, MGOK Ogrodzieniec)
31.05.2013 – „40 lat minęło…” – impreza plenerowa z okazji 40-lecia odzyskania przez
Ogrodzieniec praw miejskich (Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, MGOK Ogrodzieniec)

mieszkaniowych z terenu
Gminy , na których zatwierdzono sprawozdania
za rok ubiegły oraz podejmowano uchwały w sprawie zaliczek na fundusz
remontowy i fundusz na
zarządzanie nieruchomością wspólną.
26 marca w Hotelu Poziom 511 w Podzamczu
odbyło się Walne Zgromadzenie ZGJ, na którym
podsumowano rok 2012.
8 kwietnia miała miejsce
wizja w terenie i ponowna
analiza wniosków o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gruntów
w sołectwie Ryczów w
związku ze zgłoszonymi

uwagami do wyłożonego
w dniu 27 lutego projektu
planu. W spotkaniu brali
udział zainteresowani właściciele
nieruchomości,
autorzy projektu planu
oraz specjaliści z zakresu
planowania krajobrazu.
10 kwietnia odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ, na którym
pozytywnie zaopiniowano
sprawozdanie za rok 2012
oraz pozytywnie zaopiniowano plan na rok 2013.
12 kwietnia w Sądzie
Rejonowym w Zawierciu
odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie nieprawidłowości w Spółce
Jurajski Park Wodny. Na
posiedzeniu wyjaśnienia

składała świadek powołana na okoliczność złożenia wniosku przez JPW o
dotację z Ministerstwa Gospodarki w 2002r. Następne terminy wyznaczono
na 10.05, 22.05 i 7.06 br.
Rozprawy wyznaczone na
te terminy będą najprawdopodobniej kończącymi
sprawę w pierwszej instancji, na których zostaną
wygłoszone mowy końcowe stron.
22 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Teatru
zorganizowane przez Klub
Teatralny i Literacki „Żeromek”. Młodzież szkolna
wystawiła przedstawienie
pt. „Lokomotywa”.

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz
Gazeta Ogrodzieniecka zapraszają do udziału w otwartym
konkursie pt.: „Ogrodzieniec – moje miejsce na Ziemi”.
Prace konkursowe realizowane będą w dwóch różnych formach artystycznej interpretacji
I – dowolna forma plastyczna (format min. A3, technika płaska/ lub forma przestrzenna
(modele, rzeźba)
Ta forma przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
1. Przedszkole, Zerówka
2. Kl. I- III Szkoły Podstawowe
3. IV- VI Szkoły Podstawowe
Kategorie: - prace indywidualne
II różne formy publicystyczne oraz przekazu wizualnego, takie jak: prace dziennikarskie
(felieton, reportaż, fotoreportaż), prace literackie (wiersz, opowiadanie), prace fotograficzne, prace multimedialne (prezentacje)
Kategoria wiekowa:
1. Gimnazjum
2. Szkoły średnie
3. Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia)
Kategorie: - prace indywidualne
- prace w duecie (dwóch autorów)
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie www.mgok.ogrodzieniec.pl
lub pod numerem telefonu 032 67 32 044
Termin składania prac: do 20 maja 2013r. w MGOK

Czerwiec
02.06.2013 – Historie z 1001 baśni – impreza dla dzieci, przedstawienia teatralne, konkursy, zabawy dla dzieci, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu („Zamek” Sp. z o.o.)
03.06.2013 – Turniej Sportowy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
03.06.2013 - Wystawa „Książka – 40 lat temu i dziś” (MGBP Ogrodzieniec)
08.06. 2013 – (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
16.06.2013 – Święto Szkoły Podstawowej w Gieble (m.in. występ laureatów konkursu piosenki o Ogrodzieńcu, wystawa prac plastycznych wyróżnionych w konkursie
„Ogrodzieniec w oczach dziecka”)
21.06.2013 – „Sztafeta pokoleń” – bieg uliczny uczniów i nauczycieli Gimnazjum w
Ogrodzieńcu
22-23.06.2013 – Wojenne opowieści - inscenizacja bitew z czasów II Wojny Światowej, aranżacja obozowisk i dioram żołnierskich, wystawy pojazdów historycznych, broni
i sprzętu wojskowego z tego okresu, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu („Zamek” Sp.
z o.o.)
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Współorganizatorami wystawy są: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.
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Kilka pytań do...

komendantem Komisariatu
Policji w Szczekocinach.
Przed objęciem stanowiska
komendanta Komisariatu
Policji w Ogrodzieńcu pracowałem na stanowisku
oficera dyżurnego KPP Zawiercie.
GO: Jest Pan mieszkańcem
gminy Ogrodzieniec. Proszę
opowiedzieć coś o sobie,
zainteresowaniach, swojej
rodzinie.
Nadkom. A. Kajdan:
Tak, wraz z rodziną mieszkam w Gieble. Moja żona
Bożena Iwona jest nauczycielką, uczy w Szkole Podstawowej w Gieble. Mam
dwóch synów, którzy obec-

nie studiują. Starszy syn
Rafał studiuje na AWF w
Krakowie, młodszy Michał
jest studentem Politechniki
Krakowskiej. Moje zainteresowania to budownictwo
– dziedzina ta jest związana z moimi zamiłowaniami
i wykształceniem. Po Liceum Ogólnokształcącym
ukończyłem Studium Budowlane. Jednak życie pokierowało mnie do służby
mundurowej. Po roku 1990,
kiedy w Policji przeprowadzano reorganizację, znalazłem właśnie tam pracę i
tak jest do dziś.
GO: Jak się Panu pracuje
w nowym miejscu? Czy zauważa Pan jakieś problemy
na terenie działania Komisariatu lub utrudnienia pracy
funkcjonariuszy?
Nadkom. A. Kajdan:
Na pewno nie ułatwia nam
pracy bardzo rozległy obszar podległy naszej służbie. Jak wspomniałem są
to trzy gminy i odległości
dzielące siedzibę komisariatu od miejscowości granicznych np. Łany Średnie,
Koryczany są rzędu 50-52
kilometrów. Czas dojazdu
do interwencji jest długi,
a w trudnych warunkach,
np. zimą jeszcze bardziej
się wydłuża. Z racji zmian
organizacyjnych musimy
przystosować budynek do
działania jednostki typu komisariat. Jesteśmy w trak-

cie modernizacji i prac remontowych, co na pewno
wpływa ujemnie na komfort
pracy policjantów i powoduje ogólne utrudnienia.
GO: Zbliża się sezon letni okres urlopowy, wakacje- co
radziłby Pan mieszkańcom,
szczególnie tym, którzy
będą wyjeżdżać i opuszczać
swoje domy, mieszkania.
Nadkom. A. Kajdan:
Dobrze jest poprosić sąsiadów, o zwrócenie uwagi
na swoją posiadłość, żeby
podczas nieobecności nie
dać pola do popisu złodziejom.
Zabezpieczyć
dobrze to, co pozostawiamy bez opieki i sprawdzić
nawet dwa razy, dla pewności czy jest to dobrze
zabezpieczone. Obecnie z
uwagi na wycofywanie telewizji analogowej i zastąpienia jej cyfrową pojawiło się
wielu domokrążców, którzy
próbują oszukiwać na założeniu dekodera. Przestrzegam przed takimi osobami,
lepiej skorzystać z autoryzowanych punktów legalnie
działających firm. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać
sytuacji prowokujących złodzieja lub oszusta.
GO: Dziękuję za rozmowę i
życzę Panu na nowym stanowisku komendanta wszelkiej pomyślności.

Szymon Ceglarski – OSP
Ogrodzieniec oraz członkowie dh Kamil Szymusik
OSP Ogrodzieniec, dh Kamil Żak OSP Ryczów Kolonia, dh Michał Mikoda OSP
Mokrus.
Po podliczeniu punktów z
części pisemnej i ustnej nastąpiło ogłoszenie wyników.
W grupie uczniów ze szkół
podstawowych
najlepiej
spisała się Anna Król, która uzyskała 35 punktów. (II

miejsce Weronika Koza 34
p, III miejsce Sandra Szczepanek 27 p.)
Z grupy gimnazjalistów najlepsza okazała się Katarzyna Szeląg uzyskując wynik
44 punktów. (II miejsce Karina Olesik 35 p, III miejsce
Marek Aust 34 p.)
Nagrody wręczał Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski oraz
Marta Ross i Stanisław Orman. Następnie Burmistrz

podziękował
wszystkim
uczestnikom i pogratulował
ogromnej wiedzy, jaką wykazała się gminna młodzież,
następnie zachęcał do
uczestniczenia w pracach
jednostek OSP. Po części
oficjalnej strażacy zapewnili
uczestnikom poczęstunek.
Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy!

komendanta Komisariatu Policji
w Ogrodzieńcu - nadkom. Andrzeja Kajdana
Gazeta Ogrodzieniecka:
Ostatnio zmienił się status
jednostki policji w naszym
mieście. Wcześniej funkcjonował Posterunek Policji
podlegający pod Komisariat
Policji w Pilicy. Obecnie w
Ogrodzieńcu powstał Komisariat. Proszę wytłumaczyć
na czym te zmiany polegają.
Nadkom. A. Kajdan:
Zmieniła się struktura organizacyjna jednostki. Nie
ma już Komisariatu Policji w Pilicy. Natomiast w
Ogrodzieńcu dotychczasowy Posterunek zastąpił
właśnie Komisariat, który
działa od 29 czerwca 2012
roku i podlega pod komendanta KPP w Zawierciu.
Pod jurysdykcją Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu są
trzy gminy – Ogrodzieniec,
Pilica i Żarnowiec. W sumie obsługujemy teren, na
którym zamieszkuje ok. 25
tysięcy osób.
GO: Ilu funkcjonariuszy liczy Komisariat i jak wygląda
praca jednostki?
Nadkom. A. Kajdan:
Obecnie w naszym komisariacie pracuje 22 funkcjonariuszy łącznie ze mną, czyli
komendantem jednostki.

Interesantów przyjmujemy
w godzinach pracy naszego sekretariatu oraz pod
numerem alarmowym 997
lub 112. Od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30, kiedy czynny
jest sekretariat, istnieje
możliwość bezpośredniego dostępu osób zainteresowanych. W pozostałym
czasie, z uwagi na to, że nie
ma służby dyżurnej, najlepiej dzwonić na telefon
alarmowy dyżurnego KPP
Zawiercie (997 lub 112),
który dysponuje wszystkimi podległymi służbami i
przekaże każde zgłoszenie
do odpowiedniego patrolu,
pełniącego służbę w terenie. Można także dzwonić
pod numery służb patrolowych (798 03 03 48; 798 03
03 46), jednak ze względu
na przemieszczanie się patroli w terenie nie zawsze
są w zasięgu sieci telekomunikacyjnej. Dlatego najbezpieczniej dzwonić na
numer alarmowy.
GO: Od 8 stycznia br. pełni Pan funkcję komendanta
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Jak wyglądała
Pana dotychczasowa służba?

Nadkom. A. Kajdan:
Od 23 lat służę w Policji.
Zaczynałem od prewencji, poznając arkana pracy od podstaw. W miarę
zdobywania doświadczeń,
procesu samokształcenia
i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, w tym ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w latach
1997-2000, a następnie
magisterskich
studiów
uzupełniających w latach
2000-2002, awansowałem
kolejno na kierownika Rewiru Dzielnicowych KPP
Zawiercie, później Wydziału
Kryminalnego KPP Zawiercie, a następnie zostałem

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W piątek 22 marca 2013
roku w remizie OSP w
Ogrodzieńcu odbył się
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega
pożarom - Ogrodzieniec
2013” .
W turnieju wzięli udział
uczniowie ze Szkół Podsta-

wowych z całej Gminy oraz
młodzież z Gimnazjum.
Konkurs podzielony był na
dwie części: pisemna i ustna. Cztery osoby, które najlepiej napisały test, musiały
zmierzyć się z czterema
losowo wybranymi pytaniami. Pytania okazały się
trudne, często podchwytli-

we, niemniej jednak zarówno młodsi uczestnicy jak i
starsi świetnie sobie poradzili i wykazali się ogromną
wiedzą pożarniczą.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała
komisja w następującym
składzie:
przewodniczący jury dh

Rozmawiała
Joanna Piwowarczyk

Marta Bejgier

POSZUKUJEMY MŁODYCH LUDZI DO PRACY

AMBITNYCH, RZETELNYCH I NIE BOJĄCYCH SIĘ NOWYCH WYZWAŃ !
OBSŁUGA GASTRONOMICZNA KAWIARENKI KRĘPA
• praca sezonowa na Ośrodku Rekreacyjnym KRĘPA w Ogrodzieńcu
• poszukujemy do pracy tylko w weekendy oraz na pełnym wymiarze
godzin pracy
ANIMATORZY i OBSŁUGA IMPREZ TEMATYCZNYCH
• praca głównie weekendowa i pracujesz wtedy kiedy chcesz
• zapewniamy przeszkolenie

GWARANTUJEMY NIETYPOWĄ PRACĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE
TWORZONEJ PRZEZ NASZĄ MŁODĄ KADRĘ
WYJAZDY W ATRAKCYJNE MIEJSCA POLSKI
Zapraszamy na rozmowy indywidualne
Biuro Organizacji Imprez,
PODZAMCZE, tel. 32/67 333 63 lub kom. 601 46 64 04
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Śpiewali o Ogrodzieńcu
W piątek 5.04.2013r. w Szkole Podstawowej w Gieble odbył się Gminny Konkurs Piosenki o Ogrodzieńcu. Udział w konkursie wzięli uczniowie ze szkół podstawowych (z Giebła,
Ryczowa i Ogrodzieńca) oraz z Gimnazjum w Ogrodzieńcu. Uczestnicy konkursu śpiewali
piosenki o naszej gminie na melodię znanych utworów muzycznych. W konkursie przewidziano trzy kategorie wiekowe:
1. klasy I-III szkoły podstawowej
2. klasy IV-VI szkoły podstawowej
3. klasy I-III gimnazjum
Konferansjerkę prowadzili: Agata Grzesiak z klasy III i Karol Głąb z klasy VI.
Wyniki konkursu:
Kategoria klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce ex aequo: Marcelina Zielińska, Wiktoria Ludwin z klasy II SP Giebło za piosenkę „Zapraszamy do Ogrodzieńca” oraz Angelika Zielińska z klasy III SP Ogrodzieniec za piosenkę „Moje miasto Ogrodzieniec”
II miejsce Marcelina Zielińska i Natalia Klimek z klasy II SP Giebło za piosenkę „Gmina Ogrodzieniec”
Kategoria klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce ex aequo: uczniowie z klasy V SP Giebło (Aleksandra Brzozowska, Magdalena Kamińska, Daniel Kula, Paulina Ziaja, Katarzyna Zielińska) za piosenkę
„Ogrodzieniec nas rozpala” oraz uczennice klasy VI z Ogrodzieńca (Oliwia Nędza,
Agata Cholewa, Weronika Koza, Aleksandra Muszyńska) za piosenkę „Ogrodzieniec pełen słońca”
II miejsce : Ola Piwowarczyk i Paulina Hutnik z klasy V SP Ryczów za piosenkę
„Turystyczny Ogrodzieniec”
Grand Prix w tej kategorii otrzymała solistka z klasy IV w Ogrodzieńcu Karolina Pokorska
za piosenkę „Czas docenić Ogrodzieniec”.
Kategoria klas gimnazjalnych:
Dwa równorzędne pierwsze miejsca zdobyli : Patrycja Bołdyn za „Sen o Ogrodzieńcu”
oraz trio: Adam Napora, Karolina Górecka i Gabriela Kosińska za piosenkę „Jestem z
Ogro”.
Pozostali uczestnicy konkursu, którzy również pięknie wykonali swoje utwory otrzymali
wyróżnienia.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła publiczność, która gorąco dopingowała wszystkich
uczestników konkursu.
Jury obradowało w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski,
Dyrektor Domu Kultury w Ogrodzieńcu Dorota Cygan oraz Instruktor muzyki Marek Woźniak. W przerwie konkursu, spowodowanej obradami Jury, dla uczestników i widowni
zorganizowano dyskotekę. Wszyscy bawili się fantastycznie.
Robert Łypaczewski, fot D. Cygan

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
składa serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP
w Ogrodzieńcu, Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz – Nadleśniczy Kazimierz Szydło, Park Wodny Jura w Łazach – Konrad Knop, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec – Agnieszka Dzienniak, Związek Gmin Jurajskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Z. P. U. H. T. ORSTAL – Stanisław Orman,
P.P.U.H. INTERRAM – Romuald Kubiczek, Bogusław Sprężak z Ryczowa, Andrzej Grzebieluch z Ogrodzieńca, Zakład Usługowo Handlowy – Elżbieta Bielecka, P.H.U. OSSA
– Renata Osys, Firma Budowlana „Jol- Bruk” – Jolanta Krzykawska, Zakład Elektroinstalacyjny – Andrzej Mędrecki, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPA – MET – Andrzej
Skrzypiciel, F.H.U. KRAUT – Zdzisław Kwieciński – Wolbrom, REMONDIS
Sp. z o. o Oddział w Częstochowie, Michał Półkoszek – Ryczów, DARMAX – Dariusz Ciołczyński, Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „SZWEDEX” – Ewa Wałek,
Marek Gąkowski, „EKO GWAJM” Sp. z o. o, Przedsiębiorstwo Importowo Eksportowe
KEY – POL – Lidia Fabjańska, Spółka Jawna DYMEK – Adam Miśkiewicz, Zakład Kamieniarsko Betoniarski – Wiesław Dybkowski, Gospodarstwo Agroturystyczne KAJA – Urszula Janoska, P.P.H.U. Dar – Plast – Grażyna Niepiekło, Sklep Ogólnospożywczy – Teresa Zielińska, Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa – Zbigniew Chrobot, Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ogrodzieńcu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BRUK – Andrzej Ryński, Firma Handlowo – Usługowa – Maria Pieszczak, Sklep Ogólnospożywczy „Niwa” – Wanda Turska, Apteka Prywatna – Danuta Jurczak, Zakład Pogrzebowy – Grzegorz Wałek, Andrzej Żak – Prezes OSP Kolonia Ryczów, „LUX GUM – bis”
– Edward Szlachta, Sklep Wielobranżowy „Emix” – Marian Kowalczyk, Sklep – Grażyna
Stuglik, Auto – Handel – Komis DUKAT – Robert Kotarski, Szczepan Plutka z Podzamcza,
P.P.H.U. Ogro – Car – Włodzimierz Dziubałtowski, Z.P.U.H. Janmar – Jan Krzuś, P.H.U.
CAPITAL – Janusz Grzesiak, Sklep Spożywczo – Monopolowy – Maria Perkowska, Luks
– Instal – Łukasz Skuza, Łukasz Latacz z Gulzowa, F.H.U. ASTRA – Iwona Tylkowska, Zakład Pogrzebowy – Jarosław Liberski, Usługi Transportowo – Sprzętowe – Leszek Trojanowski, P.P.H.U. TOM – POL – Tomasz Osys, Firma Usługowo – Budowlana „JANOSIK”,
Firma Handlowo – Usługowa „New Standard” – Piotr Apel, P.H.U. „Stal – Met” - Marian
Porada, Kwiaciarnia „Calla” – Halina Gemza, Studio Kwiatowe „Akant” – Joanna Ptak,
P.P.H. Piekarnia „Podpłomyk” – Wojciech Pietrzykowski.
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Dzień Teatru w szkole
W piątek, 12 kwietnia Klub
Literacki i Teatralny „Żeromek” zorganizował uroczyste obchody Dnia Teatru. Na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 1
w Ogrodzieńcu spotkali
się uczniowie, nauczyciele,
rodzice oraz zaproszeni goście, by wspólnie obejrzeć
bardzo ciekawe przedstawienie w wykonaniu młodych aktorów.
Spotkanie rozpoczęło się
prezentacją multimedialną,
podczas której uczniowie
przybliżyli pojęcie teatru
oraz omówili jego rodzaje,
m.in. teatr żywego planu,
teatr lalkowy, muzycz-

ny, plastyczny itp. Po tym
wstępie rozpoczęło się
przedstawienie,
będące
składanką wierszy Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy
pod wspólną nazwą „Lokomotywa”. „Leń, „Kłamczucha”, „Żuraw i czapla”, „Samochwała”, „Na straganie”,
„Hipopotam”, „Lokomotywa” to tytuły utworów, które posłużyły za scenariusz
do spektaklu. Dynamiczna
akcja, pełna ekspresji gra
aktorska, doskonale dobrane rekwizyty i muzyka zamknęły wszystko w zgraną
całość, za co publiczność
nagrodziła wykonawców
gromkim brawami.

Mamy utalentowaną młodzież. Taka praca w grupie daje pewność siebie,
umiejętność radzenia sobie
ze stresem i to owocuje w
przyszłości. Takie osoby łatwiej radzą sobie w życiu,
zdobywają sukcesy i zjednują przyjaciół. Cieszę się,
że nasza młodzież może
rozwijać się takiej grupie –
to słowa, które skierował
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec A. Mikulski
do młodzieży i opiekunów
Klubu „Żeromek” - Justyny
Zielińskiej i Doroty Piwowarskiej.
Joanna Piwowarczyk
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Po ponad dwóch latach rozmów z właścicielami działek i z władzami lokalnymi oraz po 20 miesiącach geologicznych prac wiertniczych w ramach projektu OLZA, w trakcie których wywierciliśmy łącznie 225 otworów
(20 otworów na terenie gminy Ogrodzieniec), przyszedł czas na spotkania z mieszkańcami.
Chcemy by wszyscy mieszkańcy gminy Ogrodzieniec mieli łatwy dostęp do informacji o naszych działaniach, dotychczasowych ich rezultatach, stosowanych przez nas środkach ochrony środowiska, w tym ochrony wód, które
pozwalają nam prowadzić działania bez wpływu na środowisko i jakość życia mieszkańców, o społecznej odpowiedzialności towarzyszącej naszym pracom i wreszcie o kolejnych planowanych etapach projektu.
Dlatego 8 maja rozpoczynamy dyżury informacyjne. W tym dniu nasi przedstawiciele oraz zaproszeni
eksperci ds. hydrogeologii i geologii będą do Państwa dyspozycji w godzinach od 16:00 do 20:00 w sali
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, przy Placu Wolności 24. Zapraszamy do odwiedzin i zadawania pytań.
Pod tym samym adresem uruchamiamy także nasz punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym wraz z zaproszonymi ekspertami będziemy do Państwa dyspozycji w każdy trzeci czwartek miesiąca, począwszy od 20 czerwca,
w godzinach od 16:00 do 20:00.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do naszego biura informacyjnego w Zawierciu przy ul. Henryka
Sienkiewicza 16, otwartego codziennie od godz. 9.00 do 17.00. Informacje o projekcie można uzyskać również na
stronie projektu: http://www.projektolza.com lub wysyłając zapytanie na info@projektolza.com .
Gorąco zapraszamy!
Sklep z akcesoriami dla zwierząt przy Gabinecie Weterynaryjnym „Biały Kruk”
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 65A
Oferujemy szeroki wybór:
- karm dla zwierząt – leczniczych i bytowych
- preparatów pielęgnacyjnych
- witamin, odżywek
Sklep czynny:
- zabawek
poniedziałek 10.00 - 18.00
- smyczy, szelek, kagańców
wtorek –piątek 9.00 – 17.00
- przysmaków
sobota 9.00 – 13.30
- misek
Zapraszamy!
- legowisk i innych

www.weterynarz-ogrodzieniec.pl

sprzedaż węgla

Poleca ekskluzywną, markową odzież używaną
damską, męską oraz dziecięcą
pn – pt 9.00 – 17.00, sobota 9 – 14.00
Ogrodzieniec, ul. 1 Maja 25
(okolice Biedronki)

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

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

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

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

KWIECIEŃ 2013
Fragment planu Ogrodzieńca z trasą korowodu “40 lat minęło...”
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„40 lat minęło… w Ogrodzieńcu”
31 maja 2013r., Ogrodzieniec,
Plac Wolności
15.00 – 16.00 - formowanie korowodu i parady samochodów
16.00 – 16.45 – przemarsz korowodu, parada samochodów
zabytkowych i wyprodukowanych w PRL-u
16.45 – 17.30 – występ Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry
Dętej i Zespołu Mażoretek FANTAZJA
17.30 – „Rączka gotuje w Ogrodzieńcu” kulinarny show Remigiusza Rączki
18.15 – występ kapeli podwórkowej „TO i OWO” z Myszkowa
18.45 –„ Rączka gotuje w Ogrodzieńcu” – cd.
19.30 - koncert zespołu PonczoHA
20.45 – zabawa taneczna
ok. 24.00 – zakończenie imprezy
Impreza będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji internetowej. Na skwerze przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu ustawiony zostanie telebim (emisja reklam, przebiegu imprezy, relacja
z korowodu i parady samochodów).
Dodatkowo:
- miejsca parkingowe dla samochodów biorących
udział w paradzie
- atrakcje dla dzieci,
- zadaszony ogródek gastronomiczny,
- i (mamy nadzieję ) piękna pogoda
Serdecznie zapraszamy do udziału
w korowodzie i imprezie.

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

Tom-Pol

Cementownia

DOBRY TANI WĘGIEL
Tel. 326734162 kom. 604102291

SKUP ZŁOMU

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

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

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

G WA R A N T U J E N A J N I Ż S Z E C E N Y
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
Własna bezpłatna chłodnia
Kaplica pożegnalna
Groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4
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Kroniki szkolne
Pierwsza Księga Pamiątkowa Szkoły Podstawowej nr
1 im. Stefana Żeromskiego
w Ogrodzieńcu obejmuje
okres 14 lat; od 14 września 1963 do 30 marca
1977. W poprzednim nr
GO zatrzymaliśmy się w
roku szkolnym 1963/1964.
Księga Pamiątkowa opisuje
ważniejsze wydarzenia w
życiu szkoły, którymi w roku
szkolnym 1963/64 były:
uroczysta akademia z okazji
Dnia Wojska Polskiego 12
października, powrót Henryka Zakrzewskiego na stanowisko kierownika szkoły,
całomiesięczna wizytacja
szkoły prowadzona przez
podinspektora szkolnego
Franciszka Wałka.
Rok szkolny 1964/65
„Rok 1965 zapisał się w pamięci wszystkich Polaków
jako rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego”,
które zdominowało wiele
szkolnych uroczystości.
Pracę rozpoczęły dwie nowe
nauczycielki Henryka Kowalska i Leokadia Rogoń.
Marian Kusiak odszedł do
pracy w Szkole Podstawowej Nr 2, której ówczesnym
kierownikiem był Bronisław
Dusza. W świetlicy szkolnej pracowały panie Helena
Zakrzewska, Anna Kaczmarczyk i Leokadia Rogoń.
Kontynuowano prace przy
grodzeniu terenu szkoły.
Na koniec roku szkolnego
„sprawność szkoły dla rocznika 1951” wyniosła 80% a
najlepsi uczniowie otrzymali
nagrody ufundowane przez
Komitet Rodzicielski.
Rok szkolny 1965/66
„Z początkiem roku szkolnego w szkole zostają
zorganizowane gabinety:
lekarski i dentystyczny. W
gabinecie lekarskim przyjmuje dwa razy w tygodniu
lek. med. Irena Rzepecka,
a w gabinecie dentystycznym lek. med. Jakubowski.
Wydział Zdrowia przydzielił
szkole stałą pielęgniarkę.”
Dwie nowe nauczycielki podjęły pracę w szkole;
Elżbieta Szafruga w świetlicy szkolnej, a Jadwiga
Żak zastąpiła w bibliotece panią Lidię Ostrowską,
która odeszła do pracy w
Gieble. Wiosną pani Krystyna Gębka założyła szkółkę
drzew liściastych, zabezpieczono kratami okna sali
gimnastycznej, „wszystkie
koleżanki pracujące na etatach nauczycielskich zdo-

1964-1969

były specjalizację na SN
uprawniające do nauczania danego przedmiotu w
ośmioklasowej szkole podstawowej.”
Komitet Rodzicielski „zajął
się wykończeniem ogrodzenia podwórka szkolnego,
podjął pracę przy budowie
boiska szkolnego, zorganizował dostawę krzewów
ozdobnych, urządził dwie
zabawy karnawałowe, których dochód przeznaczył na
zabezpieczenie szatni.”
Na ogólną liczbę 472
uczniów na następny rok
pozostało 21 uczniów.
Rok szkolny 1966/67
Podinspektorem szkolnym
w Inspektoracie Oświaty
w Zawierciu został dotychczasowy kierownik szkoły
Henryk Zakrzewski a kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 1 obejmuje Helena Zakrzewska, zastępcą
zostaje mianowany Wacław
Skorek.
Grono nauczycielskie powiększyło się o nowych
nauczycieli; Leokadia Kaim,
Krystyna Łęgowik, Danuta
Stąpel, Wiesław Jaworski.
W związku z ostatnim rokiem
realizacji reformy szkolnej,
po raz pierwszy zorganizowano ósme klasy, tak więc
w szkole funkcjonowało 16
oddziałów klasowych.
„…Wprowadzono
apele
poranne, które odbywały
się raz w tygodniu – w środę. W apelach uczestniczą
uczniowie klas V-VIII. Na
apelach omawia się bieżące sprawy z życia szkoły
oraz wydarzenia historyczne”.W listopadzie odbyło się
spotkanie z byłym więźniem
obozu oświęcimskiego a w
styczniu z delegacją władz
województwa katowickiego.
Rok szkolny 1967/68
Inspektorem
szkolnym
został mgr Piotr Grzyb, a
podinspektorem na rejon
Ogrodzieńca mgr Józef
Niedźwiecki. Funkcję kierownika szkoły pełni Helena
Zakrzewska a zastępcą zostaje Maria Guzik. Pracę podejmuje Helena Michalska a
Henryk Rejewski otrzymuje
etat nauczyciela fizyki i chemii.
W szkolnym gabinecie dentystycznym zaczyna pracować pani dr Halina Tworek.
Szkoła przeszła na „system
pracy
klasopracowniany. W każdej sali lekcyjnej
urządzono inną pracownię

KWIECIEŃ 2013
przedmiotową i dzieci przechodzą kolejno z jednej do
drugiej. Nowością wprowadzoną pierwszy raz były
lekcje koleżeńskie. Odbyły
się aż 4; matematyka – kl.
Ib kol. Piputowa St.; matematyka – kl. IIIa kol. Trelowa
M.; j.polski – kl.Va kol. Kaim
L.; historia – kl. VIIa kol. Jaworski W.”
Odbyły się następujące
ważne wydarzenia w życiu
szkoły:
• dnia 30 września 1967
roku odbyła się pierwsza
organizacyjna
zbiórka
drużyny harcerskiej, której
praca została udokumentowana w osobnej księdze pamiątkowej,
• lustracja szkoły przez
podinspektora mgr Józefa Niedźwiedzkiego,
• akademia z okazji Dnia
Wojska Polskiego,
• akademia z okazji 50
Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej,
• akademia z okazji Dnia
Nauczyciela,
• zabawa taneczna dla „nauczycieli z całego ogniska”,
• „Choinka Noworoczna”
z zabawą taneczną dla
młodzieży,
• akademia z okazji Dnia
Zwycięstwa,
• miesięczna
wizytacja
szkoły zakończona konferencją prowadzoną przez
mgr J. Niedźwiedzkiego.
• Na ogólną liczbę 523
uczniów, promocji nie
otrzymało 26.
Rok szkolny 1968/69
Nowy podinspektor szkolny mgr Feliks Adler zastąpił
mgr J. Niedźwiedzkiego,
który został powołany na
stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Zawierciu.
Funkcję zastępcy kierownika szkoły obejmuje Józefa
Pilarczyk a Henryka Bryła
zostaje kierownikiem świetlicy. „Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 1968/69
odbyło się dnia 2 września
1968 roku, a potem tego samego dnia konferencja Rady
Pedagogicznej”, na której
kierownik szkoły przedstawiła plan pracy szkoły.
W październiku „z funduszy
Komitetu Rodzicielskiego
drużynowym zakupiono bluzy harcerskie z białymi koszulami. Od tej pory w każdy poniedziałek kol. harcerki
noszą mundury, ponieważ w
tym dniu jest apel harcerski,
czyli dzień harcerski.”
Szczególnie uroczyście obchodzono w tym roku:

25 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego i
Polski Ludowej,
składanie przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej,
Dzień Wyzwolenia Ogrodzieńca,
Karnawał Młodości, od 3
kwietnia do 1 czerwca, w
ramach którego odbyły się
prace społeczne na rzecz
szkoły, barwne korowody
dla mieszkańców Ogrodzieńca oraz spotkanie z
aktorką teatru im. Wyspiańskiego Sabiną Chromińską,
Pierwszomajowe
Święto
Pracy.
W roku szkolnym 1968/69

nie otrzymało promocji
34 uczniów, co stanowiło
6,1%.
Od lipca 1969 roku szkoła
zaczęła organizować letni wypoczynek wakacyjny
dla dzieci pracowników
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 2 w
Bytomiu. Wrażenia z kilku
lat pobytu kolonistów w naszym mieście i naszej szkole
zawarte są w osobnej Księdze Pamiątkowej.
Serdecznie dziękuję pani
Józefie Pilarczyk za udostępnione zdjęcia i ponownie zwracam się do państwa z gorącą prośbą o
uzupełnienie brakujących

informacji, nazwisk koleżanek i kolegów ze szkolnych
ławek. Proszę o wypożyczenie zdjęć, zwłaszcza z
okresu rozbudowy szkoły,
Karnawału Młodości - rok
1969 i innych uroczystości
szkolnych oraz dokumentów, które pomogą nam zapełnić „puste karty” historii
naszej szkoły.
Jadwiga Nawara,
kiedyś uczennica,
obecnie nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stefana Żeromskiego
w Ogrodzieńcu.
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Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla Szymona Gajdy
Szymon Gajda, uczeń klasy IIIc Gimnazjum w Ogrodzieńcu otrzymał prestiżowe
wyróżnienie – stypendium
Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia. Szymon jest laureatem
wielu olimpiad i szkolnych
konkursów, w których zdobywał bardzo dobre wyniki.
Przypominamy, że Szymon:
zajął I miejsce w województwie śląskim w I/II etapie
zawodów indywidualnych
VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów i awansował do ogólnopolskiego
finału VI OIG. Brał udział
w III etapie zawodów indywidualnych VI Olimpiady
Informatycznej Gimnazjalistów i uzyskał tytuł laureata
III stopnia zawodów finałowych. Został laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu
Informatycznego Tik? – Tak!

Obudź się na wiosnę!

Zajął 5 miejsce na poziomie
szkół gimnazjalnych.. Zdobył tytuł „kaona” w Polsko
– Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2012”.
Ponadto w wyniku rocznej
klasyfikacji w roku szkolnym
2011/2012 uzyskał średnią
ocen 5,40.
Wybitne osiągnięcia ucznia
zostały docenione przez
władze samorządowe Gminy Ogrodzieniec. Szymon
wraz z rodzicami został zaproszony przez Burmistrza
Miasta i Gminy na sesję
Rady Miejskiej w dniu 27
marca br., gdzie odebrał
gratulacje od Przewodniczącej Rady Miejskiej
Marii Lipki—Stępniewskiej,
Burmistrza Miasta i Gminy
Andrzeja Mikulskiego oraz
Radnych.
To nieprzeciętny i wyjątkowy uczeń a zarazem bardzo

skromny chłopiec. Od czasu kiedy gmina zajmuje się
szkolnictwem podstawowym i gimnazjalnym, czyli
od początku lat 90. niewielu było uczniów z tak imponującymi osiągnięciami jak
Szymon. W gronie wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej w ubiegłym roku stypendystów
był jedynym gimnazjalistą.
Pozostali to uczniowie szkół
średnich. Gratuluję Szymonowi osiągnięć i gratuluję
rodzicom tak wspaniałego
syna – tymi słowami zwrócił
się do Szymona, Elżbiety i
Marka Gajdów Burmistrz A.
Mikulski.
W nagrodę Szymon otrzymał zestaw książek, które
na pewno przydadzą mu
się w rozwijaniu swoich pasji i poważnych zainteresowań informatycznych.

W grudniu ubiegłego roku
Szymon jako jeden z 35.
najzdolniejszych uczniów
z województwa śląskiego - laureatów olimpiad i
turniejów zawodowych –
uczestniczył w spotkaniu w
Urzędzie Wojewódzkim na
„Śniadaniu Mistrzów 2012”
z wojewodą śląskim Zygmuntem
Łukaszczykiem
oraz kuratorem oświaty
Stanisławem Faberem. Wyróżnieni uczniowie otrzymali
upominki, liczne gratulacje i
podziękowania. O oprawę
muzyczną
uroczystości
zadbali uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Piwowarczyk

10 lat gminnego turnieju
13 maja 2013 roku odbędzie się X Jubileuszowa edycja Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej 2013 pt.: „O UNII EUROPEJSKIEJ WIEMY JUŻ PRAWIE WSZYSTKO” – PODSUMOWANIE 10 LAT GMINNEGO TURNIEJU. Patronat honorowy nad turniejem objął
prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2012 w dziewięciu
edycjach turnieju europejskiego wzięło udział 559 uczniów.
Więcej informacji w szkołach – ZAPRASZAMY!!!
Poprzednie edycje: http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/turniej_europejski

Długo kazała na siebie
czekać, za długo. Wreszcie przyszła, co prawda
dość wolnym spacerem,
ale jest… wiosna. Piękne
słońce, wysokie temperatury, świergot ptaków,
powoli po długiej i uciążliwej zimie wszystko budzi
się do życia. Również i my
powoli wychodzimy z zimowego letargu. Czas na
zmiany! Trzeba wziąć się
w garść, dość narzekania,
dość ponurej miny. Panie
zabierają się za porządki
w ogrodzie, panowie myją
samochody, może być na
odwrót jeśli wolicie. Trzeba także zabrać się za
swoją kondycję fizyczną.
Polecamy spacery z kijami, czyli Nordic Walking.
Jest to przyjemna forma
spędzania wolnego czasu. Posiada trzy poziomy
aktywności: zdrowotny,
fitness, sportowy. Nordic
Walking polega na marszu ze specjalnie przystosowanymi do tego
kijami. Poprawia ogólne

samopoczucie, kondycję,
pozwala zrzucić zbędne
kilogramy oraz dotlenić
cały organizm. Same zalety! Można też jeździć na
rowerze, rolkach, pływać,
biegać, grać. Dla zdeterminowanych, by uzyskać
smukłą sylwetkę polecamy zajęcia w MGOK. We
wtorki i czwartki o godz.
18.30 zapraszamy na aerobik. Jest to zestaw ćwiczeń, które rzeźbią naszą
sylwetkę, poprawiają kondycję i wpływają na samopoczucie. Tych, którzy
lubią tańczyć zapraszamy na Zumbę w środy o
godz. 18.30. Zumba jest
zainspirowana latynoskimi
rytmami, połączenie tańca
i aerobiku. Proste kroki i
świetna muzyka napawa
optymizmem i zachęca
do totalnej zabawy, a przy
tym kształtuje sylwetkę.
Te propozycje kierujemy
do dojrzałej młodzieży:)
Dla dzieci mamy propozycję zajęć gimnastyczno – tanecznych w każdą

środę o godz. 16,15 dzieci młodsze do 7 lat, a o
godz. 17.05 dzieci starsze
powyżej 7 lat. Zapraszamy
także na zajęcia rytmiczno
– umuzykalniające. Celem
takich zajęć jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań muzycznych,
doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu rytmiki – śpiewu i
poczucia rytmu. Rytmika
odbywa się w każdą środę o godz. 14.00 i piątek
o godz. 15.30 i do końca
czerwca zajęcia są bezpłatne – zachęcamy do
udziału!
W tym wiosennym rytmie, aż chce się śpiewać
„wiosna, wiosna, wiosna
ach to ty”! W te coraz cieplejsze, dłuższe i słoneczne dni zadbajmy o nasze
zdrowie fizyczne, każda
forma aktywności dobrze
wpływa na nasze zdrowie i
samopoczucie. Otwórzmy
się pozytywnie na wiosnę!
MB

Kici, kici koteczku …
czyli po co nam ten kot i jak
będzie miał na imię?!
Zapewne wielu z Państwa
zna historię tworzenia lokalnej maskotki, którą jest
zielony kot. Powstawała
długo, ale efekt jest rewelacyjny, co może cieszyć tylko
zaangażowanych w projekt
mieszkańców i lokalne organizacje. Pierwsze prezentacje czworonoga, spotkały
się z wieloma pozytywnymi
komentarzami. Byli i tacy,
którym sam pomysł się nie
do końca podobał. Jednak
grupa ta pozostawała w
bezwzględnej mniejszości.
Można zrozumieć wątpliwości odnośnie samego
pomysłu. Jednak czy faktycznie musimy doszukiwać
się aspektu historycznego
w nazwie „Koczurów/Kocurów”? Niekoniecznie, ponieważ najważniejszy jest tu
kontekst społeczny. Nazwa
„kocury” od dawien dawna
funkcjonuje, jako nieformal-

ne określenie mieszkańców
naszej gminy. Nie zmienimy
tego, możemy natomiast
wyeksponować
dobre
aspekty tej sytuacji. Przecież kot ma wiele pozytywnych cech, także dla ludzi.
Jest zwierzęciem zwinnym,
sprytnym i zawsze spada
„na cztery łapy”. Tylko pozazdrościć. Stąd właśnie
pomysł na kota! Jednak
za samą zabawą kryje się
coś więcej. Pomysł jest niezwykle rozwojowy i choć u
jego podstaw leżała chęć
przełamywania stereotypowego postrzegania „kocurów” oraz dobra zabawa,
docelowo maskotka będzie
wykorzystywana zupełnie
w innych celach. Chodzi
tu zwłaszcza o różnorodne
akcje o charakterze profilaktycznym i społecznym,
które będą mogły odbywać
się przy udziale zwierzaka.
Kto wie, może w przyszłości ulubieniec będzie tak-

że składał wizyty chorym
dzieciom. Ba, na pewno
uświetni niejedną gminną
imprezę, ucząc i inspirując
najmłodszych do rozwoju.
Wszystko zależy od nas,
mieszkańców. Kończąc ten
mrrruczliwy wywód na temat kotka, pragnę zaprosić
wszystkich mieszkańców
do zabawy – konkursu na
imię kota. Jak powinien
się zwać ten zielony jegomość? Propozycje proszę
wysyłać na adres moj-ogrodzieniec@o2.pl z dopiskiem kot. Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 maja.
Na zwycięzcę czeka super
nagroda: koszulka z wizerunkiem maskotki, książka
oraz zaszczytny tytuł: ojca
lub matki chrzestnej kiciusia. Nagrody ufundowały:
Lokalna Organizacja Społeczna i Mój Ogrodzieniec.
Zapraszam do zabawy.
Patryk Szczygieł  
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Gminne inwestycje
KWIECIEŃ 2013r.

Po bardzo uciążliwej zimie w końcu zaświeciło prawdziwe wiosenne słońce i przyroda zaczęła budzić się do życia. Podobnie jak natura, tempa nabierają kontynuowane przedsięwzięcia oraz nowe inwestycje:
I. W ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 odbyły się dwie prezentacje przygotowywanych opracowań dotyczące oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych wnioskiem, informacji o klimacie
inwestycyjnym oraz koncepcji zagospodarowania terenu. Z przedstawionych wariantów wybrany został jeden, dla którego zostanie wykonany projekt infrastruktury uzbrojenia w
drogi dojazdowe i media.
II. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum
wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu”, Urząd Marszałkowski
przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 247.626,00 zł.
III. W szkołach podstawowych w Ogrodzieńcu, Ryczowie i Gieble prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i aktywizujące w ramach projektu „Mam szansę”, który dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV. Po zakończonej wynikiem pozytywnym kontroli Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum
wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne – Centrum sportowe przy ul. Szkolnej – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz remontem basenu”, Urząd Marszałkowski
przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności dla Gminy Ogrodzieniec dotacji w kwocie: 266.215,00 zł.
V. 15 marca br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 7, w związku z art. 38, ust. 4a, pkt. 1 i art. 146 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, został unieważniony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania „Gmina Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”. Obecnie trwają prace komisji
przetargowej w zakresie drugiego przetargu nieograniczonego na to zadanie.
VI. 5 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec”, którym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOREM Roman Rejek z Zawiercia. Zgodnie z zapisami umowy prace zakończą się do 30 lipca br.
VII. Wznowiono prace w zakresie realizacji odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do km
29+259 w miejscowości Giebło Kolonia”.
VIII. 22 kwietnia br. miało miejsce otwarcie ofert, które złożone zostały w przetargu na „Świadczenie usługi odbierania i odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec”. Wpłynęły 2 oferty. W chwili zamykania numeru gazety Komisja przetargowa nie zakończyła
jeszcze pracy. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu podana zostanie w następnym numerze.

BIBLIOTEKA POLECA …
Pierwszą naszą propozycją jest „Wyśpiewam Wam wszystko” Urszuli Dudziak
Książka ze wspomnieniami Artystki. Niesamowite historie spisane dzięki pamiętnikom pisanym
od wczesnych lat młodości. Opowieści przez które przetaczają się niezwykłe osobowości takie
jak Jerzy Kosiński, Miles Davis, Sting, Herbie Hancock i wielu, wielu innych. Historia życia, podróży Artystki, jej życie w Polsce a potem przez 20 lat w Nowym Jorku. Zabawna, poruszająca
i pełna emocji opowieść. Biografia, dzięki której poznajemy historie współczesnego jazzu, ale
także poznajemy wspaniałą kobietę, która mimo wielu trudności tak bliskich każdemu z nas
potrafi z humorem i ufnością patrzeć na świat. Poznajemy człowieka zakochanego w świecie,
ludziach i życiu. Poznajemy Urszulę Dudziak.
Kolejną naszą propozycją jest saga Tanyi Valko (to pseudonim absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tanya była nauczycielką w Szkole Polskiej w Libii, następnie długoletnią asystentką
Ambasadorów RP. Przez pięć lat mieszkała w Arabii Saudyjskiej, a obecnie
w Indonezji) .
„Arabska żona”
Wstrząsająca historia młodej kobiety, która poślubiła muzułmanina.
Dorota, uczennica szkoły średniej, poznaje Ahmeda, w którym zakochuje się bez pamięci.
Jej najbliższe otoczenie nie kryje swojego negatywnego nastawienia do tego związku, mimo
to młodzi spotykają się dalej. Kiedy dziewczyna zachodzi w ciążę, Ahmed ją poślubia.
Po pewnym czasie wyjeżdżają do jego rodziny. Tam ukochany, dotychczas niewidzący świata
poza swoją Docią, pokazuje prawdziwe oblicze – znika na całe dnie z domu, nie interweniuje,
gdy kobiety z jego rodziny dręczą żonę, okazuje się zazdrosny, nie stroni od rękoczynów. Dorota
wiele znosi dla swojej miłości, w pewnym momencie jednak nie wytrzymuje…
„Arabska córka”
Główna bohaterka, pół Polka, pół Libijka, po przymusowej rozłące z matką, mając zaledwie kilka
lat, rozpoczyna tułaczkę po odległych zakątkach świata. Najpierw udaje się z libijską rodziną do
Ghany, następnie powraca z babcią do Trypolisu, by po paru latach, uciekając przed despotycznym ojcem, wylądować w Jemenie. Tam, już jako nastolatka, znajduje szczęście, przyjaźń
i miłość... Niestety, styka się również z terrorem i zwolennikami ortodoksyjnego islamu. Jej mąż
za wszelką cenę chce oczyścić imię swojej rodziny z piętna terroryzmu. Życie głównej bohaterki
i jej rodziny jest zagrożone. Czy młoda kobieta zazna w końcu spokoju i szczęścia? Czy uda jej
się odnaleźć matkę?
„Arabska krew”
Historia miłosna w czasach współczesnej wojny. Autorka opisuje dalsze niezwykłe losy matki i jej
córki. Przedstawia szarpane rewolucją kraje arabskie oczami Europejki, która próbuje zaaklima-

tyzować się w muzułmańskich realiach. Książka ukazuje okropieństwa wojny, pasje i uczucia, a
przede wszystkim podłoże psychiczne ludzkich czynów w ekstremalnych sytuacjach. Obnaża
okrucieństwo i bezwzględność tyrana wobec cierpienia zwykłych ludzi. Czy Dorota i Marysia
po odnalezieniu się po latach w Arabii Saudyjskiej będą już zawsze razem? Czy ich związki są
udane i czują się w nich spełnione? Jak zmieni się ich świat?
Jak będzie wyglądała Libia po rewolucji? Czy o taki kraj walczyli powstańcy?
„Arabska księżniczka”
To powieść opisująca dalsze koleje życia Doroty – Polki, która w młodości poślubiła Libijczyka,
oraz jej dorosłej córki, która sama staje się matką Nadii. Tym razem ich dzieje łączą się z zawikłanymi losami saudyjskiej księżniczki Lamii. Kraj arabski zostaje przedstawiony nie tylko oczami
Europejek, ale również rodowitych mieszkanek. Książka ukazuje próby emancypacji arabskich
kobiet i znalezienia przez nie miejsca dla siebie w kraju mężczyzn. Tanya Valko opisuje okrucieństwo, pasje i uczucia oraz podłoże psychologiczne ludzkich czynów. Czy Dorota i Marysia są
szczęśliwe w Arabii Saudyjskiej? Czy mają możliwość spełnienia się? Jak przeszłość wpływa na
ich codzienne życie? Czy mała Nadia jest kochanym dzieckiem? Dlaczego opływająca w bogactwo księżniczka postępuje tak, a nie inaczej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można
odnaleźć na kartach powieści „Arabska księżniczka”.
Serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników do odwiedzania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu i czytania ciekawych propozycji książkowych.
Justyna Pilarczyk

TANIE
USŁUGI

• Usuwanie azbestu
• Ułożenie nowego pokrycia
• Sprzedaż materiałów dekarskich
• Montaż rusztowań
• Eco kredyt

Tel. 785 07 07 03 lub tel. 34 3579 750
email: biuro@teambud.pl
TEAMBUD sp. z o.o.
42-287 Kamieńskie Młyny ul. Romanowska 7
www.teambud.pl
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ogrodzieńcu
Sekcja techniczna
W piątek 15.03.2013r. o godz. 17.00 w MGOK w Ogrodzieńcu odbyło się pierwsze spotkanie sekcji technicznej. Inicjatorem utworzenia tej sekcji był pan Jan Karbowski. Podczas pierwszego spotkania omówiono tematy organizacyjne. Ustalono przede wszystkim
harmonogram zajęć i plan pracy. Uczestnicy sekcji zaproponowali tematy, które warto
rozwinąć na kolejnych zajęciach: fotografia cyfrowa, technika renowacji starych mebli,
obrazów, zegarów, a także programy komputerowe oraz zagadnienia elektrotechniczne.
W piątek 22.03.2013r. odbyło się kolejne spotkanie sekcji technicznej. Tematem zajęć
były mierniki. Pan Jan Karbowski przyniósł kilka przyrządów do pomiaru różnych wielkości fizycznych, zademonstrował jak odpowiednio wykonać pomiar. Uczestnicy prowadzili
również dyskusję dotyczącą własnych sposobów posługiwania się miernikami.
Sekcja techniczna działająca przy Uniwersytecie III Wieku w Ogrodzieńcu udziela bezpłatnych porad w sprawie telewizji cyfrowej. Pytania prosimy kierować do
pana Jana Karbowskiego pod numerem telefonu 794 181 665 lub osobiście po wykładach UTW.
Sekcja techniczna działająca przy Uniwersytecie III Wieku w Ogrodzieńcu udziela bezpłatnych porad w sprawie telewizji cyfrowej. Pytania prosimy kierować do pana Jana
Karbowskiego pod numerem telefonu 794 181 665 , osobiście po wykładach UTW
23.05, 13.06 i 20.06 oraz w piątki o godz. 17.00 podczas spotkań sekcji technicznej w
MGOK w Ogrodzieńcu.
Sekcja literacka UTW w Ogrodzieńcu
W piątek 15.03.2013r. o godz. 10.00 po kilkutygodniowej przerwie odbyły się kolejne
zajęcia sekcji literackiej. Spotkania uczestników odbywają się na zasadzie swobodnych
rozmów, przy filiżance kawy czy herbaty. Tym razem zajęcia zaaranżowała i przygotowała
pani Marianna Guzik. Po krótkim wstępie dotyczącym spraw organizacyjnych, prowadząca przeszła do głównego tematu spotkania - historii książki i jej rodzajów. Potem odbyła
się dyskusja o ostatnio przeczytanych powieściach. Podczas spotkania panie chętnie
wymieniały się poglądami, dotyczącymi autorów książek oraz problematyki poszczególnych powieści.
Na zakończenie pani Marianna Guzik zaproponowała kilka pozycji jej zdaniem wartych
przeczytania: „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” Romy Ligockiej, „Opowieść ojca.
Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu” Ruperta Isaacsona oraz „Sandały rybaka”
Morrisa Westa. Na kolejnych spotkaniach podjęte zostaną następujące tematy: Biblia,
małe formy teatralne, polscy Nobliści, filmy.
Marta Bejgier
Wycieczki z Uniwersytetem III Wieku
24 marca w Niedzielę Palmową słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Ogrodzieńca razem z
przewodnikiem Jarosławem Wesołowskim wybrali się na ziemię miechowską. Słuchacze
III Wieku zwiedzili „stolicę polskiej kapusty” – Charsznicę. W miejscowości Tunel podziwiali XIX wieczne budowle kolejowe, w Miechowie uczestniczyli we mszy św.
w Bazylice Grobu Bożego, zwiedzili również dworek ”Zacisze” w którym nocował Tadeusz
Kościuszko w czasie insurekcji. Miejscowość Gołcza przywitała „studentów” festynem,
który ze względu na mroźną pogodę został przeniesiony na halę sportową. Tam uczestnicy wycieczki obejrzeli inscenizacje legendy o wsi Wielkanoc, występy dzieci i młodzieży
oraz seniorów z okolicznych KGW, a przede wszystkim odbył się konkurs przepięknych
palm wielkanocnych tak jak na ten dzień przystało. Na zakończenie wycieczki odbyła się
sesja zdjęciowa przy tablicy z napisem „Wielkanoc”.
Niedzielną wyprawę, mimo niesprzyjającej aury, „wycieczkowicze” zaliczają do udanych.
Już teraz zapraszamy na następne tj.; Redyk w Beskidach 28.04.2013r., Łódź żydowska
12.05.2013r., natomiast 06.06.2013r. wycieczka do Tokarni miejscowości w woj. świętokrzyskim z przepięknym skansen Muzeum Wsi Kieleckiej.
Więcej informacji w biurze MGOK lub pod telefonem 326732044.
Beata Stypa - Rus

PROWADZIMY SZKOLENIA
PODSTAWOWE
UZUPEŁNIAJACE
Kat. B
Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad, a także
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji
w różnych sytuacjach.
Dla naszych Klientów szkolnie na symulatorze GRATIS!

tel 660 663 805: Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl
Czynne: pn-pt 10.00-17.00 lub telefonicznie 660 663 805

Sekcja literacka UTW w Ogrodzieńcu

Wycieczka UTW

Ars poetica
Bawi mnie każda chwila
muzie ogrodów skradziona.
Falami świeże dźwięki płyną
zapachem powietrza,
pocałunkami słońca w upale,
srebrnymi ścieżkami świateł wieczoru
w słów przestrzeń szeroko otwartą
dla znaczeń.
A wszystko w drżeniu
nieuchwytnym zmysłami
jak pąk róży
skryty w sobie
zachwyt nad światem
ujawnia z wolna
barwą rozwijanych płatków.
Lipiec 2011r.
Alicja Kmita-Żak

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, 950 m2, przy ul. Mieszka I w Ogrodzieńcu.
Dobra lokalizacja, spokojne miejsce.
Tel. 698 122 488
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Zielona manifestacja
W dniu 22 kwietnia 2013r.
przed budynkiem Urzędu na Placu Wolności w
Ogrodzieńcu została zorganizowana tak zwana
„zielona manifestacja”. Z
głośnymi okrzykami, chorągiewkami, planszami z
hasłami na drewnianych
drzewcach
manifestanci
przemaszerowali ulicami
miasta. „Dorośli i dzieci se-

gregujcie śmieci”, „ Śmieci
mniej, Ziemi lżej”, to hasła
ubranych w zielone czapki
i peleryny manifestantów.
Żądania
manifestantów
zostały przyjęte przez władze gminne i mieszkańców
Ogrodzieńca. Manifestanci
stanowczo oświadczyli, że
w przyszłym roku pojawią
się ponownie i zapytają o
stan realizacji postulatów.

(Od 1 lipca br. ustawa o
czystości i porządku w
gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do
obowiązkowej segregacji
śmieci - tak więc postulaty
przedszkolaków z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu są w pełni
uzasadnione).
Więcej: Facebook Gmina
Ogrodzieniec
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POMÓŻ KRZYŚKOWI
KRZYSZTOF JONIEC, lat 47
Zamieszkały: Ryczów Kolonia
w wyniku choroby utracił nogę, jest wdowcem,
wychowuje 4 dzieci (w tym 3 na utrzymaniu).
Patronat nad akcją na zakup stałej protezy
modularnej uda Krzysztofowi objęła
Lokalna Organizacja Społeczna w Ogrodzieńcu

Jeśli masz otwarte serce na LOS innych

POMÓŻ

Liczy się każdy grosz.
Anna Pilarczyk-Sprycha

“CZŁOWIEK JEST WART
TYLE ILE
POMAGA INNYM”

Opiekunowie AKCJi

Beata Jakacz tel. 691 770 825
Marta Baryłka tel. 509 876 526

Nr konta:

971020 2498 0000 8502 0513 0994
z dopiskiem w tytule KRZYSIEK

ogrodzieniecka
GAZETA
MIESIĘCZNIK GAZETA OGRODZIENIECKA Wydawca: RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU
Redaktor Naczelna: Joanna Piwowarczyk

Kolegium Redakcyjne: Dorota Cygan, Dariusz Ptaś, Alicja Żak, Andrzej Derda, Marta Bejgier, Patryk Szczygieł, Zbigniew Fabiańczyk, Zofia Adamusińska, Krzysztof Apel
Stale współpracują: Stanisław Domagała, Maciej Świderski, Hanna Mikulska. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu nadesłanych materiałów i zmianę ich tytułów.
ADRES REDAKCJI: MGOK OGRODZIENIEC, PL. WOLNOŚCI 24, TEL.0-32 67 32 044, TEL/FAX 0-32 67 32 525
e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl
Redakcja nie gwarantuje puplikacji nie zamówionych materiałów
Redakcja nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych w Gazecie Ogrodzienieckiej. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada.
PROJEKT, SKŁAD I DRUK PWR TOP-ART, TEL.0-32 67 32 004 www.drukarnia-topart.pl
Korekta: Zespół

E

