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We wtorek, 2 maja w Kościele Parafialnym w Ryczowie jednostki OSP Ryczów
i OSP Ryczów-Kolonia, ich rodziny oraz
zaproszeni goście uczestniczyli w nabożeństwie, które w intencji druhów odprawił ks. prob. Marek Łabuda. Po mszy
jednostki oraz poczty sztandarowe prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Ryczo-
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Florian, Florian

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek - to maksyma ze strażackiego etosu. Strażacy,
którzy ratują każdego dnia życie, zdrowie i dobytek, obchodzili swoje święto.

Obchody Floriana w parafii Ryczów

wa przemaszerowały pod remizę, gdzie
odbył się koncert orkiestry.
W tym dniu uhonorowano najlepszych strażaków oraz wręczono nowe legitymacje członkowskie.
Remiza w Ryczowie jest prawdziwą wizytówką miejscowości. Przez ostatnie lata poczyniono wiele prac remontowych całego budynku - wewnątrz oraz na zewnątrz, do czego
przyczynili się radni Zofia Adamusińska i Janusz Grzesiak oraz cały Zarząd OSP Ryczów.
W tym roku nad wejściem głównym dobudo-

Obchody Floriana w parafii Giebło - przed remizą w Gulzowie (fot. Jacek Jurczak)

wano duży taras oraz wykonano podjazd dla
niepełnosprawnych.
Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła miejscowa orkiestra dęta, która grała
podczas nabożeństwa i oraz na placu przed
remizą.
W niedzielę 6 kwietnia druhowie Parafii Giebło uczcili święto swojego patrona – Floriana.
Jednostki OSP Giebło, Mokrus, Kiełkowice,
Gulzów i Siamoszyce uczestniczyły w uroczystej mszy odprawionej w Kościele Para-

„Fantazja” na medal
W dniach 11-13 maja 2012 roku w Opolu, odbywały się XIV
Mistrzostwa Polski Mażoretek.
Nie zabrakło tam również naszej „Fantazji”.
Mimo dużej konkurencji i wyjątkowo silnej

obsady na tegorocznych mistrzostwach,
nasze mażoretki umiały się zmobilizować i

fialnym w Gieble przez ks.prob. Krzysztofa
Knapa. Po nabożeństwie strażacy przejechali
do Gulzowa, gdzie odbywała się druga część
uroczystości. Strażacy w zwartym szyku
wraz z pocztami sztandarowymi prowadzonymi przez Orkiestrę Dętą z Giebła, przemaszerowali główną ulicą Gulzowa. Na czele
maszerujących jechał strażak na motocyklu,
co wzbudziło spore zainteresowanie wśród
gości.
Następnie jednostki zostały zaproszone przez
OSP Gulzów - gospodarzy tegorocznego

święta do remizy strażackiej. Remiza jest
miejscem, o które strażacy szczególnie dbają.
Jest miejscem spotkań nie tylko strażaków,
ale całej społeczności lokalnej. Odbywają się
tu uroczystości i festyny rodzinne. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Giebła,
która towarzyszyła strażakom w kościele,
podczas przemarszu i wspólnym spotkaniu
w remizie.
W tym dniu dokonano także wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się strażaków.
Joanna Piwowarczyk

podjąć rywalizację z najlepszymi. Zdobyły
następujące nagrody:
I Wicemistrz Polski Mażoretek w kategorii
baton mini formacje kadetki,
II Wicemistrz Polski Mażoretek w kategorii baton formacja kadetki oraz III miejsce
w kategorii baton mini formacje kadetki w
XII Międzynarodowych Spotkaniach Ma-

żoretek, Tamburmajorek i Chearleaderek,
które odbyły się 12.05.2012r. jako impreza
towarzysząca Mistrzostwom Polski.
Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn, życzymy im dalszych sukcesów, tym bardziej,
że przed nimi kolejne wyzwania. Już 15
czerwca uczestniczyć będą w międzynarodowej imprezie „Złota Lira” w Rybniku.
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Radni pytają
Podczas sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 12
kwietnia wpłynęły następujące interpelacje i zapytania
radnych:
Jolanta
Ciołczyńska
Mieszkańcy gminy pytają
jaki był cel przycinania drzew
na Placu Wolności i czemu
to miało służyć.
W imieniu mieszkańców ulicy Różanej, po której nie da
się przejść ani przejechać
proszę o naprawienie tej ulicy – choć żwirem wysypać.
Odpowiedź Burmistrza:
Prace przy pielęgnacji drzew
zostały wykonane przez naszych przeszkolonych pracowników. Mieliśmy wiele
interwencji z prośbą o przycięcie gałęzi, które mogły się
połamać i zagrozić bezpieczeństwu. Myślę, że na drugi rok drzewa opuszczą się
i będą bardzo ładnie wyglądać. Gdyby to było zrobione
wcześniej, np. 20 lat temu,
to dziś bardzo ładnie drzewa
te byłyby ukształtowane.
Z ulicą Różaną mamy pewien kłopot, gdyż jest ona
wyłożona płytami i biegnie
pod górę. Ale w ramach
napraw po zimie droga ta
będzie naprawiona.
Grażyna Gołuchowska
Mieszkańcy
Podzamcza
proszą, aby w projekcie
chodnika na ulicy Wojska
Polskiego uwzględnić założenia drenu, rynienek lub
jakiś odpływ, aby spływające wody po zimie z pól zamkowych i w czasie ulewnych
deszczów nie zatapiały ul.
Krótkiej.
Mieszkańcy Morusów proszą o wstawienie tablicy
ogłoszeń, która była, a od
dłuższego czasu jej nie ma.
Mieszkańcy ul. Krakowskiej
w Podzamczu i przejeżdżający tą trasą kierowcy proszą
o natychmiastowe załatanie
licznych dziur w nawierzchni.
Są odcinki, przez które nie
da się przejechać nie lądując
w głębokiej dziurze. Oprócz
tego droga ta jest uciążliwa

dla pieszych, doszło tam do
wypadków (upadki).
Odpowiedź Burmistrza:
Odwodnienie na ul. Wojska
Polskiego jest przewidziane.
W chodniku będzie zabudowany kanał na deszczówkę
i problem odprowadzania
wód będzie rozwiązany.
Tablica ogłoszeń będzie
ustawiona w najbliższym
czasie.
Ulica Krakowska jest drogą
powiatową i naprawa zostanie wykonana przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Krzysztof Apel Kiedy możemy spodziewać się napraw bieżących dróg po
okresie zimowym. Czy istnieje możliwość budowy
chodnika przy ul. Piastowskiej. Jak wygląda sprawa
czerwonych
autobusów.
Czy Gmina Zawiercie kontaktowała się już z Gminą
Ogrodzieniec w tej sprawie.
Jakie informacje docierają
do Gminy ze strony firmy
prowadzącej odwierty geologiczne, badające ilości
złóż na terenie naszej Gminy.
Prośba do Burmistrza o wystąpienie do przewoźników
prywatnych o uzupełnienie
rozkładów jazdy.
Odpowiedź Burmistrza:
Wytypowaliśmy najbardziej
zniszczone drogi po zimie
i zleciłem wykonanie kosztorysów. W pierwszej kolejności chciałbym wykonać
naprawę drogi na Józefów
oraz w Ogrodzieńcu: ul.
Sobieskiego, Wodna, Sienkiewicza, Mickiewicza, okolice cmentarza. Ostateczny
zakres zależy od wyników
przetargu na wykonawcę.
Prace podzieliśmy na etapy.
W ramach budżetu chcemy
naprawić ul. Szlak w Podzamczu.
Nie podam teraz żadnego
terminu w sprawie budowy
chodnika na ul. Piastowskiej, gdyż nie mamy zabezpieczonych żadnych środków na ten cel. Zadanie to
jest bardzo potrzebne, ale
obecnie wydaje się ważniej-
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szą naprawa dróg.
W sprawie czerwonych autobusów wiem tyle, co podaje prasa, a są to informacje
nieścisłe i wprowadzające w
błąd. Nikt z Gminą się nie
kontaktuje, nie rozmawia.
Nowa linia powinna powstać
dopiero po uzgodnieniu tras
przejazdu oraz korzystania
z przystanków. Zwrócę się
do firmy Rathdowney, o artykuł informacyjny na temat
prowadzonych badań geologicznych.
Obowiązkiem przewoźnika
jest umieszczenie rozkładów
jazdy na przystankach autobusowych. Niedopełnienie
tego obowiązku wiąże się z
sankcjami, włącznie z cofnięciem koncesji.
Zygmunt Podsiadło W
związku ze zbliżającym się
długim weekendem majowym i początkiem sezonu
turystycznego, proszę o podanie terminu kiedy zostaną
zmontowane ławki na Placu
Jurajskim i zlikwidowany
tam parking.
Hotel 511 otwarty - co z dojazdem do niego tj. naprawa
ul. Krakowskiej i chodnik
oraz ul. Bonerów. Do hotelu z czterema gwiazdkami
myślę, że będą przyjeżdżali
poważni goście i co sobie
pomyślą o nas tj. o Burmistrzu i Radzie?
Czy i kiedy zostanie poprawione podświetlenie do
Zamku i Góry Birów, dobrze
by było na ten sezon (np.
zamontować dodatkowe
filtry na oświetlenie w kolorze) zwiększyć efektywność
oświetlenia Góry Birów.
Kiedy rozpocznie się realizacja budowy chodnika w
Podzamczu przy ul. Wojska
Polskiego, (na jakim jest to
etapie, uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim, czy
Wojewódzkim
Zarządem
Dróg).
Turyści skarżą się na wysoką
cenę za bilet wstępu na Zamek tj. 9zł i 7zł ulgowy. Dlaczego Zamek od początku
kwietnia zamknięty, turyści
byli zdziwieni w Internecie
było podane, że jest otwarty,
przyjeżdżali a tu zamknięty.
Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Burmistrza:
Ławeczki na ul.Zamkowej ZGK zamontuje przed
weekendem majowym oraz
uporządkuje teren.
Mamy w planie remont drogi w kierunku hotelu, ale
wcześniej musimy rozwiązać problem gromadzących
się wód. Wyremontujemy
część, która jest otwarta,
zostaje część, gdzie właściciele ogrodzili swoje posesje
od strony drogi.
Wymiany oświetlenia Zamku
i Góry Birów nie przewidujemy w najbliższym czasie.
Projekt chodnika przy ul.
Wojska Polskiego mamy
zakończony. Realizacja będzie rozłożona w czasie ze
względu na finansowanie
przez Gminę przedsięwzięcia.
Wszyscy mieszkańcy Giebła-Kolonii przekazali nieodpłatnie grunty pod budowę chodnika, dlatego ten
chodnik przewiduję do wybudowania wcześniej niż w
Podzamczu.
Ceny biletów na Zamek nie
zmieniały się od kilku lat. W
chwili obecnej mamy bilety
zezwalające na zwiedzanie
łącznie Zamku i Góry Birów.
Są to bilety w pakietach.
Patryk Szczygieł W imieniu
swoim oraz Radnego Powiatowego Lecha Jarosa proszę o złożenie wniosku do
zarządcy drogi Spacerowej
(odcinka od skrzyżowania
ul. Piastowskiej do miejsca,
w którym rozpoczyna się las)
o zamontowanie progów
zwalniających. Działanie to
ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa bawiących
się na boisku dzieci.
Proszę o częste kontrole
wywozu śmieci z kontenerów przygotowanych pod
ich segregację. Pojemniki
często bywają przepełnione, a wysypujące się z nich
śmieci roznoszone są przez
zwierzęta.
Odpowiedź Burmistrza:
Ulica Spacerowa jest drogą
powiatową. Wątpliwy jest
montaż progów na takiej
drodze. Urządzenia takie
montuje się jedynie na drogach wewnętrznych lub

osiedlowych.
Potrzebę opróżniania kontenerów zgłaszamy do firmy
Remondis, która wysyła odpowiedni sprzęt i kontenery
są opróżniane. Staramy się
na bieżąco monitorować
wszystkie miejsca, ale czasami firma spóźnia się z
opróżnianiem koszy.
Maria Lipka-Stępniewska
Kiedy będzie robione rondo
przy ul. 1 Maja.
Pasy na ul. Kościuszki są już
całkowicie wytarte.
Odpowiedź Burmistrza:
Dalszy remont dróg wojewódzkich jest uzależniony
od możliwości finansowych
budżetu województwa śląskiego. Nie posiadam informacji kiedy może to nastąpić.
Marta Baryłka Mieszkańcy
Józefowa proszą o remont,
naprawę drogi prowadzącej
do Józefowa (po okresie
zimowym ogromne wyrwy i
dziury).
Prosimy o dwie lub trzy wywrotki żwiru do dalszego
utwardzenia drogi wokół nowych domostw (3 Józefów).
Mieszkańcy zapytują p. Burmistrza, kiedy przewidziana
jest kanalizacja na terenie
Cementowni. Mieszkańcy
Os. E. Orzeszkowej mają
ogromne problemy ze studzienkami. Fekalia pojawiły
się w piwnicach głównie
blok 3 i 4.
Zapytanie dotyczące parkowania autobusów szkolnych. Czy można znaleźć
miejsce dogodne na stacjonowanie w/w aut przez te
parę godzin (obecnie zajmowana jest jedyna zatoczka
na osiedlu, bezpieczeństwo
dla wszystkich użytkowników drogi osiedlowej).
Mieszkańcy Osiedla przy
ulicy Kościuszki „Żeberko”
pytają czy istnieje jeszcze
możliwość ustawienia na terenie osiedla kontenerów do
segregacji odpadów (szkło,
plastik).
Odpowiedź Burmistrza:
Pierwszy etap remontu drogi na Józefów, jak już wspomniałem, będzie wykonany
w ramach planowanych re-

montów dróg.
Bloki na Os. E. Orzeszkowej są zasobami Spółdzielni
Hutnik. Mamy projekt przebudowy kanalizacji, ale dotyczy on sieci głównych, przyłącza budynków są sprawą
właściciela czyli spółdzielni.
Parking przed szkołą – nie
mamy gdzie przetrzymywać
gimbusów. Proponuję, aby
Spółdzielnia Hutnik wydzieliła z własnych terenów miejsca pod parkingi dla swoich
lokatorów.
Osiedle „Żeberko” to teren
Spółdzielni Hutnik, ale porozmawiam z ZGK, czy byłaby możliwość ustawienia
tam koszy na segregację.
Jerzy Janoska Informuję
pana Burmistrza o uszkodzonym mostku dojazdowym do posesji pana Ścisłowskiego Wiesława przy
ulicy Poniatowskiego (ostatni
mostek przed rzeczką – mostek przy ścieżce rowerowej).
Proszę o naprawę uszkodzonych mostków, wzdłuż całej
ścieżki rowerowej. Proszę o
naprawę nakładki asfaltowej
przy posesji państwa Solarek
przy ulicy Kochanowskiego,
uszkodzonej przy odmrażaniu wody przy w/w posesji.
Proszę o zainstalowanie koszy na śmieci przy altankach
na Markowiźnie.
Odpowiedź Burmistrza:
Za wjazd na drogę publiczną
odpowiada właściciel posesji
i naprawę musi sobie wykonać we własnym zakresie.
Przy budowie drogi przepusty są inwestycją tego co buduje. Natomiast po oddaniu
przepusty stają się zjazdami
do posesji i ich utrzymanie
(naprawa, drożność) staje
się obowiązkiem właścicieli.
Naprawę asfaltu po rozmrażaniu wody zgłoszę do
ZGK.
Z wiatami na Markowiźnie
mamy problem. Zostały one
ustawione na terenach Lasów Państwowych. Niestety
odnotowaliśmy w ostatnim
czasie, że urządzane są tam
libacje alkoholowe młodzieży. Wpłynęło do nas pismo
od mieszkańców Markowizny, aby zabrać te wiaty.

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU VI KADENCJI W LATACH 2010-2014
Krzysztof Apel 4-ty wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu
tel. 663 610 452
Jolanta Ciołczyńska wtorek w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu, oraz
tel. 032 6732801
Patryk Szczygieł 2 wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu
Jerzy Kołodziej pierwsza i ostatnia środa miesiąca w sali narad RM w Ogrodzieńcu w
godz. 11.00-13.00
Maria Lipka-Stępniewska Przewodnicząca Rady każdy poniedziałek godz. 11.00 –
13.00 w siedzibie Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska 1 wtorek miesiąca w godz.17.00-18.00 w sali narad RM w Ogrodzieńcu oraz tel.32/6732538 po godz. 19.00, 504 372 248 po godz. 19.00

Marta Baryłka dnia 14-go każdego miesiąca w Gimnazjum w godz.16.00-18.00
Zofia Adamusińska poniedziałek i piątek w godz. 9.00-14.00 w domu, lub tel. 6733395
Janusz Grzesiak niedziela w godz. 8.00-11.00 w domu lub tel. 32 6733806
Zygmunt Podsiadło codziennie w domu
Grażyna Gołuchowska niedziela w godz. 8.00-10.00 w domu lub tel. 6733131
Elżbieta Stanek codziennie w domu lub tel. 691860156
Zofia Skóra codziennie w domu
Zbigniew Fabiańczyk codziennie w domu oraz tel. 6734033
Jerzy Janoska kontakt telefoniczny pod numerem 501252261
BIP Ogrodzieniec

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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11 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
SPZOZ w Ogrodzieńcu, na
którym zatwierdzono sprawozdanie działalności przychodni za rok 2011.
12 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
16 kwietnia w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie
organizowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w sprawie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. Ustawa zmieni

zasady postępowania z
odpadami komunalnymi, a
od 1 lipca przyszłego roku
gmina przejmie obowiązek
odbierania odpadów od
mieszkańców. Do tej daty
we wszystkich gminach w
Polsce urzędy muszą być
przygotowane organizacyjnie i finansowo na przejęcie nowych obowiązków.
Zmieni się również podejście do odpadów: odpady
komunalne będą segregowane w taki sposób, aby
odzyskać jak najwięcej surowców wtórnych.
18 kwietnia – wyznaczony

był termin kolejnej rozprawy
w sprawie nieprawidłowości w Jurajskim Parku Wodnym. Z powodu nieobecności jednego z oskarżonych
termin został odroczony.
Nowe terminy to: 30 maja o
godz. 10.30 oraz 4 lipca o
godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.
20 kwietnia w siedzibie
Spółki
Przedsiębiorstwo
Komunalne Ogrodzieniec
odbyło się spotkanie w
sprawie wymiany dachów
na wspólnotach mieszkaniowych.
21 kwietnia odbyło się
Walne Zgromadzenie GS
„Samopomoc Chłopska” w
Ogrodzieńcu.
24 kwietnia rozstrzygnięcie
konkursu na wolne stanowisko w ZGK. Do konkursu
zgłosiły się cztery osoby.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stanowisko powierzono p. Joannie
Oleś-Janiczek.
25 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Go-

spodarczego, na którym
omówiono wykonanie budżetu gminy za rok 2011.
27 kwietnia w UMiG Ogrodzieniec odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki
„Zamek”. W dniu 12 kwietnia Zarząd Województwa
Śląskiego podjął uchwałę
o dofinansowaniu projektu
złożonego przez Zamek Sp.
z o.o. pn. „Modernizacja i
budowa nowej infrastruktury okołoturystycznej przy
Zamku Ogrodzienieckim
w Podzamczu ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt całkowity projektu wynosi ok.
1.600.000zł, na co Spółka
Zamek otrzyma dofinansowanie 520.000zł. W ramach
inwestycji powstanie nowa
atrakcyjna trasa zwiedzania
Zamku.
27 kwietnia w OSP Kiełkowice odbyło się posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP
w Ogrodzieńcu.
2 maja odbyło się Walne
Zgromadzenie Wspólników

Spółki Zamek, na którym
udzielono Zarządowi absolutorium oraz przyjęto sprawozdania pracy Zarządu i
Rady Nadzorczej.
2 maja w parafii Ryczów,
na terenie której działają
jednostki OSP Ryczów i
OSP Ryczów-Kolonia, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
3 maja z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu została
odprawiona msza za Ojczyznę. Przed nabożeństwem
przedstawiciele władz samorządowych oraz OSP
złożyli wiązanki kwiatów
pod Pomnikiem Poległych
na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu. W tym
dniu strażacy OSP parafii
ogrodzienieckiej obchodzili
Dzień Strażaka. W ramach
3-majowych uroczystości
odbył się również koncert
Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej.
6 maja w parafii Giebło odbyły się uroczystości z oka-
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zji Dnia Strażaka, w których
udział wzięły jednostki OSP
Giebło, OSP Kiełkowice,
OSP Mokrus, OSP Gulzów
i OSP Siamoszyce.
9 maja w Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej została podpisana
umowa o ustanowieniu
przez Gminę Ogrodzieniec
na rzecz TAURON S.A.
służebności gruntu z przeznaczeniem pod budowę
stacji transformatorowej w
Żelazku. Dzięki temu w najbliższej przyszłości możliwa
będzie poprawa zasilania
energetycznego dla Żelazka i Śrubarni.
11 maja na boisku Orlik
w Ogrodzieńcu odbył się
Turniej piłkarski dla szkół
podstawowych o Puchar
Burmistrza.
11 maja odbyło się Walne
Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec, na którym udzielono Zarządowi
absolutorium za rok 2011.
12-13 maja Zespół Mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca uczestniczył w
Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w
Opolu.

UTW w Ogrodzieńcu
Organizatorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie opublikowanej w świątecznym numerze Gazety Ogrodzienieckiej. Wśród uczestników ankiety, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zostały rozlosowane
nagrody książkowe. Wyniki losowania przedstawiają się następująco: Jadwiga Kowalska, Kazimiera Zagała, Jadwiga Kowalczyk, Tadeusz Wacowski, Zofia Ożóg.
Szczęśliwców zapraszamy po odbiór nagród do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu (poniedziałek-piątek w godz. 8.30 – 15.30).
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zajęciach UTW w
Ogrodzieńcu od października br.
Remiza OSP w Ryczowie. W tym roku nad wejściem głównym dobudowano duży taras oraz wykonano podjazd dla
niepełnosprawnych.
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. W przetargu brało udział 5 firm, spośród których
wybrano KONCEPT sp. z o.o. z Częstochowy. Wartość
zadania ok.932 tys. zł.
Wybrano wykonawcę budowy wielofunkcyjnego boiska
przy Szkole Podstawowej w Podzamczu. W przetargu
brało udział 7 firm, spośród których wybrano Zakład Usługowo-Budowlany „AB” z Sosnowca. Wartość zamówienia
ok.421 tys.zł.
W Ryczowie rozpoczęły się prace związane z realizacją
projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na
potrzeby kulturalno-rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni
w jurajskim stylu”. Obecnie trwają prace przy odbudowie
dwóch studni przy ul. Armii Krajowej w stylizacji zgodnej z
charakterem gminy i regionu.

Odznaczony Wrzos
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przyznał
Zespołowi Folklorystycznemu „WRZOS” z Ryczowa
Kolonii odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się na
sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 15 maja br.
Więcej na ten temat w następnym wydaniu GO.

Gmina Ogrodzieniec
na Facebooku
Pod adresem
www.facebook.com/gminaogrodzieniec
mogą Państwo odwiedzić oficjalną stronę naszej Gminy
na portalu społecznościowym Facebook.

Wszystkim,
którzy byli z nami przy pożegnaniu naszego
ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. Zdzisława Kaczorowskiego

i wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej
a w szczególności władzom Miasta i Gminy
Ogrodzieniec oraz Powiatu Zawierciańskiego,
Dyrekcji, Lekarzom i Personelowi SP ZOZ
Ogrodzieniec, Pogotowia Ratunkowego
w Zawierciu, prof. Janowi Pilchowi, Pracownikom
aptek, Sąsiadom z „Działek” i bloków,
Mieszkańcom Ryczowa, Ryczowa-Kolonii,
Żelazka, Śrubarni, Giebła, Giebła Kolonii,
Mokrusa, Gulzowa, Kiełkowic, Podzamcza
i Ogrodzieńca, Kierownikom i Pracownikom
gminnych instytucji i organizacjom społecznym
oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym a także
nieobecnym, którzy pożegnali Go w swych
sercach
składa Żona z Córką i Rodziną
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Historia Ogrodzieńca
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O maszynie do szycia i naszych krawcowych.
Dzisiejszą opowieść chcę poświęcić strojom i ich twórcom – krawcom, a zwłaszcza
krawcowym. Oglądając stare zdjęcia, podziwiamy piękne suknie pań, ich koronki,
falbanki, zakładki. Zdjęcia zamożnych pań z dużych miast albo zdjęcia pań z dworów,
ukazują piękne toalety z drogich materiałów o perfekcyjnym kroju i wykończeniu.
Nasze zdjęcia są inne, ale równie piękne. Kilka najstarszych, które tu przedstawiam ukazują stroje znacznie
skromniejsze, bo finanse były nieporównywalnie mniejsze,
ale też widać dbałość o szczegóły – te zakładki, szczypanki, ozdobne guziki, lamówki, kokardki. Umiejętność szycia była wpajana dziewczynkom od dzieciństwa. Ubranka
dla dzieci, bieliznę dla siebie i męża kobiety szyły same,
ponieważ ich krój był prosty, a materiały stosunkowo tanie. Suknie wymagały już więcej umiejętności, w związku z
czym potrzebna była zawodowa krawcowa. W Ogrodzieńcu było wiele krawcowych, ale nie tworzyły one cechu, ani
nie zdobywały tytułu majstra, toteż źródeł pisanych jest
niewiele.
Przedstawiam Wam najstarsze zdjęcie krawcowej Julii (1)
z Wirthów Ciesielskiej, zrobione przed 1908 rokiem (tu z
mężem Antonim i trzema córeczkami), ale o tym, że szyła
wiem dlatego, że jest moją prababką. Żyła długo bo 87 lat
i część czytelników ją pamięta (zmarła w 1969r), a która
całą rodzinę w czasie wojny „utrzymywała igiełką”(jak mówił mój ojciec).
Maszyna do szycia wynaleziona została w XIX w. i była to
prawdziwa rewolucja. Za wynalazcę współczesnej maszyny do szycia uznaje się Isaaca Singera. W 1851r Singer
otrzymał amerykański patent na swój wynalazek. Wielkim
osiągnięciem Singera było stworzenie systemu sprzedaży
zbliżonej do leasingu, co pozwoliło ludziom niezamożnym
na zakup maszyn do szycia.
Mamy przedwojenne zdjęcie z bezpłatnego kursu szycia
„Singer” (2), niestety nieopisane, ale wydaje mi się, że
czwarta pani od prawej strony to pani Janina Kardynał –
Matysek.
Takie kursy oprócz umiejętności szycia, tworzyły rynek
zbytu dla maszyn, bo stawały się one przedmiotem pożądania. Zarówno moja babka jak i babka mojego męża
w wyprawie ślubnej otrzymały maszyny do szycia, moja
Stefania – Singera, a Michalina – Original Victoria.
O tym jak pięknymi przedmiotami były maszyny – wspaniale ozdobne odlewy żeliwne, szlachetne drewno, arabeski i
intarsje – niech świadczą zdjęcia z katalogu niemieckiego
domu wysyłkowego z przełomu wieku XIX i XX (6).
Mam dwa zdjęcia ukazujące kursy szycia z lat trzydziestych, sądzę , że 1938r, 1939r.
Na pierwszym (3) z Ogrodzieńca – Cementowni pani Jadwiga Kukułkowa – mistrzyni krawiecka i jej uczennice (od
lewej Stanisława Palusińska, Janina Targosz, Leokadia
Barczyk i Jadwiga Kukułka).
Na drugim (4) pani Helena Straszak – Kajdańska – mistrzyni krawiecka w otoczeniu swoich uczennic, od lewej :
1. Janina z domu Żmuda – Kmitowa
2. Anna Molenda – Rybińska
3. Helena Straszak – Kajdańska
4. Zenobia Mikulska – Makieła
5. Lucyna Żak
Popatrzcie na te kołnierzyki i na buciki (jedno zdjęcie robione latem, drugie zimą). Maszyny do szycia różne.
Piękne zdjęcia, na których ważny każdy detal (nawet ten
kotek spoglądający prosto w obiektyw).
I jeszcze zdjęcie z wystawy rękodzieła (5) – nie jest zrobione w Ogrodzieńcu, ale są tu też prace naszych gospodyń,
zawiezione przez p. Józefę Gajkową – przewodniczącą
KGW (pierwsza siedząca przy stole od prawej) i p. Krawczykową – skarbniczkę ( chyba trzecia od prawej przy stole). Zwróćcie uwagę na stroje i fryzury.
Zawód krawcowej, mimo ogromnej ilości gotowych ubrań,
nadal jest w cenie. Bo krawcowa to nie tylko rzemieślnik,
ale też artysta.

W Ogrodzieńcu byli też zapewnie krawcy, ale nie mam ani
ich zdjęć ani informacji. Wiem o krawcu Ołtku – Żydzie,
który mieszkał na początku ul. Narutowicza i zajmował się
krawiectwem ciężkim, a inni?
Liczę jak zwykle na Wasze informacje tel. 326732082.
Na marginesie dodam, że udało się rozpoznać następne
osoby na zdjęciach z poprzedniego numeru, zwłaszcza z
Ryczowa – dziękuję pięknie za odzew.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka - Stępniewska
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Na zdjęciach 7 do 10 kobiety w sukniach uszytych przez ówczesne krawcowe
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Urodziny Żeromka

„Makabryczne igraszki”

dofinansowanie 60%
„Kot w butach”
W piątkowe popołudnie, 20
kwietnia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ogrodzieńcu odbyły
się obchody10-lecia Klubu
Literackiego i Teatralnego
„Żeromek”.
W pierwszej części uroczystości uczniowie zapoznali licznie zgromadzoną
widownię z historią Klubu.
Pokazem slajdów zaprezentowano
działalność
Klubu od chwili powstania, czyli od roku 2002 do
roku 2012. Dziesięć lat
tego niezwykłego szkolnego przedsięwzięcia to m.in.
organizowanie konkursów
literackich, czytelniczych,
ortograficznych,
obcho-

dów Dnia Książki, Święta
Patrona, udział w turniejach
teatralnych, w konkursach
recytatorskich.
Członkowie Klubu mają w
swym dorobku wiele przedstawień, które prezentowali
nie tylko przed ogrodzieniecką publicznością, ale
także poza murami szkoły,
m.in. w MOK Zawiercie.
Klub od początku działa
pod kierunkiem Justyny
Zielińskiej, nauczycielki j.
polskiego. Dwa lata temu
do klubu dołączyła grupa
młodsza pod kierunkiem
Doroty Piwowarskiej, nauczycielki muzyki, która
przygotowuje spektakle i
apele z okazji różnych świąt

i uroczystości.
W drugiej części spotkania
widownia obejrzała dwa
spektakle przygotowane
przez obie grupy. Grupa
starsza
zaprezentowała
„Makabryczne
igraszki”,
a grupa młodsza „Kota w
butach”. Były to barwne,
wesołe przedstawienia, w
których aktorzy doskonale
wcieli się w swoje role. Oba
spektakle bardzo podobały
się publiczności, która nagrodziła młodych artystów
gorącymi brawami.
Na koniec słodka niespodzianka – urodzinowy tort
dla solenizantów.

DOTACJI

Joanna Piwowarczyk

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

• Trumny, urny - gwarantujemy
najniższe ceny,
• obsługa uroczystości - profesjonalnie,
godnie i z powagą,
• własna sala pożegnań,
• autokarawan mercedes,
• bezpłatna chłodnia,
• bezpłatne klepsydry, tabliczka,
modlitewnik oraz różaniec,
• wieńce i wiązanki pogrzebowe,
wypłata zasiłku pogrzebowego na
miejscu,
• groby ziemne i murowane
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Gminne inwestycje
Wiosna to nie tylko czas ożywienia przyrody po zimowym odpoczynku. To także wznowienie pracy przy rozpoczętych w ubiegłym roku inwestycjach, ale także rozpoczęcie
nowych remontów i zadań:
I. Nadal kontynuowane są roboty w zakresie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w
gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” dofinansowanego ze środków europejskich w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego:
• w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zgodnie z harmonogramem zrealizowane
zostały prace w zakresie wymiany okien i drzwi oraz prac instalacyjnych. Obecnie
prowadzone są roboty dociepleniowe oraz związane z wymianą konstrukcji dachu
wraz z pracami towarzyszącymi i naprawą tarasu.
• w budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadal kontynuowane
są prace instalacyjne oraz roboty związane z ociepleniem cokołu budynku. Ponadto
trwa przebudowa klatki schodowej. Kompleksowe zakończenie robót w tym
obiekcie planowane jest na połowę czerwca br.
• w Szkole Podstawowej w Podzamczu (fot. 1)- inwestycja nadal toczy się pełną
parą w całym zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. prace
ociepleniowe, roboty instalacyjne wraz z wykonaniem instalacji solarnej. Kompleksowe zakończenie robót w tym obiekcie ma nastąpić do połowy sierpnia br.
• W dniu 25 kwietnia 2012r. Gmina Ogrodzieniec zawarła umowę z wybranym w
wyniku ostatniego przetargu wykonawcą zakresu remontu budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, którym zostało Przedsiębiorstwo
KONCEPT Piotr Szczerba z siedzibą w Częstochowie przy Rynku Wieluńskim 3.
Zgodnie z umową cały zakres prac ma zakończyć się do końca września br.
II. W ramach projektu „Adaptacja dworku w Gieble na cele kulturalne wsi w tym remont
dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza” dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano nową więźbę dachową i obecnie
dworek dosłownie błyszczy blaskiem nowego miedzianego pokrycia dachowego. Kontynuowane są prace w zakresie adaptacji poddasza oraz robót instalacyjnych (tot. 2).
III. W zakresie projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalnorekreacyjne - budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich
studni w jurajskim stylu” prace prowadzone są kompleksowo zarówno w zakresie boiska wielofunkcyjnego jak i odbudowy dwóch studni przy ul. Armii Krajowej. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 30 października br (fot 3 i 4).
IV. W wyniku przeprowadzonego kolejnego przetargu na realizację zadania pod nazwą
„Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne
„Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z
remontem basenu” w dniu 4.05.2012r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, którą
złożył Zakład Uslugowo-Budowlany „AB” – Andrzej Bąk z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. Jacka Malczewskiego 8/3.
V. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trwają prace komisji przetargowej w celu wyboru
wykonawcy projektu „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia
warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców”, który dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
VI. Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na pokrycie części kosztów transportu młodzieży, która wyjedzie pod koniec maja br. do partnerskiego miasta Gross-Bieberau w Niemczech. W dniach 25-28
maja w naszej gminie partnerskiej odbywają się uroczystości jubileuszowe 700-lecia
nadania praw miejskich, na którą została zaproszona nasza Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta.

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Włodowice, Łazy, Zawiercie,
Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Klucze
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Najlepsi z najlepszych
Zbliża się koniec roku szkolnego 2011/2012. Już wkrótce nauczyciele podsumują zdobytą przez nas wiedzę i umiejętności, a wychowawcy ocenią naszą pracę na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodami za dziesięciomiesięczny trud i pracę będą świadectwa z
wyróżnieniem, książki i dyplomy dla najlepszych. Spośród uczniów klas IV – VI SP nr 1
tytuł „Najlepszego ucznia” uzyskuje co roku prawie 50 uczniów! Jesteśmy dumni z osiąganych przez nas wyników szkolnych, ale są także wśród nas koleżanki i koledzy, których
bez przesady możemy nazwać „Najlepszymi z Najlepszych”. Samorząd Uczniowski SP nr
1 w Ogrodzieńcu i Szkolna Agencja Prasowa „Aktywni” wyruszyli na poszukiwanie tych
niezwykłych uczniów.

Na górnym korytarzu spotykamy Piotrka Wacowskiego (VI b) i Bartosza Maciążka
(VI a).
Jak większość chłopaków z klas szóstych, w poniedziałki i środy, przerwy szkolne spędzają na grze w ping – ponga.
Piotrek i Bartek otwierają naszą szkolną galerię „Najlepsi z Najlepszych”.
Od 2010 roku chłopcy są uczniami czteroletniej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała
Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Obaj ukończyli pierwszą klasę z wyróżnieniem. Dla obu
instrumentem głównym jest waltornia. Na zajęcia do szkoły muzycznej jeżdżą trzy razy
w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki. W każdą sobotę uczestniczą w próbach
Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu. Ale to nie wszystko, o czym
świadczą szczególne osiągnięcia każdego z chłopców.
Piotr Wacowski ma na swoim koncie:
X Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie – wyróżnienie.
V Dąbrowski Festiwal Pieśni Maryjnej – I miejsce.
XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów w Jaworznie – III miejsce.
XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych, Oława 2012 – wyróżnienie.
I Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. - wyróżnienie
Bartosz Maciążek zwyciężył w wielu konkursach:
X Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie – II miejsce.
X Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów w Jaworznie – II miejsce.
XX Konfrontacje Instrumentów Dętych Oława 2011 – III miejsce.
XVIII Śląski Konkurs Instrumenty Dęte – I miejsce.
VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów w Jaśle – III nagroda.
XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych, Oława 2012 – III miejsce.
I Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. - II miejsce.
W maju chłopcy wezmą udział jeszcze w dwóch konkursach instrumentów dętych: 14
maja w Łańcucie i18 maja w Chrzanowie.
Chłopcy są bardzo skromni, niechętnie opowiadają o swoich osiągnięciach.
Są wdzięczni wszystkim, dzięki którym udało im się odnieść sukces. Cieszą się, że dzięki
pomysłowi pana burmistrza Andrzeja Mikulskiego rozpoczęli swoją wielką przygodę z
muzyką. Z sympatią wspominają pana Tomasza Huka, pod okiem którego ćwiczyli przez
pierwszy rok. Dziękują panu kapelmistrzowi Stefanowi Łebkowi, że trafnie wybrał dla nich
instrumenty (ponoć zdecydowała o tym „cienka górna warga”), z przyjaźnią opowiadają o
panu Arkadiuszu Garusie, który dopingował ich do rozwijania talentu, ale szczególnie słowa podziękowania kierują pod adresem swoich Rodziców, a zwłaszcza Babć – pani Zofii
Ożóg, babci Bartosza oraz pani Grażynie Wacowskiej, babci Piotrka. To one namówiły ich
do zgłoszenia się na pierwsze lekcje gry.
Chłopcy są dumą swojej szkoły muzycznej i pana Jerzego Ślęzaka, nauczyciela instrumentu głównego.
Nas też niezwykle cieszą osiągnięcia chłopaków. Wszyscy im dopingujemy, bo wiemy, że
są „Najlepsi z najlepszych”.
SAP
(opiekun SAP i SU – Małgorzata Michalska)
Artykuł z nowego numeru gazetki szkolnej „Co słychać”
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Przed nami wakacje. Młodzież szkolna jeszcze zmaga się z
ostatnimi klasówkami i odpytywaniem przed ostatecznym
wystawieniem ocen na laurkach. Niedługo ostatni dzwonek i upragniona laba. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy
przedstawić najlepszego ucznia w gminie.

Olimpijczyk

Robert Rus jest uczniem klasy III Gimnazjum w Ogrodzieńcu i nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w tym roku szkolnym zdobył tytuł czterokrotnego laureata w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Gimnazjum na swojej
stronie internetowej napisało „Największym sukcesem w historii naszego Gimnazjum
jest wynik Roberta Rusa – laureat w 4 konkursach”. Były to konkursy z bilogii, chemii,
geografii i historii.
Gazeta Ogrodzieniecka: Biologia, chemia, geografia i do tego historia, skąd zainteresowania tymi przedmiotami?
Robert Rus: Interesuję się zwierzętami i anatomią człowieka. W chemii „kręcą” mnie
obliczenia. Lubię historię naszego kraju (wolę ją bardziej niż historię świata). Geografia to
przedmiot, który pomoże mi sprawnie podróżować w przyszłości.
GO: Jesteś nastolatkiem, który na pewno lubi pograć w piłkę, wyrwać się gdzieś z
kolegami, czy po prostu poleniuchować. Jak godzisz obowiązki związane z nauką i
odpoczynkiem?
R.R: Zawsze znajduję czas na odpoczynek, chyba że mam natłok zajęć w szkole tzn.
sprawdziany, konkursy, ale i tak sobie dobrze z tym radzę, ponieważ mam dobrą pamięć
i podzielność uwagi, potrafię robić kilka „rzeczy” równocześnie.
GO: Co lubisz robić, jakie masz hobby, zainteresowania poza nauką?
R.R: Hoduję rybki, mam ich kilkanaście w akwarium. Lubię sobie „poszperać” w Internecie. Słuchanie muzyki nie jest mi obce. Wcześniej kolekcjonowałem szachy, teraz
przerzuciłem się na książki, głównie związane z moimi zainteresowaniami, o których
mówiłem wcześniej, a mogę się pochwalić, że mam ich pokaźną kolekcję.
GO: Czy zdradzisz nam tajemnicę, co chciałbyś w życiu robić, jaki zawód wykonywać.
Czy może jeszcze za wcześnie na takie plany? Przed Tobą wybór szkoły średniej, czy
już zdecydowałeś, gdzie będziesz kontynuował naukę?
R.R: Chciałbym być lekarzem. Jeszcze nie wiem dokładnie jaką specjalizację wybiorę,
to okaże się później. Wiem, że to długie i bardzo trudne studia, na razie składam papiery
do Liceum im. H. Malczewskiej w Zawierciu, tu wybieram profil biologiczno – chemiczny.
GO: Przed tobą wakacje, czas odpoczynku, na który na pewno zasłużyłeś, jak je spędzisz?
R.R: Jeszcze nie wiem jak i gdzie spędzę wakacje. Na pewno będę odpoczywał, aby
nabrać sił na wyzwania, jakie będą mnie czekać w liceum.
Z ostatniej chwili...
Robert zajął I miejsce w Turnieju o Unii Europejskiej w dniu 10 maja – nie było to dla
nikogo zaskoczeniem, ponieważ Robert w dwa lata temu również był laureatem turnieju
i w nagrodę pojechał do Brukseli, gdzie zwiedził Parlament Europejski i spotkał się z
prof. Jerzym Buzkiem.
No cóż, Robertowi możemy tylko życzyć, aby dalej był taki wytrwały w swoich planach.
I oczywiście gratulujemy sukcesów zdobytych na konkursach i życzymy udanych wakacji.
Joanna Piwowarczyk
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Magiczna Czarnogóra
Zajmuje niewielki obszar,
jednak to co ma do zaoferowania zachęci każdego
turystę. Jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w Czarnogórze pod względem turystycznym i przyrodniczym
jest Riwiera Budvańska. To
zróżnicowane
wybrzeże
ciągnące się przez ponad
30 km, w okolicach zabytkowego miasta Budva.
Śródziemnomorskie piękno
przyrody połączone z zabytkową architektura nadmorskich miasteczek tworzy magiczna atmosferę, a
częstym widokiem są małe
skalne wyspy z ruinami
zamków i twierdz. Wśród

bujnej
śródziemnomorskiej roślinności zobaczyć
można figowe drzewka,
gaje oliwne, winorośle oraz
strzeliste cyprysy. Riwiera Budvańska prężnie się
rozwija i przyciąga turystów
niepowtarzalnym klimatem,
magicznymi krajobrazami
oraz pięknymi piaszczystymi plażami.
Metropolią czarnogórskiej
turystyki jest Badva, miasto z licznymi zabytkami,
z piękną średniowieczną
nadmorską starówką, w
sąsiedztwie której nie ma
żadnych wzniesień, a ich
funkcję częściowo pełnią
ruiny cytadeli.

Matka

Otoczona z trzech stron
zielonymi górami schodzącymi wprost do lazurowego
Adriatyku, Zatoka Kotorska
jest jedynym w swoim rodzaju fiordem na południu
Europy. Należy ona do
najpiękniejszych zatok na
świecie. Położone na zboczu miasteczko Kotor ze
swymi licznymi uliczkami i
placami, stwarza niepowtarzalny średniowieczny klimat w malowniczej scenerii. Miasto ze swą starówką
przyciąga turystów z całego
świata, a o jego unikalności
świadczy fakt, że został on
wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.

XVII w., a słynie z tego,
że częściowo jest wykuta
w skałach. Posiada cztery cerkwie, a we wnętrzu
znajdują się relikwie św.
Bazylego Ostrogskiego –
założyciela monastyru. W
skałach obok świątyni znajdują się krzewy winorośli i
źródła, które uważa się za
cudotwórcze.
Między Czarnogórą, a Albanią znajduje się Jezioro
Szkoderskie, które w większości (63,2% powierzchni) należy do Czarnogóry.
Zbiornik wodny jest długi
na 50 km, szeroki na 14
km i głęboki na 44m. Wody,
które wypływają z jeziora
tworzą rzekę Bojanę.
Wspaniały krajobraz Parku

Ojczyzno moja tyle przeżyłaś
najazdów, bitew i zniewolenia.
Lecz zawsze jakoś wyszłaś zwycięsko,
bo dzielnych synów masz Polsko!
Niech biały Orzeł zawsze łopoce
w górze skrzydłami swymi.
Niechaj hymn Polski zawsze rozbrzmiewa
Polsko my dziećmi Twymi.
Kochamy naszą Ojczystą ziemię,
która jest pełna rozpaczy.
No bo wiadomo, że jest pogoda
lecz tylko dla bogaczy.
Lucyna Golba

Narodowego Durmitor, to
nie tylko potężne góry, ale
również malowniczy i najgłębszy w Europie kanion
rzeki Tara dochodzący nawet do 1300 m głębokości,
rozległe rzeki oraz jaskinie.
Wszystko to sprawia, że w
Czarnogórze nie sposób się
nudzić, a przywiezione wrażenia i zdjęcia z pewnością
będą niepowtarzalne!
Beata Banasiak

Biuro & Informacja
Turystyczna
„New Standard”

42-440 Ogrodzieniec
ul. T. Kościuszki 11
tel./fax 32 67 32 914
www.newstandard.com.pl

Czujesz, dawna wiosna odszukała nas
szeptem odmilkłym w echu bujnej zieleni.
Słońce tam świeci blaskiem podobnym,
niebieskości malując paletą uczuć świeżą.
Nasze twarze pęcznieją różowością policzków.
Czoła wypisują zdumienia bez zmarszczek.
Usta krągłą czerwienią wydają krzyk podziwu,
który się nie natęża ani nie zamienia w westchnienie
w lusterkach roześmianych oczu młodych mężczyzn.
Nawet krew w zachwycie żylnym młodości
na znak, że taka odmieniona, zakołacze sercem.
Poddajemy się uniesieniom lotnym modraszka luzarka
nad marzeń ukwieconymi brzegami wspomnień.
Zalewana zielenią wiosna przetartymi w gąszczu lat drogami
przynosi z tamtej jakiś obraz najprawdziwszy,
nie mający ceny w uśmiechu zdjętym
z Giocondy. To tylko przykład
jak ta następna w nas to uczucie pogłębi.
Alicja Kmita-Żak
Kwiecień 2012r.

Ciemność skłębiona, łopocząca pędem
jak chorągiew pociemniała ogromu plamą
na jednym torze się czai. Jeszcze daleko.
Skrzypce w ciemności futerału kołyszą się lekko
na półce bagażowej. Czy bezpieczne, zgadnąć trudno.
Śliczne skrzypce, kiedyś podarowane,
kochane i cenne jak życie pasażerów na trasie nocnej
Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa,
gdy tak płyną po torach stuko-tak stuko-tak stuko-tak...
Coraz bliżej. W szybach migają światełka – gwiazdy
naziemne, czy świetliki duchów w gąszczu czerni
stuko-tak stuko-tak stuko-tak...
Struny skrzypiec łowią napięte szelestów niepokoje,
w strunowej rozpiętości szyn napięcie rosnące.
Wyczuwają i przenikają na przemian koleje tych z przodu
i tych w ostatnim wagonie, gdzie i one na półce.
Drżeniem śpiewnym przechodzącym w lament
zestrojone w popłochu narastającej grozy
ze stukotem kół obu pociągów łamiących
prawa biegu tumultem huku zamieniającym
w wężowisko ciasno skulone cielska żelaznego złomu
z ciemniejącymi plamkami krwi.
Łamie się głos, zastyga łza, milknie ciszy natężenie.
Rwą się skrzypce do wytęsknionej ręki,
by spojrzeniem ocalałych oczu artystki
wygrać rzewną pamięci nutę
nad zastygłymi pod Szczekocinami.

Zenona Fiutak
04.04.2012r.

Alicja Kmita-Żak
03.03. – 17.04. 2012r.

Szanse wydłużone
Dobra wiadomość dla chętnych do udziału w konkursie „Zostańcie w Zawierciu” –
organizatorzy przedłużyli termin składania
zgłoszeń do 30 maja!
Aby dać szansę wszystkim chętnym,
organizator zdecydował o przedłużeniu
terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 maja. Oznacza to, że potencjalni uczestnicy mają dodatkowy miesiąc
na decyzję o udziale w konkursie.
Konkurs „Zostańcie w Zawierciu” organizuje Centrum Inicjatyw Lokalnych w
partnerstwie z władzami samorządowymi i zawierciańskimi przedsiębiorcami.
Organizatorzy na podstawie napływających sugestii doszli do wniosku, że dla
wielu studentów okres przedwakacyjny
oznacza czas wzmożonego wysiłku na
uczelniach. Chcąc dać im szansę na od-
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Skrzypce Kai Danczowskiej

Wiosna

***

Matka - to najpiękniejsze słowo świata.
Matka – to słowo, które dumnie brzmi.
Ona najbardziej Ciebie kocha,
gdyż ona dała życie Ci.
Matka, pod sercem Cię nosiła,
przez długie miesiące i dni.
Od pierwszych chwil Cię pokochała,
i zawsze swą miłość okazuje Ci.
Matka – to zdrobniale:
mama, mamusia, mateńka droga
i czulej wówczas to słowo brzmi,
bo mama najbardziej swe dziecko kocha
i nigdy nie pozwoli zginąć Ci.
Matka – to jak mądrości otwarta księga,
gdyż matka to miłości potęga.
Ona zawszę Cię zrozumie,
bo matka najbardziej kochać umie.
Nikt tego nie zrozumie na świecie
jak matka potrafi kochać swe dziecię
ta miłość po nocach jej się śni
i będzie kochać szczerze
do końca swych sędziwych dni.

Równie interesujące ze
względu na liczne zabytki
oraz bliskość szczytu Jezerski vrh (1660 m n.p.m.) jest
zabytkowe miasto Cetinje,
które do I wojny światowej
było stolicą Czarnogóry.
Na szczycie zbudowano
mauzoleum Petera II Petrovića – Njegośa bohatera
narodowego Czarnogóry.
Miasto jest bardzo popularne wśród przyjezdnych
i stanowi jeden z największych ośrodków kultury na
terenie kraju od czasów
średniowiecznych.
Nie można zapomnieć
również o największej prawosławnej świątyni na Bałkanach – Monastyr Ostrog,
która została założona w

ogrodzieniecka GAZETA

bycie płatnych praktyk, zdecydowali się
na przedłużenie terminu zgłoszeń do 30
maja.
Mogą w nim wziąć udział studenci i absolwenci. To niepowtarzalna szansa na
wygranie płatnych praktyk i zdobycie
cennego doświadczenia zawodowego w
prestiżowych firmach i instytucjach z terenu powiatu zawierciańskiego. Za każdy
miesiąc pracy praktykant będzie pobierał
wynagrodzenie w wysokości 1000 zł netto. Organizatorzy szczególnie zachęcają
do udziału w konkursie młode osoby z terenu całego powiatu zawierciańskiego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej
http://www.zostancie.zawiercianin.pl,
a także na profilu na Facebooku:
http://www.facebook.com/zostancie.

ODSZKODOWANIA za wypadki komunikacyjne, w pracy,
w rolnictwie, błąd medyczny, upadek na chodniku. Również za linie
energetyczne, gazociągi, wodociągi na działkach. Pomoc prawna.
Bez opłat wstępnych!
535 031 444

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” OGRODZIENIEC
OGŁASZA PRZETARG NA:
ROZBIÓRKĘ KOMINA NA DH /BIEDRONKA/
REMONT DACHU NA PAWILONIE W CEMENTOWNI
Oferty do 20.05.2012r.
Informacja w biurze GS „SCh”
Ogrodzieniec, Plac Wolności 37
Tel. 32 67 32 040
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Szkolne rozgrywki

MAJ 2012
Gałecki, Maciej Dusza, Kamil Prasak, Piotr Wacowski, Dominik Moś, Kamil Biedrowski.
Opiekunowie: Jarosław Janik i Dawid Szymusik.

Drużyna piłkarska Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu wzięła udział w turnieju będącym eliminacją do mistrzostw powiatu, który odbył się w Łazach. Reprezentanci SP 1 pokonali SP 3 Łazy 4:0 po golach Karola Bratka, Macieja Duszy, Rafała Skowerskiego i gol
samobójczy, SP Chruszczobród 1:0 (gol Karol Bratek), SP Niegowonice 6:0 (Karol Bratek
3, Maciej Dusza 2, Radosław Grzegorzek 1) oraz przegrali z SP 1 Łazy 0:3, ostatecznie
zajmując drugie miejsce w rozgrywkach. Szkołę reprezentowali: Wiktor Grzebieluch, Karol
Bratek, Rafał Skowerski, Radosław Grzegorzek, Kamil Prasak, Artur Ścisłowski. Trener
Jarosław Janik.

Chłopcy urodzeni w latach 2001-2002 wzięli udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej
„Real Junior Cup 2012” w Czeladzi, gdzie odbyły się rozgrywki jednej z grup eliminacyjnych. W meczu, który zadecydował o piątym miejscu w turnieju z Szkółka Profesjonalną z
Wojkowic nasi młodzi piłkarze przegrali 7:9. Grali: Dominik Pietruszka, Wojciech Czaplicki,
Jakub Stępień, Kamil Stępień, Aleksander Apel, Adrian Styczeń.
Trener: Jarosław Janik.

20 kwietnia w Pilicy odbył się Jurajski Trójbój Lekkoatletyczny, w którym udział wzięło pięć
szkół. Zespół SP 1 w Ogrodzieńcu w klasyfikacji drużynowej w grupie dziewcząt klas V
zajął drugie miejsce i chłopaków klas V także drugie miejsce, wyprzedzając m.in. Wierbkę
i Podzamcze, a reprezentanci klas VI zajęli trzecie miejsce. Zawody wygrali gospodarze.
Indywidualnie pierwsze miejsce i złoty medal zdobyła uczennica klasy Va Weronika Koza
będąca najlepszą w skoku w dal, biegu 60 m na czas i rzucie piłeczką palantową. Ponadto w zawodach wystąpili: Dominika Bielak, Kinga Machelska, Karolina Mystek, Oliwia Nędza, Patrycja Bednarz, Aleksandra Kwoczała, Patrycja Kozłowska, Kinga Kulczyc, Karolina Staszek, Karol Bratek, Dariusz Bugajny, Wiktor Grzebieluch, Rafał Skowerski, Michał

W dniu 25.05.2012r. na boisku Orlik odbędzie się turniej piłkarski z okazji 80-lecia Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu o Puchar Dyrektora.
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy sukcesów, a z okazji zbliżających się wakacji życzymy udanego wypoczynku.
Joanna Piwowarczyk

Europejskie Spotkanie
Dwa zespoły z naszej Gminy – KGW „Ryczowianki” i Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii - uczestniczyły w VIII Europejskim Dniu Kobiet. Jest to tradycyjne spotkanie kół gospodyń wiejskich z powiatu zawierciańskiego, organizowane przez Małgorzatę
Handzlik, posła do Parlamentu Europejskiego oraz Jarosława Kleszczewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego. W tym roku odbyło się w sobotę 31
marca w hali Gimnazjum w Kroczycach. Te coroczne spotkania są wspaniałą okazją nie
tylko do zabawy, ale i wymiany zdobytych doświadczeń oraz do kultywowania regionalnych tradycji. W trakcie imprezy panie prezentowały krótkie programy artystyczne. KGW
„Ryczowianki” i ZF „Wrzos” również miały możliwość zaprezentowania się przed publicznością. Zorganizowano również loterię połączoną z konkursem, w którym głównymi nagrodami były dwa wyjazdy studyjne do Brukseli połączone ze zwiedzaniem Parlamentu
Europejskiego. Nagrody trafiły do Pań z KGW Pradła oraz KGW Łazy.
Joanna Piwowarczyk
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Klub ciekawych świata
W kwietniu br. roku wzięliśmy udział w konkursie
„Pracownie Orange”, ogłoszonym przez Fundację
Orange. Pracownie Orange to ogólnopolska akcja
społeczna skierowana do
mieszkańców małych miejscowości, liczących nie
więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opierała się
na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej
w ważnym dla mieszkańców punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół
Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji
Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego
dostępu do technologii i
informacji. Dodatkowo, poprzez projekt kreatywny w
przestrzeni miasta, pomysłodawcy zamierzają zainspirować mieszkańców do
podejmowania samodzielnych działań twórczych
oraz większego zaangażowania w lokalne życie społeczne.
Naszemu projektowi udało się pomyślnie przejść
weryfikację formalną i „powalczyć” w ostatecznej
merytorycznej fazie oce-

ny nadesłanych zgłoszeń.
Warto wspomnieć w tym
miejscu, że na konkurs nadesłano aż 751 zgłoszeń, z
czego do oceny formalnej
zakwalifikowano ok. połowę z nich (380 projektów).
Niestety, trwający remont
przyczynił się do tego, że
nie udało się nam znaleźć
na liście 50 zwycięskich
lokalizacji Pracowni Orange (termin zakończenia
prac planowany jest po
preferowanej przez organizatora konkursu dacie
uruchomienia pracowni – lipiec 2012r.). Dosłownie do
ostatniej chwili dopytywano
nas o różne szczegóły naszego projektu. Nadzieje na
wygraną były i… nie udało
się. Jednak mimo wszystko, mając na uwadze wykonaną dotychczas pracę
(przygotowany został program działania pracowni,
koncepcja plastyczna wystroju pomieszczenia przeznaczonego na pracownię),
podejmiemy starania w celu
uruchomienia klubu nawiązującego charakterem i
sposobem funkcjonowania
do Pracowni Orange. Postaramy się stworzyć przyjazne miejsce, w którym
miło i interesująco można
spędzić czas, obejrzeć ulubiony film, posłuchać mu-

zyki, pograć w gry komputerowe, spotkać ciekawych
świata ludzi.
Może to być nowa, interesująca propozycja aktywności dla osób w różnym
wieku, dająca możliwość
korzystania z dobrodziejstwa Internetu i nowinek
technicznych, a dla wielu
okazja zdobycia nowych
umiejętności (obsługa komputera, nauka korzystania z Internetu, itp.). Nasz
klub może być miejscem
spotkań, dyskusji dla ludzi
różnych pasji i zainteresowań, grup hobbystów. Zapraszamy do współpracy
wszystkich, którzy zechcą
włączyć się we wspomniane wyżej działania z własnymi pomysłami, sugestiami
lub po prostu chcą pomóc
w wykonaniu prac budowlanych przy modernizacji
pomieszczenia.
Wspólnie realizowanie inicjatyw przynosi lepsze efekty, obopólne zadowolenie i
buduje więzi społeczne.
Prosimy o kontakt telefoniczny 326732044, mailowy: kultura@ogrodzieniec.
pl lub osobisty w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu.
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cogdziekiedy?
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na koncert z okazji
Dnia Matki, który odbędzie się 25 maja 2012r. o godz. 17.00 w sali narad w trójbudynku.
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na okolicznościowe warsztaty
bibułkarskie i biżuterii artystycznej
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zapraszają na Festyn Rodzinny na Krępie 3.06.2012r. (sobota)
Rozpoczęcie imprezy 15.30
W programie:
-występy Zespołu Mażoretek FANTAZJA
- koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu
- występ Chóru Seniora i Zespołu Echo
- zabawa taneczna z zespołem Desant
Ponadto: kiermasz ciast i domowych specjałów, plenerowe kawiarenki,
atrakcje dla najmłodszych;
Pokazy ratownictwa wodnego i nauka udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprzętu i umiejętności ratowników wodnych z WOPR z Zawiercia
Zakończenie imprezy ok. 22.00

PROWADZIMY SZKOLENIA
PODSTAWOWE
DODATKOWE
UZUPEŁNIAJACE
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 trudnych sytuacjach.

tel 660 663 805: Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl

Grupa inicjatywna w MGOK
Ogrodzieniec

Rozgrywki na Orliku
Na kompleksie sportowym
„Orlik” w Ogrodzieńcu odbył się turniej piłki nożnej o
Puchar Burmistrza z okazji
przypadającej na ten rok
szkolny jubileuszu 220-lecia edukacji w mieście
Ogrodzieniec. W meczu
finałowym zagrały Szkoły
Podstawowe z Ogrodzieńca i Giebła. Spotkanie było
bardzo zacięte i emocjonujące. W normalnym czasie
gry było 1:1 po golach K.
Bratka i A. Głąba. Następ-

nie sędzia p. Dawid Szymusik zarządził dogrywkę,
podczas której nie padły
żadne gole. W konkursie
rzutów karnych lepsi okazali
się zawodnicy SP 1 Ogrodzieniec, który wykorzystali
trzy jedenastki (K. Prasak,
K. Bratek, M. Dusza) przy
dwóch
wykorzystanych
rzutach karnych przez Giebło. Zwycięska drużyna
wystąpiła w składzie: Wiktor Grzebieluch, Karol Bratek (kapitan), Kamil Prasak,

Maciej Dusza, Radosław
Grzegorzek, Rafał Skowerski, Piotr Wacowski, Artur
Ścisłowski, Dominik Moś,
Kamil Dachowski, Opiekun
i trener: Jaroslaw Janik.
Puchary i dyplomy które
ufundował Urząd Miasta i
Gminy wręczył p. burmistrz
Andrzej Mikulski i p. Ewa
Rudnicka dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Ogrodzieńcu.
Na zdjęciu: Reprezentacja
Szkoły Ogrodzieniec

JAROSŁAW LIBERSKI

ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec

EEN
NYY
C
C
E
Z
E
S
Z
Ż
S
I
Ż
N
I
J
N
A
J
NA
MYY N
JJEEM
U
T
U
N
T
A
N
R
A
A
R
A
W
G
W
G

Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną
oraz kremacyjne z urną.
Dojeżdżamy do domu Klienta na telefon, aby dokonać
niezdbędnych formalności przed pogrzebem.

BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni
oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd,
Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe
żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

DODATKOWO!
10% ZNIŻKI W FIRMIE „SZWEDEX” NA NAGROBKI
I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE
TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451
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Święto Konstytucji

W całym kraju obchodzono uroczyście 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
naszej Gminie również odbywały się uroczystości związane z narodowym świętem. Tradycyjnie 3 maja przedstawiciele władz samorządowych i OSP Ogrodzieniec złożyli kwiaty
i zapalili znicze pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu. W
Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu została odprawiona msza w intencji Ojczyzny. Po
nabożeństwie odbył się koncert w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Ogrodzieńca, która zaprezentowała najnowszy repertuar.
JP

STREFA MŁODEGO KIBICA
OŚRODEK KRĘPA oraz MGOK w Ogrodzieńcu
ZAPRASZAJĄ do STREFY KIBICA – czynna od 8 czerwca 2012r.
ZAPEWNIAMY NIEZAPOMNIANE EMOCJE PODCZAS WSPÓLNEGO OGLĄDANIA EURO 2012 na TV
ZAPEWNIAMY WIELE MISTRZOWSKICH PROMOCJI !
Dla najmłodszych KIBICÓW :
dmuchane boisko do nogi
stoły z piłkarzykami
konkursy i zabawy piłkarskie
CODZIENNNIE DO WYGRANIA GADŻETY KIBICA !

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 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 ŁAZY, TEL.0-32 67 32 004
Korekta: Zespół

Zielone
Świątki
Zielonoświątkowe pocztówki
przedstawiamy dzięki
uprzejmości kolekcjonerki
pani Marii Lipki-Stępniewskiej.

