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Od kiedy ludzie zaczęli po-
dróżować? Jacy odkrywcy 
wyruszyli na poznawanie 
nieznanych zakątków świa-
ta. Co z tych podróży przy-
wozili? Na te i wiele innych 
pytań odpowiedział Kapitan 
Łyżeczka, który zabrał ma-
łych studentów podczas 
inauguracyjnego wykładu 
Uniwersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu w „Podróż do-
okoła świata” .
W sobotę 21 października br. 
w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ogrodzieńcu 
odbyła się inauguracja roku 
akademickiego 2017/18 w 
Uniwersytecie Dziecięcym, 
któremu patronuje Wyższa 
Szkoła Biznesu w Dąbro-

wie Górniczej.  Wszystkich 
obecnych – dzieci wraz z ro-
dzicami oraz zaproszonych 
gości  powitała Beata Sty-
pa-Rus, koordynator UDO 
z ramienia MGOK w Ogro-
dzieńcu.
Cieszę się, że jest tak wielu 
młodych studentów, którzy 
chcą zgłębiać swą wiedzę 
i ciekawie spędzać czas – 
tymi słowami zwrócił się Da-
riusz Ptaś, Sekretarz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, który 
podziękował rodzicom za 
zaangażowanie, a dzieciom 
życzył dobrze wykorzysta-
nego czasu na wspólnych 
zajęciach. 
Ważnym momentem uro-
czystości było złożenie ślu-

bowania przez wszystkich 
małych studentów oraz im-
matrykulacja, czyli akt przy-
jęcia w poczet studenckiej 
braci. Wręczenia indeksów 
dokonali: Zygmunt Podsia-
dło - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Maria Milejska - 
Członek Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego, Dorota 
Cygan - Dyrektor MGOK w 
Ogrodzieńcu, Dominik Penar 
- Prodziekan ds. Kształcenia 
Ustawicznego WSB oraz 
Dariusz Ptaś - Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. 
Nauka jest bardzo ważnym 
etapem w życiu młodego 
człowieka. To co zdobę-
dziecie za młodu na pewno 

Uniwersytet Dziecięcy

OGRODZIENIECKIE UNIWERSYTETY ROZPOCZĘŁY NOWY ROK AKADEMICKI

W czwartek, 18 październi-
ka br.  w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ogro-
dzieńcu odbyła się uroczy-
sta inauguracja Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Jest to 
już szósty rok działalności 
ogrodzienieckiego UTW, 
któremu patronuje Wyższa 
Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Dla studentów 
organizatorzy przedsię-
wzięcia, czyli MGOK i WSB 
przygotowują szereg atrak-
cji – sekcje tematyczne, 
wykłady z różnych dziedzin, 
udział w wydarzeniach kul-
turalnych  oraz wyjazdy in-
tegracyjne.

W tym dniu wszyscy słu-
chacze złożyli ślubowanie, a 
nowi studenci otrzymali in-
deksy i legitymacje studenc-
kie.  Wręczenia indeksów 
dokonali: Andrzej Mikulski 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Dorota Cy-
gan - Dyrektor MGOK w 
Ogrodzieńcu, Dominik Pe-
nar - Prodziekan ds. Kształ-
cenia Ustawicznego WSB. 
Wspaniale, że w  naszej 
gminie jest  grupa ludzi, 
którzy chcą rozwijać swo-
je zainteresowania i pasje, 
uczestnicząc w zajęciach 
naszego Uniwersytetu. Pięć 
lat temu wyszliśmy z propo-

zycją  do osób, które są cie-
kawe świata. Nie chcą sie-
dzieć w domu, wolą wyjść 
do ludzi i poczuć się jak 
dawniej, kiedy byli ucznia-
mi, studentami. Nasza 
oferta się sprawdziła. Życzę 
wszystkim studentom, aby 
nowy rok akademicki był ro-
kiem wyzwań i sukcesów – 
tymi słowami do słuchaczy 
i przedstawicieli Rady Pro-
gramowej UTW zwrócił się 
Burmistrz A. Mikulski.
Obecna na spotkaniu Maria 
Milejska - Członek Zarządu 
Powiatu Zawierciańskie-
go, przekazała słuchaczom 
życzenia pomyślności w 

Uniwersytet Trzeciego Wieku zgłębianiu wiedzy, rozwi-
janiu zainteresowań i pasji 
oraz podarowała ekran do 
projekcji multimedialnych na 
potrzeby UTW. 
W inauguracyjnym spotka-
niu uczestniczyli ponad-
to przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Ogrodzień-
cu: Zygmunt Podsiadło 
– przewodniczący, Mał-
gorzata Janoska - wice-
przewodnicząca, Maria Lip-
ka-Stępniewska - radna RM 
i starościna UTW, Beata 
Stypa-Rus – radna RM oraz 
koordynator UTW z ramie-
nia MGOK w Ogrodzieńcu.

W drugiej części spotkania 
odbył się wykład pt. „In-
strumenty świata”, podczas 

zaprocentuje w życiu do-
rosłym – powiedziała Maria 
Milejska, która na spotkanie 
przybyła z koszem słodyczy 
dla małych studentów.
W drugiej części spotkania 
główną rolą przejął Kapi-
tan Łyżeczka, czyli Marcin 
Lieber, wprowadzając mi-
lusińskich w świat podróży, 
geograficznych odkryć oraz 
zwyczajach i życiu pierw-
szych podróżników. Dzie-
ci aktywnie włączyły się w 
opowieści Kapitan Łyżeczki, 
odpowiadając na pytania - 
często bardzo trudne. Po 
emocjonującym i pełnym 
wrażeń spotkaniu na stu-
dentów czekał poczęstunek 
zafundowany przez pana 
Grzegorza Wałka.

Joanna Piwowarczyk

którego dr inż. Łukasz Wró-
blewski zaprezentował słu-
chaczom instrumenty mu-
zyczne z różnych regionów 
oraz opowiedział jak są zbu-
dowane i jaką rolę pełnią w 
danym społeczeństwie. Bo-
gata kolekcja, pochodząca 
z ponad siedemdziesięciu 
krajów świata, gromadzo-
na podczas podróży przez 
20 lat przyciągnęła uwagę 
studentów, którzy po wykła-
dzie mogli z bliska obejrzeć 
każdy instrument. Wśród 
nich były: gęśle, erhu, harfy, 
okaryny, quena, flety, rogi 
sygnałowe, didgeridoo, itp.
Na zakończenie zaprezen-
towani zostali autorzy prac 
powstałych w ramach Let-
niej Akademii Sztuki, dzia-

łającej w MGOK pod kie-
runkiem Anny Kuśpiel. Byli 
to: Zofia Pawlik autorka po-
piersia Nefretiti, Marek Trze-
pla autor rzeźby pn. Apol-
lo – studium siedzącego 
mężczyzny z ptakiem oraz 
Zygmunt Kupczyński autor 
rzeźby krokodyl. Rzeźby 
zostały wykonane techni-
ką  narzutu gipsowego na 
styropianie ze szkieletem 
drewnianym, pomalowane 
akwarelą i pokryte lakierem. 
Prace wyeksponowane są 
na korytarzu na parterze 
Domu Kultury. Serdecznie 
zapraszamy do odwiedze-
nia ekspozycji w hallu bu-
dynku.

Joanna Piwowarczyk
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RADNI
pytają

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 
września br. wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania radnych:

Brakuje pasów na ulicy Szkolnej.
Po remoncie ronda została niewy-
korzystana wiata przystankowa, 
można ją przenieść w miejsce 
obecnego przystanku przy daw-
nym przedszkolu.
Czy jest możliwość wykupu dział-
ki po byłym składzie budowlanym, 
aby zrobić porządek z terenem w 
pobliżu szkoły?
Czy droga na Krępę zostanie 
przed zimą poprawiona?
Czy jest pomysł na wykonanie 
nawierzchni na ulicy Słowackiego 
oraz drogi między blokami?
Zwróciłem się do Burmistrza o 
przygotowanie wykazu, w którym 
przedstawione są wszystkie dota-
cje od 2010 roku na Ogrodzieniec 
i sołectwa (chodniki, drogi, place 
zabaw, Fundusz Sołecki). Nie ma 
tam nic o wydatkach na ulicę Sło-
wackiego. 
Co z programem – strategią roz-
woju turystyki w Gminie Ogrodzie-
niec? Skoro nie ma przemysłu na-
leży postawić na rozwój turystyki. 
Odbyło się kilka spotkań w Pod-
zamczu z osobami zajmującymi 
się turystyką, co z tego wynikło, 
jakie są zamierzenia?
Co z przetargiem na dach remizy 
OSP w Podzamczu – idzie zima.
Czy Fundacja Elementarz złożyła 
wniosek o przedłużenie umowy 
na prowadzenie szkoły w Pod-
zamczu i czy będzie umowa prze-
dłużona?
Jest informacja od mieszkańców 
Giebła, że często nieczynny jest 
punkt lekarski w Gieble. 
Niszczeje zabytek – dworek w 
Gieble.
Mieszkańcy Kiełkowic pytają kie-
dy będą realizowane place zabaw 
i siłownia na świeżym powietrzu. 

Kiedy będzie zmontowana wiata 
przystankowa?

Odpowiedzi Burmistrza:
Przejście dla pieszych na ul. 
Szkolnej jest potrzebne. Przy 
zmianie organizacji ruchu wyko-
namy to zadanie.
Wiata przystankowa zostanie 
przeniesiona tam, gdzie zatrzy-
muje się autobus szkolny.
Przygotuję koncepcję zagospo-
darowania na wykup działki bu-
dowlanej, którą przedstawię Ra-
dzie na kolejnej sesji.
W sprawie ulicy Słowackiego zło-
żyliśmy zapytania ofertowe do kil-
ku firm drogowych. Żadna z nich 
nie podjęła się wykonania masy 
bitumicznej w tym roku. Środki na 
ten cel nie przepadną, pod  ko-
niec zimy ogłosimy przetarg, aby 
wiosną rozpocząć prace.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
cykl spotkań z branżą turystycz-
ną, działająca na terenie naszej 
gminy. Na jednym z takich spo-
tkań pojawił się pomysł opraco-
wania strategii rozwoju turystyki w 
gminie Ogrodzieniec. Proponuję 
podjęć uchwałę, która umożli-
wiłaby  przystąpienie do przy-
gotowania takiego dokumentu. 
To ułatwiłoby nam w przyszłości 
planowanie budżetu i działań w 
sferze turystyki.
Przetarg na wykonanie dachu re-
mizy w Podzamczu w najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony.
Obecnie obowiązująca umowa z 
Fundacją Elementarz  upływa z 
dniem 31 sierpnia 2018r. Rozma-
wiałem w tej sprawie ostatnio z 
przedstawicielami Fundacji – Ra-
dzie przedstawię w najbliższym 
czasie obecną sytuację dotyczą-
cą dotacji. Współpraca z Funda-
cją układa się dobrze. Obecny 
sposób przekazywania środków 
dla gminy jest korzystny. 
Siedem siłowni i placów zabaw 
na terenie naszej gminy w naj-
bliższym czasie zostanie zamon-
towanych przez firmę Budrem z 
Zawiercia.
Przystanki na ul.Turystyczną w 

Kiełkowicach oraz ul.Zawierciań-
ską w Gieble Kolonii są zamówio-
ne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 
października wpłynęły następu-
jące interpelacje i zapytania rad-
nych:

Mieszkańcy Kiełkowic proszą o 
zabezpieczenie środków finan-
sowych w budżecie na 2018r. na 
następujące zadania:
-budowa drogi asfaltowej na ulicy 
Adwokackiej,
-chodnik na ulicy Turystycznej. 
Jest to główna i najbardziej ru-
chliwa ulica Kiełkowic, brak chod-
ników stwarza zagrożenie dla 
mieszkańców. Został już przeka-
zany fundusz sołecki na 2018r. 
reszta niezbędna jest z budżetu 
Gminy,
-utwardzenie ulicy Starowiejskiej 
w stronę Karlina,
-plac zabaw przy remizie strażac-
kiej,
-odwodnienie ul. Starowiejskiej,
-dofinansowanie jednostki OSP.
Radni Ogrodzieńca wnoszą o 
podjęciu uchwały w sprawie 
„Funduszu Obywatelskiego” dla 
Ogrodzieńca.
Mieszkańcy Ogrodzieńca proszą 
o zabezpieczenie środków finan-
sowych w budżecie na 2018r. na 
następujące zadania:
- remont drogi oraz budowa 
chodników i kanalizacji na ulicy 
Nowy Świat i Paderewskiego.
- remont drogi na ulicy Mostowej.
- dokończenie prac remontowych 
chodników na Placu Wolności.
- modernizacja fontanny usytu-
owanej przed budynkiem MGOK 
w Ogrodzieńcu
- remont drogi na ul. Cmentarnej.
Zwracam się z prośbą o zabez-
pieczenie środków finansowych 
na rok 2018 w budżecie na na-
stępujące zadania:
- dofinansowanie zadań realizo-
wanych z funduszu sołeckiego 
dla sołectwa Mokrus i Gulzów
- remont studni w Mokrusie przy 
ul. Leśnej

- na wznowienie drogi dojazdowej 
do działek rolnych w Mokrusie
- na modernizacje drogi Mokrus-
-Gulzów
- budowa hydroforu przy ul. Weso-
łej w Gulzowie
- na nakładkę asfaltową wzdłuż uli-
cy Młodzieży w Gulzowie 
Zwracam się z prośbą o odnowie-
nie przystanku autobusowego tj. 
pomalowanie konstrukcji metalo-
wej w miejscowości Mokrus.
Mieszkańcy Ryczowa Kolonii 
zwracają się o:
- odnowienie studni na skrzyżo-
waniu ulic Południowej i Zachod-
niej (mieszkańcy odnawiają sami 
kapliczkę, która  znajduje się przy 
studni)
- poprawę nawierzchni na ulicy Za-
chodniej od Nr 1.
Do projektu budżetu na rok 2018 
zgłoszono inwestycje:
Giebło – chodnik ul. Częstochow-
ska, remont remizy.
Do projektu modernizacji dróg 
gminnych – ul. Rolna.
Giebło Kolonia – zakup lamp so-
larnych.
Mieszkańcy sołectwa Fugasówka 
podnoszą kwestię parkowania sa-
mochodów na chodnikach. Czę-
sto cały chodnik zastawiony jest 
przez stojące tam auta.
Na ul. Bzowskiej w Fugasówce jest 
ostry łuk – ostatnio zdarzył się tam 
wypadek śmiertelny –stąd prośba, 
aby przyjrzeć się temu miejscu i 
znaleźć jakieś rozwiązanie.
Proszę o interwencję w PZD w 
Zawierciu w sprawie barierki na ul. 
Poniatowskiego, która jest znisz-
czona i skorodowana. Należy wy-
konać nową barierkę.
Problem zniszczonej nawierzchni 
drogi na Markowiźnie – od nume-
ru 86 do końca. Droga jest w złym 
stanie i proszę o załatanie dziur, a 
w przyszłości położenie nakład-
ki asfaltowej. Podobnie na  ulicy 
Stawowej też należy załatać kilka 
ubytków.
Mieszkańcy pytają, gdzie można 
odebrać styropian ponieważ firma 
Remondis nie przyjmuje tego od-
padu.

Co dalej z chodnikami i krawężni-
kami przy drodze w Podzamczu? 
Przypominam o ważnej sprawie 
bezpieczeństwa, czyli o pasach 
przy szkole w Ogrodzieńcu, a tak-
że o przystanku dla dzieci i pro-
jekcie zagospodarowania działki 
po byłym składzie budowlanym.
Jak wygląda sprawa przeniesienia 
siłowni do budynku gimnazjum?

Odpowiedzi Burmistrza:

Na wnioski dotyczące zadań in-
westycyjnych na rok 2018 poru-
szone przez radnych w interpela-
cjach nie sposób odpowiedzieć. 
Jesteśmy przed uchwaleniem 
podatków i nie znamy jeszcze 
dochodów budżetu na rok przy-
szły. 
Zadania planowane w ramach 
funduszu sołeckiego będą uję-
te w projekcie budżetu zgodnie 
z wnioskami, które wpłynęły po 
zebraniach z mieszkańcami – tak 
jak w latach poprzednich. 
Jestem za wprowadzeniem w na-
szej gminie funduszu obywatel-
skiego. Należy rozpocząć prace 
nad jego wprowadzeniem.
Interpelację dotyczącą ul.Bzow-
skiej ora ul.Poniatowskiego na 
Fugasówce przekażemy do Po-
wiatowego Zarządu Dróg. 
Dziury na drodze na Markowiźnie 
i ul.Stawowej zostaną naprawio-
ne przed zimą.
Odpady styropianowe pocho-
dzące z remontu budynku, do-
cieplenia należy przekazywać za 
odpłatnością do jednej z firm, 
które zajmują się zagospodaro-
waniem takich odpadów. W na-
szej gminie zajmuje się tym firma 
EKOGWAJM mająca siedzibę w 
Ogrodzieńcu-Cementowni.
W ostatnim czasie została zleco-
ny projekt nowej organizacji ru-
chu na ul.Szkolnej przewidujący 
nowe przejście dla pieszych.
Zakup wiat przystankowych zo-
stał zlecony. 
Środki na zakup działki przy ron-
dzie w Ogrodzieńcu są nie wy-
datkowane i możemy ją zakupić.

W związku z nielegalnym pozby-
waniem się odpadów na terenie 
Gminy Ogrodzieniec, na wniosek 
mieszkańców i organizacji ekolo-
gicznych, rozmieszczono fotopu-
łapki rejestrujące nielegalne wy-
rzucanie odpadów.  Urządzenia 
pracują przez całą dobę, mogą 
wykonać zdjęcia również w nocy, 
kiedy wykryją ruch.
Niestety urządzenia ustawione w 
miejscach „dzikich wysypisk” za-
rejestrowały wizerunki osób, które 
musieliśmy zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, przekazać do 
Policji. Dalsze czynności wyja-
śniające prowadzi Policja.
Przypominamy, że za zaśmieca-
nie miejsc publicznych grozi man-
dat w wysokości do 500 złotych. 

Fotopułapki działają skutecznie

Referat Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Komunalnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 
wraz z grupą dzieci uczestniczących na zajęcia Stu-
dia Wyobraźni organizują akcję pod hasłem „Świą-
teczna Paczka dla Psiaczka”. Akcja przeznaczona 
dla czworonożnych podopiecznych z zawierciań-
skiego schroniska. Ma to nauczyć dzieci humanitar-
nego traktowania zwierząt, kształtowania właściwe-
go stosunku do nich i wczucia się w ich rolę nie tylko 
na scenie teatralnej.
Zbiórka w MGOK w Ogrodzieńcu do 1 grudnia br. 
Przyjmujemy karmę, zabawki dla zwierząt, koce i 
wszystko to, co może sprawić, że czworonogom bę-
dzie lepiej. 
W sobotę 2 grudnia br. dzieciaki ze Studia Wyobraźni 
wraz z opiekunami odwiedzą schronisko i zawiozą 
wszystkie podarki. Relacja oczywiście na stronie in-
ternetowej, profilu facebookowym oraz w kolejnym 
numerze GO. 
Dziękujemy za okazane serce!

Akcja dla psiaka Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 

zaprasza dzieci na 
Zabawę Andrzejkową 

która odbędzie się  
29 listopada 2017r. (środa) 

godz. 16.30 sala MGOK
W programie m.in.:

zabawy integracyjne,  
wróżby, tańce.

Szczegóły wkrótce na plakatach.

Zapisy i szczegółowe informacje w 
biurze MGOK lub pod numerem 

telefonu 32 67 32 044
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Z notatnika burmistrza

GMINNE INWESTYCJE – PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2017r.

27 września odbyło się spo-
tkanie z Zarządem Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Ogrodzieńcu 
w sprawie uregulowania 
własności działki na skrzy-
żowaniu ul. Narutowicza i 
Kościuszki w Ogrodzieńcu. 
W ostatnim czasie Gmina w 
wyniku zasiedzenia nabyła 
na własność część skweru, 
obejmującego zieleniec z 
figurą św. Jana. Natomiast  
GS czyni starania nabycia 
budynku po dawnej pom-
powni (późniejszej mleczar-

ni, apteki). Uporządkowanie 
spraw własnościowych ze-
zwoli w przyszłości na prze-
jęcie przez gminę całości 
działki i jej nowe zagospo-
darowanie na cele publicz-
ne. Więcej na temat skweru 
św. Jana na str. 4.
27 września odbyło się ze-
branie Wspólnoty Mieszka-
niowej Słowackiego 9, na 
którym przyjęto uchwałę o 
przystąpieniu do wykona-
nia dokumentacji technicz-
nej na termomodernizację 
budynku i remont pokrycia 

dachowego. Dokumentacja 
będzie wykonana w najbliż-
szych miesiącach.
4-6 października Gmina 
Ogrodzieniec  wspólnie z 
Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną brała udział w 
Targach Expo Real w Mo-
nachium gdzie promowała 
nasze tereny inwestycyjne. 
Targi Expo Real to jedne z 
największych w Europie, na 
których spotykają się inwe-
storzy, firmy deweloperskie 
i firmy poszukujące lokali-
zacji pod swoje inwestycje. 
Stoisko gminy cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. 
Wystawialiśmy się obok 
dużych miast tj. Warszawa, 
Kraków, Łódź, Poznań.
6-8 października delegacja 
Zarządu Miejsko-Gminne-
go OSP RP w Ogrodzień-
cu przebywała w gminie 
Głogów Małopolski k/ Rze-
szowa. Celem wyjazdu 
było nawiązanie kontaktów 
z działającymi jednost-

kami OSP w tej gminie i 
omówienie współpracy w 
przyszłych latach. Kontakt 
pomiędzy gminami został 
nawiązany w sierpniu, pod-
czas Święta Gminy Ogro-
dzieniec, a jednym z ob-
szarów współpracy będzie 
wymiana doświadczeń w 
różnych dziadzinach, mię-
dzy innymi  bezpieczeń-
stwa. 
Głogów Małopolski  to gmi-
na prawie dwukrotnie więk-
sza od naszej, położona na 
przedmieściach miasta wo-
jewódzkiego. Posiada bar-
dzo duże doświadczenia 
w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, ma dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę 
techniczną, na jej terenie 
działa Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Gmina  jest dla 
nas również atrakcyjna dla 
wymiany kulturalnej. 
13 października w Gimna-
zjum odbyły się uroczysto-
ści z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, a 16 paździer-
nika w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu, Szkole 
Podstawowej w Ryczowie 
i Szkole Podstawowej w 
Gieble.
16 października Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec spotkał się z przedsta-
wicielami firmy Rathdow-
ney, na którym omówiono 
aktualne prace prowadzone 
przez firmę oraz plany na 
najbliższy okres.
17 października odbyło 
się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych w Szko-
le Podstawowej w Gieble, 
do którego przystąpiło 14 
uczniów. W dniu 19 paź-
dziernika odbyło się ślu-
bowanie uczniów klas 
pierwszych w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ogrodzień-
cu, do którego przystąpiło 
31 uczniów.
19 października w MGOK 
odbyła się uroczysta inau-
guracja szóstego roku Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu.
20 października w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Ogrodzieńcu zo-
stała otwarta wystawa prac 
p. Janusza Bargieły z Porę-
by poświęcona dendrologii, 
botance i życiu środowiska 
leśnego.
21 października MGOK od-
była się uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego 
Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu. Rok aka-
demicki 2017/18 rozpoczę-
ło 50 małych studentów.
21 października odbyło się 
podsumowanie sezonu 
ogrodzienieckiej sekcji Pol-
skiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych.
4 października w sali narad 
RM odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami sołectw z 
terenu gminy Ogrodzieniec 
w sprawie opracowania 
programu promocji i rozwo-
ju turystyki w naszej gminie. 
Program będzie jednym z 
elementów nowej strategii i 
rozwoju turystyki.

Mimo, iż nadeszła chłodna i deszczowa jesień inwestycje i przedsięwzięcia gminne realizowane są zgodnie z założeniami:
I. Na terenie Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej wykonywane są drogi wewnętrzne a na drodze 

wojewódzkiej DW791 wznowiono prace, które z  uwagi na konieczność dokonania wymaganych 
uzgodnień, zostały czasowo zawieszone. Projekt pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy 
Inwestycyjnej”  dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Serdecznie przepraszamy wszystkich za 
utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie wykonywanych robót.

II. W dniach 4-6 października 2017r. Gmina Ogrodzieniec promowała nowe tereny inwestycyjne na 
Międzynarodowych Targach  Nieruchomości i Inwestycji EXPO-REAL 2017 w Monachium.

III. Zakończono przebudowę drogi gminnej wokół Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. 

IV. Trwa montaż siłowni zewnętrznych  i placu zabaw w ramach zadania pn.„Ruch i rekreacja to zdrowie 
– budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W wyniku 
realizacji projektu  powstanie siedem siłowni zewnętrznych (w Ogrodzieńcu na terenie Krępy i przy  
ul. E. Orzeszkowej, w Ryczowie, w Ryczowie Kolonii, w Gieble, w Kiełkowicach, w Gulzowie oraz plac 
zabaw w Gieble. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

V. W dniu 2 listopada wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi wojewódzkiej DW791 od ul. Cmentarnej 
w Ogrodzieńcu do zjazdu na Kiełkowice w Podzamczu.

VI. Trwa procedura badania ofert złożonych przez wykonawców w ramach zadania „Kompleksowe 
unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Projekt 
obejmuje wymianę pokryć dachowych na budynkach remizo-świetlic w Podzamczu, w Gulzowie  
i w Ryczowie oraz dachów na budynku administracji mieszkań komunalnych, dawnego klubu sportowego 
w Cementowni  i byłej szkoły w Kiełkowicach.

Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej

EXPO-REAL 2017 w Monachium

Siłownia na świeżym powietrzu w Ryczowie

Siłownia na świeżym powietrzu w Ryczowie Kolonii
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Uczniowie klas I-III oraz oddziału „0” ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” 
w Podzamczu wraz z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami klas

składają serdeczne podziękowania
Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Panu Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu za sfinansowanie kosztów przejazdu dzieci na zajęcia edukacyj-
ne w Gospodarstwie Agroturystycznym Ferma Strusi w Kiełkowicach  

w dniach 25 i 27 września.

Podczas przebudowy ulicy 
Kościuszki w Ogrodzieńcu 
uporządkowaliśmy skwer 
przy figurze św.Jana Ne-
pomucena w centrum 
miasta. Przy okazji prze-
badaliśmy dokładniej teren 
i ustaliliśmy szczegóły jej 
posadowienia. Stąd wypły-
wa Potok Ogrodzieniecki, 
jeden z dopływów Czarnej 
Przemszy – to każdy wie, 
ale o tym, że pod warstwą 
humusu porośniętego zie-
lenią znajduje się potężny 
zbiornik pamiętają jedynie 
najstarsi nasi mieszkańcy. 
Na starych fotografiach, 
że jeszcze sprzed I Wojny 
Światowej widać, że było 
tam ogólnodostępne miej-
sce do czerpania wody pit-
nej dla całego Ogrodzieńca 
i okolicznych miejscowości. 
Źródła ujęcia były odkryte, 
położone poniżej obecnego 
poziomu skrzyżowania, a 
figura świętego stała w wo-
dzie na niewielkiej wysep-
ce. Całość otoczona była 
murem ceglanym. 
Prawdopodobnie podczas 
wodociągowania Ogro-
dzieńca, w latach 50. lub 
60. ubiegłego wieku ujęcie 
przebudowano i wykona-
no zbiornik magazynujący 
wodę, którą za pomocą 

pomp wirowych tłoczono 
do sieci. To wówczas „za-
głębienie” przykryto beto-
nową płytą a figurę prze-
niesiono z wody na obecne 
miejsce. 
Latem br. pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy 
wykonali inwentaryzację 
obiektu, przedstawiamy 
więc Czytelnikom GO wy-
niki naszego „odkrycia” .
Komora ma podłoże o na-

wierzchni żwirowo-piasko-
wej, fundamenty z głazów 
wapiennych murowanych 
na zaprawie cementowo-
-wapiennej, na których 
wzniesiono ściany z cegły 
czerwonej ceramicznej, 
murowane na zaprawie 
cementowo-wapiennej. 
Wokół ścian wykonano 
wieniec lany betonowy o 
grubości 30-40cm. Rzut 
poziomy dna zbiornika jest 

trapezem o kształcie zbli-
żonym do zarysu murków 
widocznych na powierzch-
ni gruntu.
Strop betonowy zbro-
jony wraz z dźwigarami 
wzdłużno-poprzecznymi, 
betonowymi, wymiarach 
30x20cm oparty jest na 
dziesięciu filarach o wy-
miarach 30x30x170cm. 
Filary betonowe posa-
dowione na stopach be-
tonowych o wymiarach 
65x65cm. Strop znajdu-
je się na wysokości ok. 
2,00m od lustra wody, ok. 
2,50m od podłoża żwiro-
wo-piaskowego. W stropie 
znajdują się 3 włazy, pod 
włazem zachodnim - stud-
nia o głębokości 160cm 

ułożona z kręgów betono-
wych o średnicy Ø 160cm. 
Obok studni wymurowane 
są dwa murki betonowe, 
które służyły do zawiesze-
nia pompy ujęcia wody. 
Powierzchnia komory ob-
liczona na podstawie ob-
miaru wynosi 174,87m², a 
jej pojemność ok.430 m3. 
Konstrukcja komory jest 
niezwykle solidna i wytrzy-
mała, w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Na 
wysokości rząpia zbiorni-
ka, od strony północnej, 
wschodniej i zachodniej 
znajdują się otwory, któ-
rymi ciągle wypływa źró-
dlana, krystaliczna woda. 
W dniu przeprowadzenia 
inwentaryzacji poziom jej 

zalegania wynosił ok. 1 m.  
Dopiero kilka tygodni 
temu, po kilkunastu la-
tach starań, Gmina stała 
się właścicielem działki, 
na której urządzony jest 
zieleniec. Możemy więc 
zacząć planować przyszłe 
nowe  zagospodarowanie 
tego miejsca. Jak będzie 
ono wyglądać w przyszło-
ści? Zdecydujemy o tym 
wspólnie poprzez publicz-
ną dyskusję i konsultacje. 
Póki co, na wiosnę trzeba 
wykonać prace konserwa-
torskie i odnowić figurę, 
bo jej stan techniczny w 
ostatnich latach bardzo się 
pogorszył. 

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Pomysł na Nepomucena

Figura św. Jana Nepomucena w 1911 roku.  
Fot. J. Dzierżanowski, ze zbiorów IS PAN, Warszawa

Zbiornik pod figurą św. Jana Nepomucena - 2017 rok. (UMiG Ogrodzieniec, Fot. M. Jeziorko)

W poniedziałek 25 września, korzystając z zaproszenia na bezpłatne zajęcia edukacyjne 
uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu wybrali 
się na na wycieczkę do Kiełkowic na Fermę Strusi Afrykańskich. Dzieci zwiedzały fer-
mę razem z jej właścicielem, Panem Leszkiem Czerwińskim, który od samego początku 
naszej wizyty opowiadał o życiu i zwyczajach strusi. Odpowiadał na liczne pytania i w 
ciekawy sposób przybliżał uczniom wiadomości o strusiach. Ogromne zainteresowanie 
wzbudziły w uczestnikach wycieczki zorganizowane na fermie zajęcia plastyczne i ręko-
dzielnicze, na których każdy mógł wykonać własnoręcznie biżuterię i breloczki ze stru-
sich piór. Właściciele gospodarstwa przygotowali dla nas również słodki poczęstunek. 
Wszystkie dzieci delektowały się smakiem pysznego ciasta, upieczonego na strusim jaju.
Ta wspaniała wycieczka mogła odbyć się dzięki uprzejmości właścicieli Gospodarstwa 
Agroturystycznego Ferma Strusi w Kiełkowicach, którzy skierowali do szkół swoje zapro-
szenie na bezpłatne zajęcia pod hasłem „Nauka przez zabawę”. Serdecznie dziękujemy 
za poświęcony czas i zorganizowanie dla nas fascynujących zajęć.

Magdalena Plutka

Wycieczka na Fermę Strusi

W środę, 27 września br. w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu od-
było się spotkanie z Romanem Pankiewi-
czem, pisarzem, autorem książek o Islandii 
oraz Olegiem Dowgalem, ukraińskim mu-
zykiem i kompozytorem. Miłośnicy dobrej 
muzyki mogli się delektować dźwiękami 
fletni Pana, na której zagrał Oleg Dowgal. 
Artysta zagrał  m.in. Ave Maria J.S. Bacha, 
utwór zespołu Abba pt. „Zwycięzca bie-
rze wszystko”, fragmenty muzyki z filmu 
„Czarny Orfeusz” oraz tradycyjne melodie 
ludowe z różnych krajów. Oleg Dowgal, 
zamieszkały we Lwowie artysta jest cenio-
nym muzykiem i kompozytorem, członkiem 
Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowcą 
tamtejszej Wyższej Szkoły Muzycznej. Flet-
nia Pana jest jego ulubionym instrumen-
tem, chociaż nie stroni od gry na innego 
rodzaju piszczałkach lub skrzypcach. Na-
zwa instrumentu i jego powstanie wiąże się 
z mitem o nimfie Syrinks. Według mitologii 
greckiej na fletni grywali: opiekun pasterzy 
i trzód, bóg Pan, oraz satyrowie. Roman 
Pankiewicz od 15 lat zaprasza ukraińskie-

go muzyka na koncerty w naszym kraju. 
Podczas spotkania opowiada o nim oraz 
prezentuje własną twórczość literacką.

J.Piwowarczyk

Spotkanie artystyczne

Co się kryje pod figurą św.Jana w Ogrodzieńcu?
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Gazeta Ogrodzieniecka: Ja-
kie były początki ryczow-
skiej orkiestry. Pytanie to  
kieruję przede wszystkim 
do Leszka Janusa, który 
jest od początku związany 
z zespołem,  gra na trąbce, 
przygotowuje i organizuje 
próby. Jest szefem, mana-
gerem, organizatorem róż-
nych przedsięwzięć, w któ-
rych uczestniczy orkiestra. 

Leszek Janus: Po raz pierw-
szy orkiestra jako zespół 
zaprezentowała się w roku 
1987 podczas Pasterki 
w kościele parafialnym w 
Ryczowie. Rok wcześniej 
odkupiliśmy sprzęt mu-
zyczny od o.Feliksa Wój-
cika, założyciela Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej OSP 
Dzwono-Sierbowice. Było 
to 10 instrumentów m.in. 
trąbki, alty, tenory, klarnet, 
bas. Grać na nich uczył 
nas Gerard Siliger, kapel-
mistrz z Zawiercia. W tym 
początkowym okresie dużo 

pomagał nam ówczesny 
Naczelnik Miasta i Gminy 
Bronisław Dusza.

GO: Czyli chętnych do gry 
nie brakowało?
Leszek Janus: Gdy ogłoszo-
ny został nabór do zespołu 
zgłosiło się ponad pięćdzie-
siąt osób, głównie młodzie-
ży. Podczas przesłuchania, 
które odbywało się w szko-
le pan Siliger sprawdzał 
słuch muzyczny każdego 
kandydata do orkiestry, wy-
stukując rytm kamertonem.  
W tym okresie wynagro-
dzenie kapelmistrza pokry-
wane było ze środków Klu-
bu Książki i Prasy „Ruch” 
oraz Zarządu OSP Ryczów.
W roku 1989 opiekę mery-
toryczną oraz stronę finan-
sową orkiestry przejął Dom 
Kultury w Ogrodzieńcu. 
Zakupiliśmy wtedy kolejne 
instrumenty. Było tak dużo 
chętnych, że na jednym in-
strumencie uczyło się dwo-
je lub więcej muzykantów. 

Do pomocy zatrudniliśmy 
jeszcze jednego kapelmi-
strza Bolesława Barana. 
Nauka gry na instrumen-
tach odbywała się w re-
mizie OSP w Ryczowie.  
Graliśmy podczas miejsco-
wych uroczystości, m.in. na 
zjeździe strażackim, pod-
czas dożynek w Ryczowie i 
w Gieble, podczas świąt w 
parafii.
GO: Orkiestra się rozwijała, 
był zapał i chętni do muzy-
kowania. Co dalej?
Leszek Janus: W roku 1998 
kapelmistrzem został Zbi-
gniew Czaj, który przyszedł 
do nas po krótkiej przerwie 
w działalności orkiestry. 
Pod kierunkiem nowe-
go kapelmistrza orkiestra 
koncertowała podczas 
Dni Kultury Polskiej w wę-
gierskiej gminie Bogacs w 
2000r. Rok później wzięli-

śmy udział w Folklorystycz-
nym Festiwalu w Spisskim 
Podhradiu na Słowacji. W 
roku 2013 wystąpiliśmy na 
Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Ogro-
dzieńcu. Wielu uczniów 
kapelmistrza Czaja gra w 
orkiestrach wojskowych, 
policyjnych lub kontynuuje 
naukę na studiach muzycz-
nych. 
GO: Ryczowską orkiestrę 
prowadzi pan już blisko 20 
lat. Jak wspomina pan po-
czątki pracy z zespołem?
Zbigniew Czaj: Chętnych 
do gry w orkiestrze było 
dużo. Ale po przerwie trze-
ba było od nowa przepro-
wadzić nabór i każdego od 
nowa uczyć. 
Orkiestra to zespół, w 
którym występuje rotacja. 
Młodzież odchodzi z róż-
nych przyczyn – dalsza 

nauka, praca, itp. Jedni 
godzą ten nadmiar obo-
wiązków i nie zrywają z 
orkiestrą. Inni odchodzą. 
Czasami trudno zastąpić 
lukę, która po nich po-
zostaje. Stąd  duża rola 
rodziców, bliskich, aby 
zachęcać młodych ludzi 
do nauki i mobilizować do 
przychodzenia na próby. 
GO: Ilu członków obecnie 
liczy orkiestra?
Zbigniew Czaj: W orkiestrze 
obecnie jest 25 osób. Aby 
utrzymać ciągłość zespo-
łu potrzeba stale nowych 
muzykantów. W dzisiej-
szym świecie, kiedy kom-
putery i smartfony zabiera-
ją ogromną część czasu, 
może warto pomyśleć, że 
te media będą zawsze i nic 
nam ich nie odbierze, a gdy 
pójdziemy na lekcje gry na 
instrumencie muzycznym, 
to na pewno zaprocentuje 
w przyszłości.  
GO: Co daje człowiekowi 
pasja muzykowania?
Zbigniew Czaj: Gra na in-
strumencie muzycznym 
to ład i harmonia, które w 
sobie rozwijamy. Orkiestra 
to zespół, w którym spoty-
kamy się, wspólnie gramy 
i to tworzy efekt, jakiś wy-
nik. Jest to bardzo cenne 

wychowawczo. Gdy gra 
orkiestra, np. na pasterce 
to przychodzą posłuchać 
ludzie nawet z innych miej-
scowości.
Orkiestra  urozmaica miej-
scowe uroczystości i spo-
tkania,  np. wspomniana 
już pasterka, odpust, Boże 
Ciało, święto Floriana, ze-
brania strażackie, itp. Wy-
stępujemy podczas do-
rocznego Święta Gminy 
Ogrodzieniec. Chętnych 
do orkiestry zapraszamy 
w czwartki na próby, któ-
re odbywają się w remizie 
OSP Ryczów. 
 
Dziękuję za rozmowę. 

Joanna Piwowarczyk

W dniu 9 września br. 
Orkiestra Dęta w Ryczo-
wie obchodziła jubile-
usz 30-lecia istnienia. Z 
tej okazji całej orkiestrze 
oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w jej 
rozwój życzymy wszyst-
kiego najlepszego, dużo 
artystycznych sukcesów 
i satysfakcji z tej pięknej 
działalności, bo przecież 
muzyka jest mową duszy. 

Redakcja 
Gazety Ogrodzienieckiej

Kilka pytań do ...
Leszka Janusa, kierownika Orkiestry 
Dętej OSP Ryczów i Zbigniewa Czaja, 
kapelmistrza orkiestry.

W piątek, 20 października br. w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogro-
dzieńcu odbył  się wernisaż wystawy prac 
dendrologicznych  Janusza Bargieły. Autor 
prac z wykształcenia jest inżynierem, ab-
solwentem Politechniki Częstochowskiej na 
Wydziale Budowy Maszyn, ale jego pasją 
jest las – obserwacja tego środowiska natu-
ralnego, życia drzew i krzewów.  To, co spo-
tyka w lesie uwiecznia od 10 lat w pracach, 
których posiada ponad 60.
Las to jedna wielka apteka, panuje tam 
ujemna jonizacja powietrza, jest więcej tlenu 
niż w innych miejscach. Chodzimy do lasu, 
szukamy grzybów, ale nie dostrzegamy jego 
właściwych walorów. Przyroda chce nam 
coś przekazać, co nie zawsze rozumiemy, 
a tak wiele można się dowiedzieć, patrząc 
na drzewa – tak do przybyłych na wystawę 
osób zwrócił się Janusz Bargieła. 
Prace przedstawiają różne części drzew i 
krzewów, fragmenty pni ułożone w ciekawe 

kompozycje. Grzyby nadrzewne, czyli huby. 
Wszystkie prace opatrzone krótkim opisem 
z informacją dotyczącą gatunku drzewa 
oraz jego wieku. Niektóre prace autor na-
zwał w sposób humorystyczny np. pień 
drzewa naruszony przez kornika podpisał 
„Brzozowy ser szwajcarski o nieregularnych 
kształtach”. Obecny na wystawie Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mi-
kulski pogratulował  autorowi niezwykłej 
pasji i znakomitych prac, które pomagają 
poznawać bogactwo świata przyrody. Do 
gratulacji przyłączyli się także obecni na 
wernisażu: Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło oraz Wiceprzewod-
nicząca Małgorzata Janoska. Januszowi 
Bargiele za udostępnienie atrakcyjnej wy-
stawy podziękowała Wanda Zając, dyrektor 
MGBP w Ogrodzieńcu. Wystawę odwiedziło 
sporo osób, m.in. młodzież szkolna wraz z 
nauczycielami.

Joanna Piwowarczyk

Wystawa o drzewach i nie tylko...

Angela Wawrzyk z ZF 
„Wrzos” po raz drugi zo-
stała zaproszona przez 
Panią Marię Kovacs Konsul 
Generalny RP w Ostrawie 
i mgr Bohganę Rywikową  
PR Menager ostrawskiej 
organizacji „Ctyrlistek“ jako 
gość z Polski do Projek-
tu-11 koncertu „Wszystkie 
barwy tęczy 2017“, który 
odbył się 23 paździenika 
br.  w Teatrze Narodowym 
im. A. Dvoraka w Ostrawie. 
Angela zaśpiewała utwory: 
„Let it go”, ”You rise me up” 
, bis- „I Walk Alone”.
Przed koncertem można 
było przeczytać bardzo po-
chlebne recenzje o Angeli 
w dzienniku – Moravsko-
slezski Denik oraz na stro-
nie internetowej organizacji 
Ctyrlistek:
 „Już po raz drugi w historii 
koncertów „Wszystkie ko-
lory tęczy“ jego gościem 
będzie również znakomita 
młoda polska piosenkarka 
Angela Wawrzyk, laureat-
ka prestiżowego polskiego 
festiwalu piosenki w 2015r. 
„Zaczarowana piosenka“.
Angela od 2004 r. jest so-
listką w Zespole Folklory-
stycznym „Wrzos” i Kapeli 

Ludowej „Stanisław”. Kil-
kakrotnie była nominowana 
na Ogólnopolski Festiwal 
Kapel Ludowych i Śpie-
waków do Kazimierza nad 
Wisłą. 
Angela mimo młodego 
wieku jest laureatką wielu 
Ogólnopolskich Festiwali, 
czołowym to „Zaczarowana 
Piosenka” Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” 
w 2005 i 2015r. Również 
duże sukcesy odniosła na 
festiwalu „Impresje Arty-
styczne” w Ciechocinku 
zdobywając dwukrotnie I 
miejsca, w 2010 roku wy-
śpiewała Grand Prix. Pre-
stiżowym sukcesem An-
geli były Międzynarodowe 
Festiwale: Piosenki Anna 
German i Violetty Villas, w 

których Pani Katarzyna Ga-
ertner była przewodnicząca 
Jury. 
Angela od ponad dwóch lat 
koncertuje w Teatrze Mu-
zycznym w Łodzi, uczest-
niczy w projekcie „Krzysz-
tof Cwynar zaprasza …” z 
udziałem laureatów festi-
wali.
Angela jest absolwent-
ką Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im.  
F. Chopina w Będzinie. 
Ukończyła liceum Ogólno-
kształcące im. S. Wyspiań-
skiego w Będzinie o profilu 
teatrologicznym. Obenie 
uczy się w kierunku higie-
nistka stomatologiczna.

Jolanta Sprężak-Wawrzyk

Wszystkie barwy tęczy
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DOM POGRZEBOWY 
ARKADIA

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,  
MSWiA przed pogrzebem
ubrania dla zmarłych

ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna

kwiaty, oprawa muzyczna
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

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

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

*Dostawa w przypadku jednego zestawu w promieniu 5 km od 
Podzamcza – 8 pln 

*Od czterech zestawów dostawa w promieniu 5 km 
od Podzamcza – GRATIS 

*Zestaw dnia serwujemy od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 12:00 - 16:00 

42-440 Podzamcze ul. Wojska Polskiego 1B 

Tel. 733 110 000

DOMOWE ZESTAWY OBIADOWE 

w Hotelu Pod Figurą***

Danie dnia (zupa, II danie ) -  18 pln

W ABONAMENCIE TANIEJ  
Abonament 2-tygodniowy (10 zestawów) - 170 pln 

 
Abonament  miesięczny (20 zestawów) - 320 pln 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu i Prezes Zamek Sp. z o.o.  
serdecznie zapraszją na  IV Jarmark Bożonarodzeniowy, 

który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2017r. (niedziela) na 
Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu  

w godz. 10.00 – 16.00.  
Organizatorzy przewidują następujące atrakcje: stoiska 

handlowe z rękodziełem artystycznym, ozdobami 
bożonarodzeniowymi, upominkami, biżuterią, stoiska 

m.in. z góralskimi specjałami, miodami od miejscowych 
pszczelarzy, świątecznym piernikiem, degustacje 

bożonarodzeniowych specjałów, występy artystyczne.  
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu oraz Prezes „ZAMEK” Sp. 
z o.o. do udziału w przedsięwzięciu zapraszają zainteresowanych Wystawców, przed-
siębiorców, twórców ludowych i rzemieślników. Do współpracy zachęcamy szczególnie 
przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, wa-
rzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów 
tradycyjnych, ekologicznych i regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych. 
Do udziału w Jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rę-
kodzieło i rzemiosło: bombki i inne ozdoby choinkowe, stroiki, przedmioty dekoracyjne, 
zabawki ludowe, garncarstwo, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, decuopage, wyplatanie ze 
słomy, wikliniarstwo. Motywem przewodnim dzieł powinno być Boże Narodzenie, aby 
przedmioty mogły służyć jako dekoracje, upominki czy prezenty.  Udział w Jarmarku 
jest BEZPŁATNY i jest niewątpliwie okazją do promocji swojej firmy i produktów. Ogro-
dzieniecki Jarmark cieszy się dużą popularnością, udział w nim może pozyskać nowych 
klientów oraz rozpowszechnić markę swojej firmy. Zachęcamy Państwa do zgłosze-
nia swojego stoiska. Na zgłoszenia czekamy do 08.12.2017r. (piątek) do godz. 15.00 
kontakt: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24, (32) 
67 32 044. Osoby do kontaktu: Beata Stypa – Rus; Marta Bejgier. Wystawców pro-
simy o zapoznanie się z regulaminem tegorocznego Jarmarku dostępnym na stronie  
www.mgok.ogrodzieniec.pl w zakładce Działalność MGOK – Dokumenty do pobrania. 
Wypełniony Załącznik nr 1 do Regulaminu prosimy dostarczyć do biura osobiście bądź 
drogą elektroniczną na adres: kultura@ogrodzieniec.pl

W październiku br. Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do Podprogramu 2017 w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej.
Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie,
czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecznej.
Kto może skorzystać z pomocy?
Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 
zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jed-
nocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność czy bezrobocie.
Jak otrzymać pomoc?
Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42 42-
440 Ogrodzieniec. Tam otrzymają Państwo skierowanie oraz szczegółowe informacje na 
temat terminu i miejsca wydawania paczek żywnościowych.

OPS informuje
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

W SPRZEDAŻY NA MIEJSCU 
PIASEK, GRYS, SZLAKA

Urząd Skarbowy w Zawierciu informuje

Jednolity Plik Kontrolny -VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 
roku
Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 
stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej 
ewidencji VAT.
Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu 
finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy 
do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewi-
dencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają 
ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 
lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa chce polepszać sytuację przedsiębiorców 
i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerze-
nie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu 
nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy 
liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.
Testowa wysyłka JPK_VAT - KAS zachęca do testowego składania 
JPK_VAT już teraz.
Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać 
plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 
60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, 
listopad i grudzień 2017 r. Dzięki temu przedsiębiorcy przygotują 
się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne Mi-
kroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wy-
pełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.
mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa 
Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzę-
dzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po 
kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny 
profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skar-
bowej.
Czym jest JPK_VAT
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wy-
nika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w 
wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. 
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza 
się kwartalnie. JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, od-
zwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory 
podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicz-
nej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewi-
dencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich 
podatników w jednolity sposób.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.jpk.mf.gov.pl  
oraz pod numerami telefonów Krajowej Informacji Skarbowej 801 
055 055, 22 330 03 30.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu informuje, iż w dniu 
15.11.2017r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej   Urzędu 
Skarbowego w Zawierciu zostanie przeprowadzone spotkanie 
informacyjne  dotyczące  przesyłania Jednolitych Plików Kontrol-
nych VAT  dla przedsiębiorców.
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nie istnieje, na ich miejscu 
wybudowano nowe, miesz-
kańcy zazwyczaj już nie 
są związani z poprzednimi 
właścicielami, dlatego trud-
no uzyskać informację o ich 
losach. Wspólnie z Joanną 
Piwowarczyk, redaktorką 
Gazety Ogrodzienieckiej, 
byłyśmy tam na miejscu. 
Dzień był piękny i w „zło-
tej polskiej jesieni” Joanna 
zrobiła kilka zdjęć. Różnica 
ogromna, ale też dzieli je 
ponad 60 lat, wielu jeszcze 
pamięta te chałupy, zwró-
cone ścianą szczytową do 
ulicy z jednym lub dwoma 
oknami, z ogromnym stry-
chem, z ogródkiem przed 
domem. To jest nasze dzie-

dzictwo, te jednoizbowe 
domy z komorą i często 
chlewem i oborą pod tym 
samym dachem.
Zamek to był inny świat, a 
nasze korzenie to te wiej-
skie  chałupy i małomia-
steczkowe domy. 
Ale o dziwo ten nasz świat 
przetrwał, a ten monumen-
talny, potężny, wydawałoby 
się wieczny – runął. Dlate-
go proszę Was o zdjęcia, o 
ciekawe historie, o opowie-
ści, które usłyszeliście od 
dziadków i rodziców, żeby 
to napisać i przekazać na-
stępny pokoleniom. 

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka – Stępniewska 
mój telefon 32 67 32 082

Podzamcze
Od prawej domy rodzin:
1. Podsiadło Franciszek 
    i Małgorzata
2. Chłosta
3. Janoska Elżbieta
4. Podsiadło Antonina
5. Stefan Bednarz

Dzisiaj będzie o tym, że hi-
storia Podzamcza, chociaż 
ściśle związane z ruinami 
Zamku, to także historia 
mieszkańców wsi pod zam-
kiem. A tak naprawdę to od 
200 lat tylko ich historia, bo 
ruiny od dwu wieków nieza-
mieszkałe, a wpływ właści-
cieli na życie mieszkańców 
był przez ten czas niewielki. 
Jednak cień rzucany przez 
potężne zamczysko jest 
tak znaczący, że z trudem 
udaje się coś od samych 
mieszkańców uzyskać. Tra-
fiło w moje ręce zdjęcie z lat 
50. przedstawiające frag-
ment obecnej ulicy Wojska 
Polskiego, zrobione zimą 
przez znanego fotografa 
Wiesława Ćwiklińskiego. 
Dla mnie absolutnie wy-
jątkowe, a zapewne i dla 
mieszkańców Podzamcza 
również zaskakujące. Dzię-
ki Panu Zygmuntowi Pod-
siadło fotografia przestała 
być tylko obrazkiem, a sta-
ła się dokumentem. Domy 

zyskały tożsamość, a ich 
mieszkańcy przywróceni 
zostali naszej pamięci. I tak 
patrząc od prawej:
Pierwszy dom należał do 
Franciszka i Małgorzaty 
Podsiadłów. Dzięki moim 
zapiskom i indeksacji akt 
kościelnych wiemy, że 
Franciszek Podsiadło lat li-
czący 27 i Małgorzata Stra-
szak lat 26 wzięli ślub 13 
lutego 1888 r. Dochowali 
się pięciorga dzieci, w tym:
- Konstantego – ojca Ry-
szarda, Mieczysława i Zyg-
munta
- Marii, która wyszła za mąż 

za Franciszka Wójcika z 
Ogrodzieńca i mieli czworo 
dzieci: Mariana (ojca Wan-
dy Bednarz i Jolanty), Wa-
cława (ojca Marii Cebulowej 
i Elżbiety Bieleckiej), Włady-
sławy i Janiny (po wojnie 
zamieszkałej w Bielawie). 
- Stefana ojca dwóch sy-
nów Tadeusza i Krzysztofa 
- Piotra ojca dwóch synów 
Henryka i Kazimierza
- Wojciecha zmarł bezpo-
tomnie.
W tym domu zamieszkał 
Piotr ożeniony z Wołczyń-
ską. Piotr tę posesję sprze-
dał i teraz mieszkają tam 

Józef i Celina Łysoniowie i 
Krzysztof prowadzący ca-
tering.
Drugi dom należał do Chło-
stów, a później mieszkała w 
nim Władysława Kijas, dom 
również sprzedano, a po-
tomkowie rozjechali się po 
świecie. Trzeci dom należał 
do Elżbiety Janoskowej (te-
ściowej Wiesławy Janosko-
wej). 
Czwarty dom zamieszki-
wała Antonina Podsiadło, 
a teraz na tej posesji za-
mieszkuje jej syn Stanisław 
i wnuczka Martyna. 
Żaden z tych domów już 

Podzamcze – wieś u podnóża Zamku

Z początkiem października, w terminie od 
6 do 8 października br., duża grupa stra-
żaków ochotników z Gminy Ogrodzieniec 
uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu do 
Głogowa Małopolskiego. Tematem prze-
wodnim szkolenia zorganizowanego przez 
Zarząd OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
była organizacja ochotniczych straży po-
żarnych, działanie w czasie miejscowych 
zagrożeń, organizacja ochrony ludności i 
ochrony przeciwpożarowej oraz elementy 
pierwszej pomocy na przykładzie jedno-
stek działających w gminie Głogów 
Małopolski. Głogów Małopolski to gmina 
miejsko-wiejska w powiecie rzeszowskim 
(województwo podkarpackie). Na terenie 
gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP, w 
tym 5 w KSRG. 
Razem z miejscowym Komendantem Miej-
sko-Gminnym druhem Marianem Bąkiem 
poznaliśmy funkcjonowanie następujących 
jednostek OSP: Rudna Mała, gdzie zapo-

znaliśmy się ze sprzętem do ratownictwa 
wodnego; Pogwizdów Nowy, tutaj przy-
mierzyliśmy szwajcarskie ubrania stra-
żackie; Rogoźnica, w której obejrzeliśmy 
m.in. dawny ekwipunek strażacki - hełmy 
i halabardy; Budy Głogowskie, jednostkę 
z psami ratownikami; Pogwizdów Stary, 
gdzie poznaliśmy wieloletnich mistrzów za-
wodów sportowo-pożarniczych oraz 
turnieju wiedzy pożarniczej. Miło spędzili-
śmy czas w strażackim gronie oraz przed-
stawicieli samorządowych (Burmistrzów 
Pawła Baja i Jerzego Komanieckiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Alek-
sandra Jurka oraz radnych, kierownictwa 
gminnych jednostek organizacyjnych) i in-
nych organizacji. Wymieniliśmy się również 
upominkami z naszych regionów. 
Dzięki pomocy i uprzejmości przedstawi-
cieli głogowskiego samorządu oraz stra-
żaków, poza strażnicami poznaliśmy bliżej 
gminę, w której gościliśmy, w tym: strefę 

Szkolenie wyjazdowe 
gminnych ochotników

inwestycyjną, dzienny dom seniora, kom-
pleks sportowy i piękną wystawę w domu 
kultury. Rekreacyjnie w towarzystwie Bur-
mistrza J. Komanieckiego zwiedziliśmy: re-
nesansowo-manierystyczny Zespół Zam-
kowo-Parkowy w Krasiczynie, starówkę 
Przemyśla, arboretum i forty dawnej twier-
dzy w Bolestraszycach. O Zamku i Wo-
zowni w Łańcucie oraz Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II 

wojny światowej im. Rodziny Ulmów w 
Markowej ciekawie opowiadał Dyrektor 
Domu Kultury Dariusz Lewandowski-So-
cha. Rzeszów poznaliśmy z okna autokaru. 
Szkolenia i spotkania w strażackim gronie, 
poza zdobyciem nowej wiedzy i umiejętno-
ści, są szansą na integrację druhów oraz 
owocną współpracę w przyszłości.

I.R.

Poniżej przedstawiamy informacje dla mieszkańców przy-
gotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego, dotyczące uchwały antysmogowej przyjętej przez 
Sejmik Województwa Śląskiego.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która będzie 
dotyczyć wszystkich użytkowników kotłów, pieców i ko-
minków na paliwo stałe w Śląskiem od 1 września tego 
roku, a więc:
• mieszkańców, 
• prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 
1 MW),

• właścicieli budynków wielorodzinnych,
• spółdzielnie, wspólnoty,
• samorządy lokalne.

Co reguluje uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzew-
czych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw za-
kazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co 
można spalać.

Po co nam uchwała antysmogowa?
Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do po-
prawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczy-

nić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu 
życia.

Czy poza sezonem grzewczym mogę używać węgla 
brunatnego / muły węglowe /flotokoncentrat / wilgotne 
drewno?
Przede wszystkim należy podkreślić, że zakazy i ogranicze-
nia dotyczą całego roku kalendarzowego. Osoba posiada-
jąca aktualnie takie paliwo może z niego korzystać 
wyłącznie do końca sierpnia bieżącego roku.

Zamierzam wybudować dom, który będzie ogrzewany 
kotłem na paliwo stałe (węgiel lub pellet). Co oznaczają 
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dla mnie zapisy uchwały antysmogowej?
Jeśli eksploatacja kotła nastąpi po 1 września tego roku, 
trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada cer-
tyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub ko-
cioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporzą-
dzeniem Komisji Europejskiej).

Użytkowany przeze mnie kocioł niedługo nie będzie się 
już nadawał do użytku. 
Od kiedy obowiązują mnie wymogi uchwały antysmo-
gowej?
Jeśli wymiana kotła zaplanowana jest po 1 września 2017 
roku, będzie trzeba wymienić kocioł na klasę 5 (posiada 
certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub 
na kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z roz-
porządzeniem Komisji Europejskiej). Przed tą datą nie obo-
wiązują regulacje. Należy jednak mieć na uwadze, że 
zamontowany przed 1 września br. kocioł niespełnia-
jący norm emisyjnych będzie mógł być użytkowany 
maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku).

Od 2005 roku ogrzewam dom kotłem węglowym, 
który nie ma żadnego certyfikatu. 
Do kiedy mam czas na jego wymianę i na jaki ko-
cioł muszę go wymienić?
Wskazany kocioł ma aktualnie 12 lat, a więc mieści 
się w kategorii „powyżej 10 lat”. Czas na jego wymia-
nę – do końca 2021 roku (użytkowanie jeszcze przez 
4 lata). Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskaza-
nych kotłów:
• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt
lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło sys-
temowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrow-
nia wiatrowa itp.

Dogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie za-
stosowanie ma w stosunku do mnie 
uchwała antysmogowa?
Jeśli kominek nie spełnia wymagań ekoprojektu (speł-
nianie minimalnych poziomów efektywności energe-
tycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), można go 
eksploatować wyłącznie do końca roku 2022, a więc 
jeszcze przez 5 lat. Takie wymagania są opisane w 
instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządze-
nia. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany 
kominka, jeśli zostanie on wyposażony w elektrofiltr 
(urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z roz-
porządzeniem KE dot. ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń).
Niezależnie od powyższego od 1 września br. należy 
zadbać, aby drewno stosowane w kominku było suche (tzn. 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 20% - można to 
uzyskać dobrym sezonowaniem).

Zamierzam wybudować dom i wyposażyć go m.in. w 
kominek. Co powinienem wziąć pod uwagę?
Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek 
musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimal-
nych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji 
zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwo stałe.

W uchwale antysmogowej mowa jest o paliwach sta-
łych: węglu, drewnie. Czy to oznacza, że tylko taki spo-
sób ogrzewania domu jest preferowany?
Uchwała antysmogowa reguluje sposób spalania paliw 
stałych w gospodarstwach domowych, bo są one głów-
ną przyczyną niskiej emisji. Uchwała nie zakazuje w żaden 
sposób ogrzewania budynku w inny sposób. Preferowane 
systemy ogrzewania to:
a)systemy ciepłownicze,
b)ogrzewanie gazowe,
c)elektryczne ogrzewanie akumulacyjne,
d)odnawialne źródła energii,
e) instalacje spalające biomasę

Uchwała zakazuje spalania biomasy stałej o wilgotności 
powyżej 20%. Co to oznacza i jak to stwierdzić?
Biomasa stała jest tu rozumiana jako drewno, pellet, słoma 
itp. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać po-
przez jego sezonowanie przez okres około dwóch lat. War-
to zauważyć, że różne gatunki drewna suszy się zupełnie 
inaczej – wykorzystując inne techniki, dążąc do osiągnięcia 

innego poziomu wilgotności i stosując zupełnie inne tempe-
ratury. Różne gatunki drewna mają zupełnie inne optymalne 
parametry, co wymusza stosowanie na nich innych technik 
suszenia i dalszej obróbki. Suszenie naturalne trwa od pół 
roku do kilku lat w zależności od wymiarów drewna i jego 
wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, w 
którym drzewo zostało ścięte. Drewno może być także su-
szone sztucznie i tu pożądaną wilgotność można uzyskać 
w ciągu kilku– kilkunastu dni. Stopień wilgotności drewna 
każdy jego użytkownik może stwierdzić samodzielnie przy 
zastosowaniu prostego wilgotnościomierza, natomiast przy 
wilgotności powyżej 23-25% wystarczy dotknięcie ręki, aby 
odczuć, że drewno jest mokre. Wybierając drewno, zwra-
cajmy uwagę na jego wilgotność i gatunek. Im bardziej su-
che i twarde (buk, lub dąb), tym lepiej i wydajniej.

Jakie drewno jest najlepsze do palenia w kominku?
Przede wszystkim suche. Suszenie naturalne trwa od pół 
roku do kilku lat w zależności od wymiarów drewna i jego 
wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, w 
którym drzewo zostało ścięte. Najlepsze gatunki drzew do 
palenia w kominku to:
• dąb – pali się wolno i długo, posiada wysoką wartość opa-
łową i dodatkowo nadaje się do wędzenia potraw,
• grab – uchodzi za najlepszy opał, pali się długo i daje dużo 
ciepła,
• jesion – to drewno zawiera mało wody już w stanie świe-
żym, a do tego schnie bardzo szybko, pali się długo i rów-
nomiernie,
• buk – ma wysoką wartość opałową.
Unikaj drewna drzew iglastych, które posiada dużo żywicy, 
przez co zanieczyszcza piec plamami, tworzy dużo dymu 
i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz przewody kominowe.

Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe?
Spalanie wilgotnej biomasy prowadzi do znacznej emisji 
szkodliwych dla zdrowia substancji; ponadto jest mniej wy-
dajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje 
zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna spala 
się nawet dwukrotnie więcej, co przekłada się na wyższe 
koszty ogrzewania. Im większa zawartość wody w drewnie 
opałowym, tym niższa temperatura spalania, a to oznacza 
brak całkowitego spalania części lotnych – niespalone gazy 
uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza osa-
dzają się w kominie i na wymienniku kotła, obniżając dodat-
kowo jego sprawność i przyspieszając korozję.

Czy zamiast wymiany kotła nie mogę po prostu zmienić 
sposób rozpalania na tzw. „górne spalanie”?

Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie kotłów 
spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg nor-
my PN-EN 303-5:2012 podyktowane jest nie tylko wyłącze-
niem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także zastą-
pienie ich takimi, których parametry pracy zapewnią naj-
lepsze warunki procesu spalania, a tym samym najwyższe 
standardy emisyjne. Pojawiające się w ostatnim czasie inne 
rozwiązania, które w sposób łatwy i bezinwestycyjny mają 
istotnie ograniczyć zjawisko smogu, z oczekiwaną poprawą 
jakości powietrza nie mają za wiele wspólnego. Do takich 
metod należy koncepcja tzw. „górnego spalania”.
Na podstawie przeprowadzonej przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW) analizy zagadnienia, a 
także wykonanych wielu badań na stanowiskach testowych 
w laboratorium akredytowanym oraz w warunkach poligo-
nowych, należy stwierdzić, że spalanie z zastosowaniem 

techniki rozpału złoża paliwa stałego „od góry” (tak 
zwane „górne spalanie”):
• nie zawsze jest wykonalne technicznie: to znaczy 
możliwe do przeprowadzenia w każdym pozaklaso-
wym urządzeniu grzewczym, np. ze względu na roz-
wiązania konstrukcyjne i wymiary elementów urządze-
nia,
• nie zawsze jest bezpieczne dla użytkownika: co wy-
nika zarówno z konstrukcji urządzenia grzewczego, 
jak i specyfiki układu kominowego (wartość i stabiliza-
cja ciągu w czasie). Potwierdzają to wyniki przeprowa-
dzonych testów badawczych na stanowisku wyposa-
żonym w sprzęt pomiarowy i układy monitoringu pod-
czas badań prowadzonych przez doświadczonych 
pracowników zajmujących się na co dzień badaniem 
procesów spalania paliw stałych,
• nie zawsze prowadzi do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń: co wykazano w testach spalania zarów-
no różnych węgli, jak i biomasy przeprowadzonych w 
IChPW w ostatnich 2 latach,
• nie zawsze będzie możliwe do powszechnego wdro-
żenia: głównie z uwagi na stan świadomości i przyzwy-
czajenia osób ogrzewających przez lata swoje miesz-
kania węglem. Należy podkreślić, że górne spalanie 
jest bardziej czasochłonne, a więc mniej wygodne w 
praktycznym codziennym stosowaniu (prawidłowo 
realizowane za każdym razem wymaga ponownego 
rozpalania kotła). Górne spalanie prowadzi ponadto w 
wielu przypadkach do obniżenia mocy kotła – a więc 
do zmniejszenia komfortu cieplnego użytkownika.
Idea „górnego spalania”, czyli spalania współprą-
dowego, nie jest niczym nowym. Jej stosowanie (w 
większości przypadków, gdzie jest to możliwe i bez-
pieczne) przynosi pozytywny efekt, ale należy pamię-
tać, że nie jest to efekt, który pozwoli na dotrzymanie 
standardów jakości powietrza. Nawet jeśli przyjąć, że 
wszystkie zainstalowane obecnie pozaklasowe kotły 

komorowe i piece będą od tej pory użytkowane metodą 
„górnego spalania”, biorąc pod uwagę najlepsze wyniki, ja-
kie uzyskano w laboratorium IChPW, które przeprowadziło 
liczne serie badawcze, nie jest możliwe osiągnięcie kryte-
riów emisji nawet 3 klasy wg PN-EN 303-5:2012.

Dlaczego w uchwale antysmogowej brak jest zakazu 
spalania śmieci?
Taki zakaz już obowiązuje na mocy ustawy o odpadach.

Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów 
uchwały antysmogowej?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień 
uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony śro-
dowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, 
nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku wo-
jewództwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 
grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna 
wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu 
mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 
zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określo-
nych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Orga-
nem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie 
art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego 
stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Śro-
dowiska.

Opracowanie: 
Wydział Ochrony Środowiska 

i Wydział Komunikacji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Od 1 września 2017 

uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

NIE SPALAJ!

TO DYM! A DYM TRUJE!

↓ ↓

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl

MUŁU FLOTU WĘGLA 
BRUNATNEGO

WILGOTNEGO 
DREWNA

NOWY DOM 

tylko KOCIOŁ KLASY 5 lub ECODESIGN

MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
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Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki: 
I. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie1

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia
5) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu ochrony środowiska, inżynie-
rii sanitarnej, budownictwa, lub pokrewnych,
6) pięcioletni staż pracy w tym co najmniej  trzyletni staż pracy na stanowisku kierowni-
czym,  lub co najmniej 3 lata prowadzonej działalności gospodarczej o profilu  zgodnym 
z wymaganiami  konkursu  : inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub budownictwo,
7) Prawo jazdy kat. B,
8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego  oraz jednostki budżetowej  
jako jego jednostki organizacyjnej
2) znajomość przepisów ustawy : Prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej, 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o drogach publicznych, 
o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, 
zamówieniach publicznych, kpa, 
3) umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi,
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
5) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, komuni-
katywność, kultura osobista,
6) znajomość obsługi komputera

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku pracy:
1) kierowanie działalnością ZGK w Ogrodzieńcu, działanie w jego imieniu i reprezentowa-
nia na zewnątrz,
2) tworzenie warunków do realizowania przez ZGK  zadań statutowych poprzez  właści-
we realizowanie przydzielonych zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie 
finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem 
wykorzystanie,
3) opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
4) opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy, okresowych  analiz, informacji 
oraz sprawozdań finansowych i innych zgodnie  z obowiązującymi przepisami ,
5) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych 
zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług,
6) załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy,
7) pozostałe obowiązki objęte statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) koncepcja organizacji i pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzień-
cu,
Koncepcja powinna zawierać opinię kandydata na temat dotychczasowej pracy 
ZGK w Ogrodzieńcu oraz propozycję zmian organizacyjnych i technicznych ma-
jących na celu udoskonalenie świadczonych usług.

W koncepcji przedstawić należy konkretne rozwiązania oraz źródło ich finanso-
wania.
Dokument powinien opisywać propozycję działalności Zakładu we wszystkich 
obszarach tj. :
- gospodarki wodno-ściekowej,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- utrzymanie i pielęgnacji zieleni,
- zarządzanie targowiskiem w Ogrodzieńcu,
- zarządzanie gminnym cmentarzem komunalnym 
i innych określonych w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
(Uchwała Nr XXXI/243/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 listopada 
2016).
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawo-
dowej,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym 
stanowisku,
9)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
do celów rekrutacji,
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia po-
winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 W miesiącu październiku 2017r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-
nostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, był niższy niż 6%

Wymagane dokumenty  należy składać w zaklejonych kopertach z napisem :”Nabór na 
stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 – w sekretariacie , w terminie do 20 
listopada 2017r. do godz. 17,00 lub pocztą na adres :Urząd Miasta i Gminy, Plac Wol-
ności 25, 42-440 Ogrodzieniec (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich 
wpływu do Urzędu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Dariusz Ptaś ,
tel. 32/6709702 lub 32/6709700.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują 
się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na ( test 
i rozmowę kwalifikacyjną).

1 w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele 
innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej do-
kumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.

Ogrodzieniec,2017-10-24

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu

Na długie jesienne wieczory 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu 
poleca swoim Czytelnikom.

Pierwsza propozycja to 
„Ufać zbyt mocno” – Ja-
dwigi Czajkowskiej. 
Blanka ciężko pracowała 
na sukces, o którym inni 
mogą tylko pomarzyć. Na 
fotelu dyrektora banku czu-
je się jednak jak w pułapce, 
bo musi wymagać od pra-
cowników realizowania ko-
smicznych planów sprze-
dażowych, co jest możliwe 

tylko wtedy, gdy oszukują 
klientów. W dodatku na 
gruncie osobistym pono-
si same klęski − przyciąga 
wyłącznie facetów, któ-
rzy chcą pasożytować na 
niej finansowo. Z każdym 
dniem Blanka utwierdza się 
w przekonaniu, że inne ko-
biety mają szczęście − zła-
pały zaradnych finansowo 
mężów, nie muszą praco-
wać i walczyć o przetrwa-
nie w dżungli życia.
Pewnego dnia jednak poja-
wia się Marcel − i marzenia 
Blanki się spełniają. W koń-
cu i ona może rzucić pracę 

i wieść życie krezuski. Ale 
czy warto bezgranicznie 
zaufać mężczyźnie i oprzeć 
się na nim jak na filarze, 
który nigdy nie skruszeje?
Wciągająca opowieść o ko-
biecie, której przyjdzie się 
zmierzyć z życiem po prze-
budzeniu z letargu zwane-
go szczęściem.

Druga propozycja to „Be-
stia” – Faye Kellermana.
To było na pozór błahe 
wezwanie - ktoś poskarżył 
się na hałas dochodzący z 
eleganckiego apartamentu. 
W środku funkcjonariusze 
ujrzeli przerażający widok. 
Obok zwłok Hobarta Pen-
ny’ego, samotnika i mi-
lionera, krążył rozjuszony 

tygrys. Podczas przeszu-
kania w mieszkaniu znale-
ziono jadowite węże, ryby 
i pająki, a w lodówce - ko-
lekcję ludzkich palców.
Tak rozpoczyna się kolej-
ne wielowątkowe śledztwo 
detektywa Deckera. Poli-
cjant wie, że nie rozwiąże 
zagadki, dopóki nie do-
trze do prawdy o ofierze. 
Wszystko wskazuje na to, 
że Penn, ekscentryczny 
wielbiciel niebezpiecznych 
zwierząt, był najgroźniejszą 
bestią wśród wszystkich 
drapieżników.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania Biblioteki 
i czytania ciekawych ksią-
żek.

Biblioteka poleca
Źródło: BIP UMiG Ogrodzieniec

Zarząd OSP w Ryczowie składa 
serdeczne podziękowania za wsparcie 

Orkiestry Dętej OSP Ryczów

Michał Bednarz, Michał Królikowski, Stanisław 
Uliniarz, Stefan Nocoń z Dzierżoniowa, Tomasz 
Karolczyk, Paweł Feliszewski, Dawid Półkoszek, 
Wiesław Ścisłowski, Sylwester Rolka, Leszek 
Pieszczyk, Michał Półkoszek, Władysław Uliniarz, 
Kazimiera Bednarz, Edyta Mieszczanek, Wanda 
Turska, Irena Dybkowska, Dorota Supkowska, 
Michał i Ewa Motyka, Norbert Biedak, Krystian 
Kurek

Andrzej Żak
Prezes OSP Ryczów

Leszek Janus 
Szef Orkiestry Dętej w Ryczowie
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Okruchy zdarzeń
Moje spotkania z ks. Stefanem Duszą
Poznałam ks. Stefana na spotkaniu  
promocyjnym książki Jego brata  
Bronisława pt. GIEBŁO.
Dostojny, siwiejący kapłan o pogodnym 
obliczu.

W domu  moich przyjaciół Renaty i Andrzeja Duszów był 
na co dzień. Z dużego portretu patrzył przenikliwym wzro-
kiem na przechodzących. Nie podobna było się nie zatrzy-
mać na chwilę duchowej z Nim rozmowy. Mówił ciepłym, 
spokojnym głosem, rozwiewając smutki, wątpliwości naj-
mniejsze. Krzepił, siejąc nadzieję. Obdarzony darem umie-
jętności słuchania i wewnętrzną pokorą promieniował aurą 
dobra. Wiele Mu zawdzięczam. 
Miłe zaskoczenie dedykowanym Mu wierszem objawił li-
stem, drobnymi pamiątkami i życzeniami z wigilijnym 
opłatkiem. Obecny na poetyckim wieczorze w MGOK w 
Ogrodzieńcu po wysłuchaniu moich wierszy nieoczekiwa-
nie zapytał: Czy jeszcze ktoś pamięta przelot?* Giebelska 
ziemia była bliska Jego sercu, podobnie jak praca na roli. 
Dawność zawsze wspominał  z sentymentem.
Ostatnia rozmowa z ks. Stefanem przez Skype’a miała 
miejsce w domu kuzynów Agnieszki i Krzysztofa Syno-
radzkich w Józefowie. Był już chory, ale cierpienie znosił z 
pogodą ducha. Jak zawsze otwarty na drugiego człowie-
ka, tryskał dobrą energią niczym nie ograniczoną.

Alicja Kmita –Żak 
wrzesień – październik 2017 

W wieku 80 lat, 21 wrze-
śnia br. zmarł ks. Stefan 
Dusza, pallotyn, wielolet-
ni dyrektor Wydawnictwa 
Pallottinum   w Poznaniu. 
Za blisko 40-letnią dzia-
łalność w Wydawnictwie, 
którą pełnił w czasach 
bardzo trudnych dla Pol-
ski, Poznania i dla Kościo-
ła uhonorowany został 
przez Radę Miasta Pozna-
nia tytułem Zasłużony dla 
Miasta Poznania. Ksiądz 
Stefan Dusza pochodził z 
naszej gminy, urodził się 
7.10.1936 roku Gieble, 
był młodszym bratem Bro-
nisława Duszy, wielolet-
niego dyrektora Zbiorczej 
Szkoły Podstawowej w 
Ogrodzieńcu, naczelnika 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec w latach 1988-1990.
Księdza Stefana miałyśmy 
okazję poznać osobiście, 
gdy we wrześniu 2009 
roku przebywał w naszej 
gminie w związku z pro-
mocją książki swojego 
brata - Bronisława Duszy 
pt. „Giebło”. Redakcja 
Gazety Ogrodzieniec-
kiej poprosiła go wtedy o 
udzielenie wywiadu. Przy-
jął nas z wielką życzliwo-
ścią i otwartością, a dla 
redakcji podarował pięk-
ny album o Janie Pawle 
II wydany przez Pallotti-
num w roku 2008. Poni-
żej cytujemy fragmenty z 

wywiadu udzielonego dla 
GO w numerze 10/2009 
(178):

GO. Jakie ścieżki za-
wiodły Księdza do Po-
znania? Jaka jest droga 
życiowa Księdza?

Ks. Stefan Dusza. Uro-
dziłem się w Gieble, gdzie 
było wszystko – szkoła i 
kościół. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej zo-
stałem przyjęty do pallo-
tyńskiego Collegium Ma-
rianum w Wadowicach. 
Tam po raz pierwszy 
spotkałem się z biskupem 
Karolem Wojtyłą. W 1961 
roku przyjąłem święce-
nia kapłańskie i zostałem 
księdzem. W 1964 roku 
podjąłem studia z homi-
letyki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, co 
ostatecznie zakończyło 
się uzyskaniem kościel-
nego tytułu licencjata oraz 
magistra teologii.
W roku 1967 przełoże-
ni skierowali mnie do 
pracy w Wydawnictwie 
Pallottinum w Poznaniu 
(...) Główna działalność 
Pallottinum skupiona jest 
przede wszystkim na wy-
dawaniu książek religij-
nych, mszałów, brewiarzy, 
ksiąg liturgicznych, śpiew-
ników, modlitewników, 
podręczników podstawo-

wych i uniwersyteckich, 
pomocy duszpasterskich 
itp. Złotą kartę wydaw-
nictwa stanowią: „Biblia 
Tysiąclecia” – pierwszy 
polski przekład Pisma 
Świętego Starego i Nowe-
go Testamentu z języków 
oryginalnych, „Dokumenty 
Soboru Watykańskiego 
II”, wersja polska i wer-
sja polsko-łacinska. Jako 
pierwszy wydawca mieli-

śmy umowę na publikacje 
dzieł Jana Pawła II. Wyda-
liśmy Katechizm Kościoła 
Katolickiego, przy którym 
współpracowałem z kar-
dynałem Ratzingerem 
oraz Kodeks Prawa Kano-
nicznego. Można powie-
dzieć, że nasza praca to 
jest wszystko, co do życia 
liturgicznego i religijnego 
potrzebne.

Potęga nadziei

     pamięci ks. Stefana Duszy

W otwartym oknie nieba
stoisz z uśmiechem
Wszystkie zmysły otwarte
na ojczyste drogi

Szczęśliwy jesteś bo niosłeś
w podarku potęgę nadziei
burzącą  ludzkie mury
Uśmiechnijcie się do siebie

W zupełnej ciszy 
grało na organach 
echo Twojego  głosu
na podanie ręki
w znaku pokoju

Zdawaj się być
przez dobro w człowieku
które wykuwałeś 
nauczaniem Jana Pawła II

Alicja Kmita – Żak
wrzesień – październik 2017

Wspomnienie GO. Wspomniał Ksiądz 
o tym, że Pallotinum było 
pierwszym wydawcą dzieł 
Jana Pawła II. Jaki wpływ 
ta praca miała na kontakty 
z Papieżem Polakiem? 

Ks. Stefan Dusza. Jako 
wydawca dzieł papie-
skich bywałem wielokrot-
nie w Watykanie u Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 
Nasze kontakty zaczęły 
się już dużo wcześniej, 
jeszcze w czasach nauki 
w wadowickim Collegium 
Marianum. Wtedy pozna-
łem przyszłego papieża 
– biskupa Karola Wojtyłę. 
Kiedy zaczynałem pracę 
jako ksiądz jeździłem do 
Kardynała Wojtyły na ko-
misję duszpasterską. Było 
to raz na kwartał lub raz 
na pół roku. W Pallottinum 
drukowaliśmy jego książki 
i teksty rekolekcji, które 
wygłaszał w Watykanie 
dla papieża Pawła VI. 
Wybór 16 października 
1978 roku kardynała Ka-
rola Wojtyły na Stolicę 
apostolską, który przyjął 
imię Jana Pawła II, przy-
niósł nowe zadania dla 
pracy wydawniczej. Z 
woli Konferencji Episko-
patu Polski kard. Stefan 
Wyszyński przekazał nam 
troskę o publikowanie w 
wydawnictwach książ-
kowych nauczania Jana 
Pawła II. Tym samym Pal-
lottinum stało się „pierw-
szym wydawcą tekstów 
papieskich”. Było to za-
szczytne, ale i bardzo 
trudne zdanie, zwłaszcza 
w okresie szalejącej cen-
zury.
Gdy byliśmy u Jana Pawła 
II na początku jego pon-
tyfikatu, polecał abyśmy 
niestrudzenie  przeka-
zywali ludziom słowa o 
Chrystusie. 
Każda wydana pozycja 
był okazją do osobistego 
spotkania przedstawi-
cieli Pallottinum z Ojcem 
Świętym, który z radością 
przyjmował kolejne uka-
zujące się książki. Wiele 
z tych pozycji wydawnic-
two posiada z autografem 
Jana Pawła II. Wielokrot-
nie otrzymywaliśmy listy 
gratulacyjne i pisemne 
błogosławieństwa z oso-
bistym podpisem Papie-
ża. Ostatnie z dnia 5 lu-
tego 2005 roku. Zaś moje 
ostatnie osobiste spotka-
nie z Janem Pawłem II 
miało miejsce 5 stycznia 
2005 roku.
Było dla nas wielkim za-
szczytem i szczęściem 
być przedłużeniem „ręki” 
nauczania Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Jego oj-
czystym kraju.

GO. Jak wspomina Ksiądz 
Giebło? Co sądzi Ksiądz 
o ludziach tu mieszkają-
cych.

Ks. Stefan Dusza. Za-
wsze starłem się nie wsty-
dzić tego regionu skąd 
pochodzę. Opowiadam, 
że mój dom leży za zam-
kiem. Podobnie jak mój 
brat Bronisław ukocha-
łem tę ziemię. Dla mnie 
najważniejsze jest usza-
nowanie przyrody i za-
chowanie jak najdłużej jej 
stanu naturalnego. Mam 
wielki szacunek dla wody. 
W mojej rodzinnej wsi nie 
ma rzeki. Kiedyś wodę 
czerpało się ze studni. 
Nieraz kilkanaście razy 
dziennie trzeba było krę-
cić korbą, aby przynieść 
trochę wody do domu. 
Najgorzej było zimą. Stąd 
mój wielki szacunek dla 
wody i przyzwyczajanie 
do jej oszczędzania.
Współżycie społeczne 
powinno się opierać na 
wzajemnym zaufaniu. 
Najgorsze są mury, któ-
rymi się ludzie otaczają. 
„Uśmiechnijcie się do sie-
bie” – tak rozpoczynam 
każdą mszę świętą. 
Chciałbym podsumować 
naszą rozmowę cytując 
słowa mojego brata Bro-
nisława:
„(...) W tym regionie w pa-
rze szły: ciężka praca i ży-
cie religijne.” 
Mała Ojczyzna będzie 
przyczynkiem do wielkiej, 
cudownej Ojczyzny, je-
żeli w tej małej Ojczyźnie 
wszystko będzie uporząd-
kowane.

Ksiądz Stefan mówił o so-
bie, że jest człowiekiem 
zakonu i do końca życia 
związany będzie z zako-
nem Pallotynów. Choć  
już był na emeryturze, 
czynnie uczestniczył w 
działalności Wydawnic-
twa, służąc swoją wiedzą 
i pomagając. Wiele po-
dróżował, co było okazją 
do poznawania świata, 
ludzi i różnych zjawisk. 
Lubił spacery, pływanie, 
czytanie dobrych książek. 
W naszej pamięci pozo-
stanie jako ciepły, pełen 
dobrej energii człowiek 
– duchowny, który choć 
większość życia spędził 
w dalekim Poznaniu, gdy 
tylko mógł wracał w swe 
rodzinne strony. 

Joanna Piwowarczyk
Dorota Cygan* Przelot - gatunek rośliny z rodziny bobowatych.
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Moje zainteresowanie sztu-
ką zdrowego życia wyni-
kające min. z długich lat 
pracy  w instytucji promują-
cej profilaktykę zdrowotną 
oraz pozytywne odczucia 
uczestników zajęć z jogi, 
które są organizowane 
przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Ogrodzieńcu 
spowodowało,  że dzielę 
się  z szerszym gronem 
osób opinią o zajęciach 
jogi.
Spotkania z trenerką jogi 
obejmują ćwiczenia fizycz-
ne, w powiązaniu z wsłu-
chaniem się we własny or-
ganizm.
Ćwicząc, uświadamiany 
sobie oddziaływanie ruchu  
w naszym ciele i skupiamy 

się na jego wnętrzu.
Ćwiczymy oddech.  Po za-
kończonych  ćwiczeniach 
czujemy uwolnienie z na-
gromadzonych napięć fi-
zycznych i emocjonalnych.  
O dobroczynnym  wpływie  
jogi  świadczy wiele badań 
naukowych i związanych z 
nimi publikacji.
Dr Joseph Mercola, autory-
tet w dziedzinie naturalnych 
metod leczenia, w swo-
jej książce „Siła zdrowych 
nawyków” pisze: „Joga to 
pożyteczna  dyscyplina,  
która obejmuje rozciągania 
mięśni i zapewnia szeroką 
gamę innych korzyści zdro-
wotnych.  Joga ma na nas 
uspokajający wpływ. Wiele 
ludzi po doświadczeniach 

fizycznych dostrzega lep-
sze samopoczucie, czują 
się spokojniejsi, bystrzejsi, 
bardziej zadowoleni”.
Badacze Centrum Medycz-
nego  Uniwersytetu  Duke  
(Karolina Północna  USA) 
odkryli, że joga wpływa 
pozytywnie na łagodną de-
presje, problemy ze snem 
, ADHD. Joga wpływa na 
neuro przekaźniki w mó-
zgu, które zwiększają wy-
dzielanie serotoniny tzw. 
hormonu szczęścia.
 Dowiedziono  też, że 
zmniejsza stany zapalne, 
stres oksydacyjny czyli 
zaburzenia w organizmie, 
które mogą doprowadzić 
do rozwoju wielu groźnych 
chorób np. zawałów serca 
czy nowotworów.
W poradniku „Jak dbać o 
kręgosłup i stawy” .  ba-

zującym na artykułach z 
miesięcznika „Zdrowie”  
znajdujemy,  że ćwiczenia 
rozciągające, relaksacyjne 
poszczególnych partii ciała 
zwiększają zakres ruchu w 
stawach, zmniejszają  ich 
bolesność, likwidują prze-
ciążeniowe bóle kręgosłu-
pa, przywracają sprężysty 
chód, wpływają na obniże-
nie masy ciała. Bardzo dużo  
pozytywnych opinii  o ćwi-
czeniach jogi można zna-
leźć w poradniku autorstwa 
Marioli Bojarskiej – Ferenc 
(znanej propagatorki zdro-
wego stylu życia) pt.: „Sztu-
ka dobrego życia”. Autorka 
podkreśla  dobroczynny 
wpływ jogi na: poprawę pa-
mięci, ponieważ  głębokie 
oddychanie w czasie  ćwi-
czeń jogi wpływa na dotle-
nienie mózgu, wzmocnie-

nie odporności, uwalnia od 
stresu, wzmacnia mięsnie, 
poprawia równowagę co 
pomaga zmniejszyć ryzyko 
upadków, urazów i złamań.
 Joga to filozofia  o głębo-
kich korzeniach. 
Na naszych spotkaniach 
skupiamy się na ćwicze-
niach fizycznych rozciąga-
jących, oddechu, relaksacji. 
Odejdźmy więc na chwi-
lę od zajęć codziennych i 
spotkajmy się na zajęciach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jogi w Domu Kultury w 
Ogrodzieńcu i życzmy so-
bie wzajemnie zdrowia.

Opracowała: 
mgr inż. Henryka 

Laskowska- Sołtysik
słuchaczka UTW
 w Ogrodzieńcu

Spotkania z jogą

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
zaprasza na uroczyste obchody

10.11.2017r. (piątek) sala MGOK w Ogrodzieńcu

 JAKŻE CIEBIE PRZYWITAĆ RADOSNA SWOBODO!  
koncert okolicznościowy w wykonaniu zespołów działających przy MGOK:  
Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespołu Echo, sekcji literackiej UTW w Ogrodzieńcu oraz 
uczniów szkół z terenu gminy - laureatów Gminnego Konkursu Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej.

     WERNISAŻ wystawy fotografii „Przydrożne kapliczki w tradycji polskiej”

11.11.2017r. (sobota) Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

9.00 – msza św. za Ojczyznę
ok. 10.00 – przemarsz na Cmentarz Komunalny z asystą Młodzieżowej Orkiestry     
       Dętej Ogrodzieniec i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych

Organizatorzy:
MGOK w Ogrodzieńcu 
UMiG w Ogrodzieńcu

Święty Mikołaj 
lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie.
6 grudnia 2017r. (środa) o godz. 16.30 z workiem pełnym 
prezentów przyjedzie również do MGOK w Ogrodzieńcu. 

Moc atrakcji czeka wszystkie dzieci, które tego dnia  
spotkają się ze Św. Mikołajem. 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze MGOK  
i pod numerem telefonu (32) 67 32 044.

Podpisane paczki prosimy przynosić najpóźniej  
do 5 grudnia do godz. 19.30.

MGOK w Ogrodzieńcu zaprasza dzieci do 

Studia Wyobraźni 
w każdy poniedziałek w godz. 16-17.30

Dobra zabawa gwarantowana!
Serdecznie zapraszamy

Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu  zapraszamy na wykład:
23.11.2017r. godz.16.30 – Sala MGOK

pt. „Omówienie najczęściej występujących  
schorzeń oczu u seniorów”, 

wykład poprowadzą ; dr B. Mandera i L. Konopko
dodatkowo koncert gitarowy

Zapraszamy do skorzystania z nowych sekcji UTW: 
- sekcji fotograficznej
- sekcji brydżowej

18.11.2017r. – godz. 12.00 – wykład pt. 
,,Marzenia o lataniu (dużym i małym)”  
Jak wyglądały pierwsze maszyny latające 
i jak długi był pierwszy lot? Jak wysoko 
może wznieść się balon? Ile waży szybo-
wiec? 

Oto zagadnienia wykładu dr Moniki Paluch-
-Ferszt i Pana Adama Ferszt.

Dowiemy się m. in., do czego wykorzystuje 
się tunele aerodynamiczne oraz do czego 
mogą służyć symulatory lotów. Spotkanie 
zakończy opowieść o modelarstwie, czyli 
lotnictwie w mniejszym wydaniu. Wykład 
„wyląduje” na temacie bezzałogowych sys-
temów latających, technologii XX w., a salę 
opanują drony.

50zł/rok

 16.30


