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Inauguracja I roku akademickiego UTW

bądź aktywny, dołącz do nas!

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
W OGRODZIEŃCU

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
W czwartek, 18 października br. w Ogrodzieńcu, zainaugurowano I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad 120 słuchaczy odebrało indeksy oraz legitymacje UTW. Wykład inauguracyjny pt. „Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych” wygłosiła prof. Jadwiga Stawnicka. Patronat merytoryczny nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
objęła Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. cd. na str. 4

Nowe obiekty w sołectwach
Gmina Ogrodzieniec inwestuje w lokalną infrastrukturę, w sołectwach powstają nowe obiekty sportowe, turystyczne i
rekreacyjne. Nowe boiska, place zabaw
i atrakcje dla turystów to działania na
rzecz mieszkańców i gości.
Dobiegają końca prace przy budowie
dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych

przy placówkach oświatowych w naszej Gminie. Od listopada br. w szkołach
podstawowych w Ryczowie i Podzamczu
dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać
z obiektów wykonanych z pomocą Unii
Europejskiej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Rozwój i Odnowa Wsi otrzymaliśmy dotacje

Boisko wielofunkcyjne w Ryczowie

w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Koszt budowy boisk wraz z zapleczem wyniósł ponad 500 tys.zł. na każdy
obiekt. W Podzamczu obok boiska został
wyremontowany basen odkryty, który już w
przyszłym roku w czasie wakacji może być
atrakcją dla mieszkańców i turystów. W
Ryczowie w ramach projektu obok budowy
boiska powstał plac zabaw dla dzieci oraz
wyremontowano trzy studnie w jurajskim
stylu. Jedna z nich znajduje się w centrum
miejscowości, stając się jej wizytówką. Na-

tomiast dwie pozostałe znajdują się przy ul.
Armii Krajowej ( na tzw. „końcu”). Można
powiedzieć, że pomysł odbudowy studni
spodobał się mieszkańcom Ryczowa, ponieważ ze środków Rady Sołeckiej, poza
wspomnianym wyżej Projektem, wyremontowano jeszcze czwartą studnię przy kościele.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Boisko wielofunkcyjne w Podzamczu
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Złoty certyfikat

Gminne inwestycje

Nasze pasje... podróże

Na sportowo

Związek Gmin Jurajskich
nagrodzony za promocję
Szlaku Orlich Gniazd

Prezentujemy zakończone i kontynuowane w
tym miesiącu inwestycje
na terenie całej Gminy.

Rozpoczynamy cykl
artykułów poświęconych
ciekawym podróżom
lub nietypowym formom
spędzania wolnego czasu.

Sukcesy sportowe uczniów
oraz zawodników
naszej Gminy.
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W Zakopanem
i Bukowinie

Skrzydlata zaduma

Wycieczki Mażoretek i
Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w góry.

Koncert promujący drugą
płytę zespołu Marzenie
działającego przy
MGOK w Ogrodzieńcu.
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Radni pytają

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 10 października br. wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Mieszkańcy Podzamcza
ul. Morusy, proszą o wstawienie 2 lub 3 słupów elektrycznych na odcinku: od
ulicy Morusy do przystanku
autobusowego na Kol. Giebło. Na tym odcinku ani po
jednej stronie nie ma chodnika, ani jednej lampy. W porze jesień-zima mieszkańcy
muszą chodzić na przystanek w ciemnościach. Jest
to droga wojewódzka, po
której przejeżdża duża ilość
pojazdów i może dojść do
wypadku.
Mieszkańcy Podzamcza,
turyści proszą o wykonanie
zatoczek przy przystankach autobusowych w celu

bezpieczeństwa.
Panie Burmistrzu proszę o
informację w sprawie odnowienia ścian wewnętrznych dworku w Gieble, tj.
uzupełnienie tynku i malowania.
Mieszkańcy informują o
nieświecących
lampach
ulicznych na ul. Krzywej i
Częstochowskiej, pomimo
zgłoszenia awarie nie są
usuwane.
Mieszkańcy Giebła Kolonii proszą o informacje w
sprawie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej.
Działając w imieniu mieszkańców Fugasówki i Markowizny, a w tym przypad-

Uchwały podjęte na XXIX
Sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XXIX/233/2012 w sprawie: zmiany w składzie
osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XXIX/234/2012 w sprawie: podziału Gminy
Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXIX/235/2012 w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Uchwała Nr XXIX/236/2012 w sprawie: ustalenie stawki
dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XXIX/237/2012 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 13 w budynku komunalnym nr 4 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki
nr 3030/7 o powierzchni 1347 mkw.
Uchwała Nr XXIX/238/2012 w sprawie: udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XXIX/239/2012 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych
Uchwała Nr XXIX/240/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec dla
Gminy Żarnowiec poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 7 sierpnia 2012r.
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ku bezpośrednio w interesie
mieszkańców ul. Krótkiej,
którzy na piśmie, dobrowolnie i bezpłatnie przekazują swoje nieruchomości
(poza liną ogrodzenia) na
rzecz Gminy Ogrodzieniec
z przeznaczeniem na drogę lokalną. Informuję p.
Burmistrza, Radnych MiG,
mieszkańców Fugasówki,
że podpisy pod przekazaniem w/w nieruchomości
złożyli wszyscy mieszkańcy
ulicy Krótkiej oprócz jednej
osoby. Brak podpisu tej
osoby blokuje staranie się
o budowę całej drogi ul.
Krótkiej. W imieniu mieszkańców, którzy złożyli podpisy z przekazaniem swych
nieruchomości na rzecz
MiG Ogrodzieniec, proszę
p. Burmistrza o podjęcie
starań związanych z budową nakładki utwardzonej
na odcinku 170mb przy ul.
Krótkiej. Inwestycja – budo-

wa drogi przy ul. Krótkiej,
jest zgłoszona przeze mnie
do Komisji Budżetowej do
budżetu na rok 2013.
Proszę p. Burmistrza o
zgłoszenie do odpowiednich służb – PZD w Zawierciu o udrożnienie przepływu
cieku wodnego pod ulicą
Poniatowskiego (skrzyżowanie ul. Poniatowskiego i
Stawowej), pod ul. Bzowską (w Jeziórku).
Proszę o udrożnienie rowu
przy posesji p. Tadeusza
Tomaja. Proszę o oczyszczenie studzienki i kratki
kanalizacyjnej przy w/w
posesji.
Docierają do mnie informacje, że niszczeje sztuczna
nawierzchnia na Orliku w
Ogrodzieńcu. Proszę o interwencję w tej sprawie.
Odpowiedzi Burmistrza:
Na zebraniu sołeckim w
Podzamczu mieszkańcy

zadecydowali o tym, aby
część środków z funduszu
sołeckiego
przeznaczyć
na oświetlenie ul. Morusy.
Przymierzamy się do wykonania dokumentacji projektowej, bez której nie da się
wykonać oświetlenia.
Zatoczki autobusowe są
przewidziane przy projekcie
budowy chodnika.
Przygotowaliśmy zlecenie
malowania dworku w Gieble i jeszcze w tym roku
chcielibyśmy to wykonać.
Sprawę
nieświecących
lamp ulicznych w Gieble
przekażę do ZGK.
Chodnik w Gieble Kolonii- zgodnie z podpisaną
umową do końca listopada powinien zakończyć
się pierwszy etap budowy
obejmujący ok.450 mb.
Ogłosiliśmy jeszcze w tym
roku przetarg na kolejne
200 mb, termin otwarcia
ofert upływa 22 październi-

ka br. Jeśli uda się wyłonić
wykonawcę, to łącznie w
2012 roku wykonane zostanie ok.650 mb chodnika.
Cieszę się, że jest wola
mieszkańców ul. Krótkiej
na Fugasówce, aby uregulować przestarzałe sprawy
własnościowe. Mieszkańcy
podjęli słuszną inicjatywę,
aby wykorzystać czas i
uregulować sprawy własnościowe i w przyszłości
wybudować drogę. Gmina
jest zainteresowana załatwieniem sprawy i bardzo
dziękuję za pomoc. Z pewnością przyspieszy to budowę przyszłej drogi.
Udrożnienie przepustów –
przekażemy do zarządcy
dróg.
Zainteresuję się sprawą
- być może na Orliku wystarczy
przeprowadzić
zabiegi
konserwacyjne,
które naprawią sztuczną
nawierzchnię.

Do Redakcji GO wpłynęło pismo od radnych Rady Miejskiej z Podzamcza, skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu, w którym występując w imieniu mieszkańców, Rady Sołeckiej, turystów, nowo wybudowanego Hotelu Poziom 511 proszą o ujęcie w budżecie Gminy Ogrodzieniec na rok 2013 między innymi remont ulicy Bonerów
i przywrócenie jej właściwej szerokości zezwalającej na dobrą komunikację z hotelem.
Odpowiedź zawierająca stanowisko Burmistrza wobec powyższej prośby zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu GO.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Ogrodzieńcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu

zapraszają 11 listopada (niedziela) 2012 r na uroczystość włączoną w obchody
Święta Odzyskania Niepodległości: przekazanie nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ogrodzieniec.
w programie:
11.15 – uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu w
asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec
11.45 – przemarsz pocztów sztandarowych i kompanii honorowej spod remizy OSP w Ogrodzieńcu do Kościoła Parafialnego
12.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz poświęcenie nowego samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu
ok. 13.30 – prezentacja lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Ogrodzieniec na placu przy Kościele
Parafialnym w Ogrodzieńcu
SZCZEGÓŁY NA PLAKATACH

W dniach 28 – 30 września br. Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Ogrodzieńcu zorganizował dla druhen i druhów z OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec wyjazdowe szkolenie w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Jego uczestnicy zapoznali się m.in. z regulaminem umundurowania i odznaczeń.
W wolnym czasie druhowie mieli okazję zwiedzić Sandomierz i Kazimierz Dolny.
W imieniu Zarządu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdowego
szkolenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec p. Andrzejowi Mikulskiemu, p. Prezes Spółki
Zamek Iwonie Pakule-Błoch, p. Januszowi Grzesiakowi, p. Szczepanowi Plutce oraz p. Michałowi
Półkoszkowi.

Uchwała Nr XXIX/241/2012 w sprawie: zmian w planach
w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok

Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

Uchwała Nr XXIX/242/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata
2012-2022

S P R O S T O W A N I E
Podczas festynu w Kiełkowicach w dniu 18 sierpnia br. wystąpił Zespół Echo, a nie jak podaliśmy Chór Seniora.
Redakcja

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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11 października w Urzędzie Marszałkowskim w
Katowicach odbyło się
spotkanie w sprawie Regionalnego
Programu
Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

26 września w Podzamczu, a 27 września w Żelazku odbyły się zebrania
sołeckie, na których omówiono bieżące sprawy oraz
dyskutowano nad funduszem sołeckim na rok przyszły.
3 października na Zamku
Ogrodzienieckim w Pod-

zamczu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji
Sportu, Turystyki i Rekreacji
Sejmiku Województwa Śląskiego, w czasie którego
radni dyskutowali m.in. o
rozwoju turystyki na Jurze
oraz potrzebie znalezienia
środków finansowych na
pomoc zabytkom jurajskim.

12 października z okazji
Święta Edukacji Narodowej
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec złożył życzenia wszystkim pracownikom szkół w całej Gminie
oraz przyznał nagrody wyróżniającym się w pracy
nauczycielom. W tym roku
otrzymali je: mgr Justyna
Zielińska i mgr Aneta Filosek z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz mgr Renata
Długosz ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie.

16 października na
wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ulicy Słowackiego 9 odbyło się zebranie w sprawie remontu dachu wykonanego na budynku w
2000 roku oraz w sprawie
zasad rozliczania za wodę
we wspólnotach mieszkaniowych. Na zebraniu
właściciele mieszkań podnosili kwestie niezadowalającego wykonania remontu dachu na budynku,
który przed dwunastoma
laty organizował Urząd
Miasta i Gminy. Wyjaśnień
udzielił Burmistrz, tłumacząc, że odnowienie dachu polegało jedynie na
wymianie pokrycia azbestowego na bezazbestowe, bez zmiany konstrukcji dachowej. W owym

czasie zdecydowano się
na rozwiązanie możliwie
najtańsze i zamiast pokrycia blachą, podjęto decyzję o wymianie eternitu
na „falę” celulozowo-cementową. Z perspektywy
czasu można stwierdzić,
że nie było to najlepsze
rozwiązanie, ale w 2000r.
wspólnota nie posiadała
własnych środków, które
mogłaby przeznaczyć na
remont dachu w szerszym
zakresie. Nie wyremontowano też kominów.
18 października w Krajowej Izbie Odwoławczej
odbyło się posiedzenie,
na którym rozpatrywane
było odwołanie jednego
z oferentów w związku z
ogłoszonym przez Gminę
przetargiem na „Przygo-
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towanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko-Częstochowskiej”
- dokumentację
zagospodarowania terenu po byłej Cementowni
„Wiek”. Odwołanie zostało odrzucone, a Izba
potwierdziła poprawność
procedur
stosowanych
przez Gminę.
18
października
w
MGOK w Ogrodzieńcu
zainaugurowano I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad 120 słuchaczy
odebrało indeksy oraz
legitymacje UTW. Wykład
inauguracyjny pt. „Skuteczna komunikacja w
sytuacjach konfliktowych”
wygłosiła prof. Jadwiga
Stawnicka. Patronat merytoryczny nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w
Ogrodzieńcu objęła Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Złoty Certyfikat dla Związku Gmin Jurajskich

Szlak Orlich Gniazd, jedna z najbardziej znanych
atrakcji województw śląskiego i małopolskiego,
okrzyknięto
Najlepszym
Produktem Turystycznym
Polski. Uroczysta Gala,
na której ogłoszono wyniki
konkursu na Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej odbyła się 27
września na Zamku Królewskim w Warszawie.
–
Imponujące
zamki,
wciąż nienaruszona przyroda i idealne warunki do
uprawiania
wspinaczki,
to wszystko przyciąga na
Jurę setki tysięcy turystów
rocznie – tak nasz turystyczny przebój opisuje
Robert Nieroda, Dyrektor Biura Związku Gmin

Jurajskich, który od lat
promuje Jurę KrakowskoCzęstochowską. Uroki te
docenili również eksperci
zasiadający w komisji wybierającej laureata Złotego
Certyfikatu POT, m. in. Tadeusz Milik, Prezes Forum
Turystyki Przyjazdowej czy
Adam Mikołajczyk, ekspert
marketingu terytorialnego.
W finale konkursu Orle
Gniazda pokonały m. in.
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego czy Jura Park z
Krasiejowa. Ten największy sukces promocyjny
Związku Gmin Jurajskich
– usytuowanie Szlaku Orlich Gniazd na szczycie
produktów turystycznych
w Polsce,
poprzedziły

konkretne działania promocyjne i inwestycyjne,
a mianowicie zdobycie
w 2010 roku certyfikatu
Polskiej Organizacji Turystycznej dla Szlaku Orlich
Gniazd, wygranie konkursu w grupie allegro na najlepszy produkt turystyczny,
którego nagrodą była kampania reklamowa szlaku w
2011roku za kwotę 50.000
zł. Opracowanie w 2011
roku strategii rozwoju oraz
strategii
marketingowej
Szlaku Orlich Gniazd, którą Związek Gmin Jurajskich wdraża od początku
2012r. Wykonanie nowego logotypu szlaku oraz
otablicowanie go według
nowej koncepcji wizualnej.
Zdobycie Złotego Medalu

Targów Poznańskich za
najlepiej promowany produkt turystyczny 2011r.
Rok 2012 to też bardzo
silna promocja na targach
turystycznych, gdzie Szlak
Orlich Gniazd jest prezentowany jako główny
produkt turystyczny Jury
Krakowsko – Częstochowskiej. Uzupełnieniem
promocji są oczywiście
wydawnictwa dotyczące
szlaku, czy wystawa fotogramów w nocnej wizualizacji obiektów na szlaku
w portach lotniczych podczas EURO 2012.
- Promocja jednak miałaby
się nijak, gdyby nie inwestycje na szlaku – dodaje
Robert Nieroda - jesteśmy
niezmiernie zadowoleni, że
gminy i prywatni inwestorzy
dbają o Szlak Orlich Gniazd
i dzięki nim się on rozwija.
Mamy przecież dwa zamki
odbudowane w Bobolicach
i Korzkwi, w Rabsztynie

trwają prace rekontrukcyjne, zamek ogrodzieniecki
w Podzamczu i zamek w
Smoleniu pozyskały fundusze na zabezpieczenie
ścieżek zwiedzania, powstają nowe atrakcje takie
jak parki miniatur, czy parki
linowe. W sezonie na zamkach odbywają się niezliczone imprezy plenerowe,
budowane są nowe hotele
na szlaku, czy w końcu firmy eventowe swoją ofertę
ściśle wiążą ze Szlakiem
Orlich Gniazd.
Oprócz niewątpliwej atrakcyjności, w swej ocenie
jurorzy brali pod uwagę
przede wszystkim rozwój
w ostatnich latach, stopień
otwartości na turystę oraz
umiejętność „sprzedania”
oferty produktu branży turystycznej.
- Ta nagroda to efekt wielu
lat pracy i ogromnej ilości
lokalnych inicjatyw, wzbogacających ofertę tego

terenu - mówi Agnieszka
Sikorska, Dyrektor Biura
Śląskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia
promującego atrakcyjność
turystyczną województwa.
Dzięki nim Jura nie jest
już jedynie miejscem dla
wędrowców i amatorów
historii. To idealna destynacja również dla rodzin z
dziećmi, amatorów sportów ekstremalnych czy
uczestników spotkań integracyjnych.
- Szlak Orlich Gniazd ma
dziś dużo lepszą infrastrukturę turystyczną niż jeszcze kilka lat temu. Co roku
pojawiają się nowe obiekty noclegowe i kolejne
atrakcje. Dzięki temu Szlak
wciąż zaskakuje i fascynuje
również turystycznych ekspertów, którzy nie oparli się
jego urokowi – podsumowuje Agnieszka Sikorska.
red.
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Inauguracja I roku akademickiego UTW
W czwartek, 18 października br. w Ogrodzieńcu zainaugurowano I rok
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad 120 słuchaczy odebrało indeksy
oraz legitymacje UTW. Wykład inauguracyjny pt. „Skuteczna komunikacja
w sytuacjach konfliktowych” wygłosiła prof. Jadwiga Stawnicka. Patronat
merytoryczny nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu objęła
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Na uroczystość przybyło
ponad 150 osób, wśród
których byli słuchacze,
przedstawiciele Rady Programowo-Naukowej UTW,
władze
samorządowe,
przedstawiciele mediów.
Cieszę się, że w gminie
Ogrodzieniec udało się
zrealizować
propozycję
dla grupy starszej, czyli osób, które dopiero na
emeryturze mają czas, aby
realizować swoje pasje i
zainteresowania. UTW jest
propozycją dla ludzi, którzy
są ciekawi świata, życia.
Nie chcą siedzieć w domu,
wolą wyjść do ludzi i poczuć się jak dawniej, kiedy
byli uczniami, studentami – tymi słowami powitał wszystkich Burmistrz
A. Mikulski, który wręczył
indeksy i legitymacje najstarszym i najmłodszym
słuchaczom Uniwersytetu.
Burmistrz także otrzymał
indeks i legitymację z numerem 1.
UTW będzie wspierać
Rada Programowo-Naukowa, która składa się z
pracowników naukowych,
dyrektorów szkół i instytucji gminnych.
Rok akademicki UTW
rozpoczął wykład pt. Skuteczna komunikacja w
sytuacjach konfliktowych,

który wygłosiła prof. dr
hab. Jadwiga Stawnicka,
wykładowca w Katedrze
Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Jaka powinna być komunikacja, aby była skuteczna? Na to pytanie starała
się odpowiedzieć pani
profesor,
przytaczając
szereg definicji, przykładów oraz technik radzenia
sobie z sytuacjami konfliktowymi. Wykład rozpoczął
się od zagadnień teoretycznych, przybliżających
słuchaczom definicje komunikowania międzyludzkiego oraz problematykę
konfliktów wśród ludzi.
- Konflikt stanowi nieodłączny element naszego
życia, ale ważne jest to,
aby informacja dotarła do
nadawcy i nastąpiła komunikacja zwrotna, czyli
odpowiednie wyciągnięcie
wniosków z nadesłanej informacji. Nasz świat jest
inny od świata odbiorcy.
Jeżeli w konflikcie są interesy sprzeczne i zgodne to
wtedy możemy negocjować. Istotne jest, aby w
sytuacjach konfliktowych
nie używać słów „nie” lub
„ale”, ponieważ wtedy odbiorca zaczyna myśleć o
negacji i rośnie eskalacja

konfliktu – przekonywała
w wykładzie prof. Stawnicka.
Druga część wykładu
poświęcona była praktycznym sposobom rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zabierali także
głos słuchacze, dzieląc się
swoimi spostrzeżeniami.
- Często źle dobrane słowo, które zrani drugą osobę, może spowodować
narastanie konfliktu. Dużo
zależy od tego, kto jest tą
drugą stroną – wypowiadały się osoby z widowni.
- Problematyka związana
z tym tematem należy do
bardzo obszernych. Na
jednym wykładzie na pewno nie da się przedstawić
wszystkich aspektów tego
zagadnienia. Ale pamiętajmy: konflikt jest czymś nieuchronnym, kłótnia wcale
nie oznacza, że rozpętała
się wojna, nasze potrzeby są ważne, ale potrzeby
drugiego człowieka też i
nie kłóć się, kiedy jesteś
zestresowany, zmęczony.
Biorąc pod uwagę tych
kilka reguł, może nie wyeliminujemy sytuacji konfliktowych w naszym życiu,
ale na pewno je złagodzimy lub łatwiej przyjmiemy
– tymi słowami zakończyła
wykład pani profesor.

Wykład prof. J. Stawnickiej

Wręczenie indeksów słuchaczom

Wykłady UTW w Ogrodzieńcu
08.11.2012r. wykład pt. „Kręgosłup okiem fizjoterapeuty- profilaktyka i rehabilitacja”
wygłosi dr n. med. Krzysztof Suszyński, Fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki, laureat
nagród i wyróżnień naukowych oraz akademickich. Od wielu lat należy do zespołu, kompleksowo zajmującego się schorzeniami kręgosłupa. We współpracy z wybitnymi neurochirurgami i anestezjologami zajmuję się rehabilitacją oraz profilaktyką bólów kręgosłupa.
22.11.2012r. wykład pt. „Darowizna i spadkobranie na gruncie prawa cywilnego” wygłosi
dr Tomasz Sadowski, Radca prawny. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
06.12.2012r. wykład pt. „ dzieci „uciekają” rodzicom? – młodzież „oszukująca”…wygłosi
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pedagog i socjolog, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
20.12.2012r. wykład pt. „Człowiek wobec trudnych sytuacji życia codziennego, czyli jak
udzielić pierwszej pomocy” wygłosi dr n. med. Radosław Marciniak.
Lekarz w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny w Zabrzu.
Podajemy harmonogram wykładów w ramach UTW w Ogrodzieńcu do końca roku
2012, w grudniowym wydaniu GO zamieścimy terminy kolejnych wykładów I i II semestru.

Słuchacze UTW

Rada Programowo-Naukowa UTW w Ogrodzieńcu
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prof. dr hab. n. med. Jan Pilch, dr inż. Andrzej Mikulski, dr inż. Tomasz Wyleciał, dr Anna Danielewska-Trzepla, dr Katarzyna Wencel-Ptaś,
adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie Benedykt Matusik, dr hab. inż. Jacek Selejdak,
dr inż. Stanisław Urbaniak, dr Wojciech Jagielski, mgr inż. arch. Ingeborga CygankiewiczPerkowska, mgr Halina Schmidt, dr n.med. Tomasz Szczepanik, dr inż. Danuta MatysekMajewska, dr inż. Jacek Majewski, dyr. MGOK w Ogrodzieńcu Dorota Cygan, dyr. M-GBP
w Ogrodzieńcu Wanda Zając, dyr. SP nr 1 w Ogrodzieńcu Ewa Rudnicka, dyr. Gimnazjum
w Ogrodzieńcu Mirosława Skwarek, starosta Rady Słuchaczy UTW Maria Lipka-Stępniewska.

Rada Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska (starosta), Zygmunt Kupczyński (wicestarosta) oraz członkowie
Rady: Zenobia Bednarz, Wanda Bednarz, Lidia Kołodziej, Hanka Kosowska-Ciemniewska, Józef Weretka.
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W promieniach jesiennego słońca nie tylko pięknie wygląda „złota
polska jesień”, ale także świeżo zakończone inwestycje oraz te, które są jeszcze w toku:
I. Zgodnie z terminem zostały zakończone roboty w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, a tym samym
cały projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” dofinansowany ze
środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. W ramach tej inwestycji
wykonano termomodernizację oraz remont instalacji grzewczej
sześciu obiektów w tym czterech szkół ( w Podzamczu, Gieble,
Ryczowie i Ogrodzieńcu) oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Ogrodzieńcu.

Wyremontowany basen i nowe boisko wielofunkcyjne w Podzamczu

II. W zakresie projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów
na potrzeby kulturalno-rekreacyjne - budowa boiska sportowego i
placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu” kontynuowane są prace w zakresie zagospodarowania terenu
przy boisku wielofunkcyjnym. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 30 października br.
III. Zakończono prace w zakresie zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum
sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska
wraz z remontem basenu”.
IV. Po pozytywnym dla gminy rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej
Izbie Odwoławczej w dniu 26 października br. została podpisana
umowa z wybranym w toku postępowania przetargowego wykonawcą zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w
centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii

V. 22 października br. została podpisana umowa z wybranym w
toku kolejnego postępowania przetargowego wykonawcą (P.H.U.
„AKCEL” Usługi Budowlane, Brukarstwo w Myszkowie) zadania
pn. „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów
naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Zakończenie prac zgodnie z umową ma nastąpić do 30
listopada br.
VI. Trwają prace w zakresie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w
miejscowości Giebło Kolonia – etap I.” Zgodnie z zapisami umowy
realizacja tej inwestycji ma zakończyć się do połowy listopada
br.

Plac zabaw w Ryczowie Kolonii

VII. Nadal kontynuowane są prace przy „Remoncie świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w
celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji
oraz pobudzenia aktywności mieszkańców” dofinansowanym z
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada br.
VIII. 11 października br. została podpisana umowa z wykonawcą
remontu dróg gminnych w Ogrodzieńcu, którym w wyniku przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek. Planowany termin realizacji 30 listopada br.
IX. Trwają prace komisji przetargowej w zakresie badania ofert złożonych przez oferentów ubiegających się o realizację kolejnego
odcinka chodnika w Gieble Kolonii w ramach zadania „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 29+040 do
km 29+259 w miejscowości Giebło Kolonia”.

Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
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Śmieciowe skarby
ogrodzienieckiego zamku
17 kwietnia 2009 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu otoczyli
opieką zamek Ogrodzieniec
i zobowiązali się dbać o wygląd średniowiecznych ruin
oraz propagować informacje
dotyczące legend i faktów
historycznych w środowisku
szkolnym i lokalnym.
Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, wychowankowie pani
Jadwigi Nawary wywiązują

się z podjętych zobowiązań. Tego roku we wrześniu,
uczniowie klasy VIb wybrali
się na zamek, by wziąć udział
w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątamy Świat”.
Pogoda nam dopisała i ochoczo zabraliśmy się do roboty.
W workach zgromadziliśmy
przeróżne śmieci, np.: papierki po słodyczach, puszki i butelki po napojach, skarpetki,
worki plastikowe itp. Sprząta-

nie zamku wiele nas nauczyło;
dowiedzieliśmy się, że niektóre odpadki, takie jak szkło i
plastik, są „długowieczne” a
inne, papier i drewno, rozkładają się szybko. Pani wychowawczyni opowiadała nam
historię zamku i jego legendy.
W nagrodę za posprzątanie
dostaliśmy soczki Capi i każdy zjadł kiełbaskę z ogniska.
Uczennica kl. VIb
Karolina Mystek

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
KATARZYNA KAROLCZYK
RYCZÓW

OFERUJEMY:
- PROWADZENIE EWIDENCJI PODATKOWYCH
(KPiR, ryczałt, karta podatkowa)
- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI DO ZUS
- OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
- SPORZĄDZANIE ROCZNYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH
ZAPRASZAMY
tel. 32 67 151 86, 501 208 654

sprzedaż węgla

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

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

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

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek
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Otrzymaliśmy z „GO” zaproszenie do podzielenia się z czytelnikami gazety wrażeniami z naszych podróży rowerowych
– „Napiszcie coś o waszych wyjazdach rowerami”. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to nic trudnego. Ale kiedy zaczęliśmy się zastanawiać co napisać, jak w największym skrócie opisać swoje wrażenia, żeby czytelników zainteresować,
to okazało się to niezbyt proste. Ponieważ bardzo lubimy nasze hobby rowerowe i chcielibyśmy, być może zarazić nim
innych, spróbujemy jak najlepiej wywiązać się z zadania.

Podjazd Transalpiną na przełęcz Urdele (2145m n.p.m.)

Podróżujemy od 5 lat, w
różnym składzie osobowym
– grupa rowerowa liczy od
dwóch do sześciu osób.
Naszymi towarzyszami podróży są: Ewa i Zbyszek
Grajdek z Bzowa, Marek
Podsiadło z Ogrodzieńca i
nasza córka Agata.
Nasze najdłuższe i najciekawsze trasy to: Norwegia,
Austria, Szwajcaria, Islandia, Szkocja, Rumunia. Najdłużej trwająca wyprawa to
6 tygodni, ale zazwyczaj
nasze wyjazdy trwają 3 tygodnie.
Poza tym robimy sobie krótsze wycieczki np. do Pragi,
Sandomierza, Wadowic,
Szczawnicy, Wisły itd.
Najdłuższa podróż – to
4600 km, którą odbyli Marek ze Zbyszkiem. Najczęściej nasze trasy wynoszą
1500 – 2000 km. Przeciętny dzienny dystans to 80
– 120 km, ale zdarza się
również 200 km w ciągu
dnia. To tyle statystyki, ale
przecież nie o to chodzi w
podróżach rowerowych.
To o co chodzi?
Każdy, kto korzysta z roweru, doskonale to czuje.
Tak więc kiedy podróżuje się rowerem, wszystko
zależy od ciebie – dokąd
chcesz dotrzeć, które drogi wybierzesz, gdzie się

zatrzymasz, gdzie będzie
twój obiad, gdzie będziesz
spać. Siadasz na rower i od
twoich sił i pomysłowości
zależy wszystko! Dzięki stosunkowo wolnemu tempu
przemieszczania się więcej
widzisz, spotykasz wielu
ludzi, możesz zatrzymać
się wszędzie, gdzie chcesz.
Czujesz zapachy, temperaturę, wiatr, deszcz, słońce.
Tak naprawdę nigdy nie jesteś pewien, gdzie danego
dnia dotrzesz i co cię dziś
czeka. I to jest przygoda!
Skąd pomysły na podróże
rowerowe?
Pierwsza podróż Marka i
Zbyszka była zainspirowana przez relację rowerzysty
Michała Wolffa, który wspaniale opisał swoją podróż do
Norwegii, aż na Nordkapp.
Opisy były tak dokładne,
tak doskonałe, że można
było jechać w podróż kierując się tylko jego wskazówkami. No, a potem zaczęło
się już na dobre. Fantazja
przecież nie ma granic!
Ale dobrze jest korzystać
również z doświadczeń innych osób. Jako dobre źródło informacji o rowerowych
podróżach polecamy stronę forum internetowego:
www.podrozerowerowe.pl
Polecamy również literaturę
o tematyce rowerowej. Jest

dokończenie na str. 8

Grupa rowerowa w pełnym składzie na Trasie Transfogaraskiej

Serpentyny Trasy Transfogaraskiej

jej sporo, ale w pierwszej
kolejności polecamy książki
wspaniałych podróżników
Ani i Roberta Maciąga,
którzy od lat podróżują po
całym świecie, a ich relacje
z podróży czyta się jednym
tchem. Ich strona internetowa to: www.ku-sloncu.
org i tam również można
zapoznać się z ich relacjami i książkami. Korzystanie z doświadczeń innych,
którzy przetarli już wiele
ścieżek, jest bardzo cenne,
stanowi źródło inspiracji do
planowania następnych podróży – bo kiedy czyta się,
że komuś udało się dotrzeć
do jakichś egzotycznych
miejsc, to myśli się, że mnie
też powinno się udać.
Na koniec zapowiedziana
relacja z ostatniej podróży
do Rumunii.
Kiedy przed wakacjami
znajomi pytali, dokąd się
wybieramy i słyszeli: do Rumunii, to chwytali się za głowy, odradzali wyjazd lub
radzili – „Uważajcie tam!”
A jak wyglądała podróż?
Najpierw wyjazd pociągiem
z Zawiercia do Przemyśla.
Dziesięć godzin jazdy, problemy z załadowaniem do
pociągu pięciu rowerów,
pomimo, że pociąg był
oznaczony jako przystosowany do przewozu ro-

Przełom Dunaju – tzw. „Żelazne Wrota Dunaju”
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Jeden z nagrobków na „Wesołym Cmentarzu” w Sapancie

werów. Z Przemyśla przez
Medykę wyruszyliśmy już
na własnych kołach przez
Ukrainę do Rumunii. Na
Ukrainie spędziliśmy cztery dni. Pierwsze, co jest
widoczne na Ukrainie, to
dużo śmieci i fatalne drogi,
czasami tak dziurawe, że
więcej w nich dziur niż asfaltu. Ta część Ukrainy, którą widzieliśmy robi bardzo
smutne wrażenie – biedna,
zaniedbana, jakby zapomniana przez wszystkich.
Jedynie cerkwie są piękne, bogate, złocone. Czasami w jednej biednej wsi
były dwie! Przejeżdżając

przez wsie, w kolorowym
korowodzie byliśmy często
atrakcją - dzieci i starsi
ludzie siedzący na ławeczkach przy drogach kiwali
nam życzliwie, pozdrawiali i
życzyli szczęścia. Niestety
nigdzie na trasie nie pojawił się żaden kamping czy
hotel, więc cztery dni spaliśmy wyłącznie „na dziko”
i bez takich wynalazków
jak łazienka. Ceny żywości porównywalne są do
naszych, chociaż czasami
mieliśmy wrażenie, że na
widok obcokrajowców były
brane z sufitu. Piątego dnia
przekroczyliśmy granicę z

Rumunią. Najpierw zwiedziliśmy jedyny w Europie
„wesoły cmentarz” we wsi
Sapanta, a następnie skierowaliśmy się w stronę gór.
I tu zaczęła się właściwa
część podróży. Ale jak tu
opisać wspinanie się obciążonym rowerem pod górę
na wysokość ponad 2000
m, w temperaturze powyżej
35 st. C, kiedy pot ciurkiem
leje się po twarzy. Trudo
to opisać, ale podróżnik
wie, jaki ma cel podróży,
że trzeba powoli kręcić
pedałami i nie ma innego
sposobu, żeby dotrzeć do
celu. Nasze najpiękniejsze

i najwyższe trasy w czasie
tej podróży to słynna Trasa
Transfogaraska przez przełęcz Balea Lake (2034 m
n.p.m.) w najwyższym paśmie rumuńskich Karpat i
najwyżej położona droga w
Rumunii Trasalpina (2145 m
n.p.m.). Kiedy z mozołem,
godzinami wspinaliśmy się
pod górę, bardzo miłe było,
kiedy ludzie wjeżdżający
samochodami, pozdrawiali
nas, bili nam brawo albo
pokazywali znak viktorii. A
pewnie niektórzy myśleli o
nas – szaleńcy! Ale kiedy
już zdobyło się szczyt, to
widoki, wrażenia i satysfak-

Chwila poetyckiej zadumy
		
xxx
Listopadowe kaniony bólu
przemierzane po tylekroć – sama wiesz,
jak trawiły całą obejmując
i nie było żadnej iskry
najmniejszej radości
w pomroce przeczuć
ani w tamtej godzinie czuwania,
ani w zapamiętaniu
po tym jak słabe pisklę serca zamilkło.
Czy beznadzieja gnieździła się
w szerokim uśmiechu młodych chwil?
Tyle w nim było piękna.
Czy jak dreszcz przeszywał go czasu
niezauważalny bieg?
Sama nie wiesz,
patrząc w lustrzaną jasność,
która odbijała oczy bławatnymi barwami,
policzków świeżość pachnących róż,
usta haftowane perłową czerwienią malin,
w muzycznym akordzie słowa uchylone
dotąd słyszysz w ciszy pustej
tak pustej, że aż olbrzymieje
od nadmiaru tego co było,
a czym nie jest
poza rozpaczą.
Czy w nicości byt?
Czy na ustach pojawia się smak uśmiechu,
a w oku łza ubawienia światem?
Cierpki nurt Lety niesie pytań niedopowiedzi.
Nadziei moc ducha objaśni
i dojrzysz na filarach wiary
zawieszony mostu drugi brzeg,
gdzie klepsydry mierzą bieg bezczasu
na pewne spotkanie.
Alicja Kmita-Żak, 1.08.2012r.

80-Lecie Szkoły Podstawowej
w Ogrodzieńcu
Pamiętam szkolną ławę
Choć szybko mija czas
I chociaż głowy siwe
Wspomnienia dręczą nas.
Nasze dziecięce lata
Dawno odeszły w dal
Już nie powrócą nigdy
Tych szkolnych chwil nam żal.
I te drewniane ławy
Odeszły w siną dal
Dziś czasy komputerów
Lecz serce czuje żal.
Nie ma już atramentu
Stalówek z piórami
Dzisiaj masz ty laptopa
I klikasz myszkami.
W ten piękny Jubileusz
W osiem dziesiątek lat
Naszej kochanej szkole
Życzymy tysiąc lat!!!
Słowa: Wanda Kwasecka
Piosenkę wykonywał Zespół „Echo”
podczas obchodów 80 lecia Szkoły
Postawowej w Ogrodzieńcu
w październiku 2011 roku.

cja ogromna! Niestety nawet zdjęcia nie oddają tych
wrażeń. Oprócz pięknych
gór w Rumunii, spotkaliśmy
tam życzliwych ludzi, dobre
jedzenie, w tym szczególnie pyszne sery, miłe, niedrogie hoteliki. Rumunia
to zupełnie normalny kraj
– taki jak Polska. Od 2007
roku jest członkiem Unii Europejskiej i widać, że unijne
pieniądze również zmieniają ten kraj na lepsze. Obraz
trochę psują liczne społeczności romskie, które
tak jak wszędzie zupełnie
nie integrują się ze społeczeństwem. Nie bardzo
wiadomo dlaczego Rumunia utożsamiana jest z Romami, skoro stanowią oni
zaledwie 2,5% społeczeństwa, a np. na Węgrzech
jest ich aż 4%!
Przejechaliśmy łukiem Karpat całą Rumunię i dotarliśmy do Serbii, nad Dunaj.
Wiedzieliśmy, że tam jest
pięknie, ale nie sądziliśmy,
że aż tak pięknie! Szeroki
Dunaj zwęża się w wąski
przesmyk w tzw. „żela-

znych wrotach” , ściskany
przez wysokie wapienne
skały. Na jednej z gór wykuty został w skale wizerunek króla Decebala, wysoki
na czterdzieści metrów.
Widoki są przepiękne, spokojna droga, biegnąc po
serbskiej stronie wzdłuż
Dunaju, poprzecinana licznymi tunelami – idealna na
rower.
Po przejechaniu 1800 km z
powrotem wjechaliśmy do
Rumunii, do miejscowości
Timisoara, gdzie przyjechał
po nas wcześniej zamówiony w Polsce bus. (Wypożyczony w wypożyczalni
pana Dziubałtowskiego w
Ogrodzieńcu). Była to bardzo udana, piękna, gorąca podróż. Jeżeli macie
Państwo ochotę na obejrzenie naszej galerii z podróży, to zapraszamy na
stronę: https://picasaweb.
google.com/11206216470
9293/UkrainaRumuniaSerbia2012r.
Urszula i Marek
Dembowscy

Przemijanie
Świat się kręci
Według swej osi,
Zegar odmierza
upływa czas.
Czas przemijania
o zatrzymanie prosi,
by młodość jeszcze,
zatrzymać w nas.
Przeminą szybko,
dziecięce lataprzeminie czas pięknej młodości.
Pozostanie tylko znak zapytania
co dalej będzie w przyszłości?
Chociaż co roku,
powraca wiosna,
lato gorące powróci.
Lecz młodość,
która przeminęła,
nigdy już do nas
nie wróci.
Zenona Fiutak
dn.14.10.2012r.

Szkoda lata
Ach jak szkoda lata, że już przeminęło
Tyle pięknych wspomnień tak wspaniale było
Wycieczki, zabawy dni pełne uroku
Po wszystkim została tylko łezka w oku
Już nadeszła jesień wszystko mgłą zasnuła
Lecz i jesień piękna barwą swą przykuwa
Czerwienią się sady złocą liście drzewa
A wiatr pośród liści spadających śpiewa
Chociaż piosenka smutna i smutno rozbrzmiewa
Jesień też jest piękna i kochać ją trzeba
Lucyna Golba
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NA SPORTOWO
18.10.2012r. na obiekcie sportowym "Orlik" w Ogrodzieńcu odbyła się impreza sportowa w postaci dwumeczu piłkarskiego pomiędzy reprezentacjami szkół podstawowych
z Giebła i Ogrodzieńca w kategorii dziewcząt i chłopców.
Inicjatorem zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Robert Łypaczewski, a nagrody dla szkół w postaci
pucharów i piłek ufundowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Celem tych zawodów była popularyzacja sportu a
w szczególności piłki nożnej i zasad fair play wśród dzieci.
W meczu dziewcząt zwyciężyły reprezentantki Giebła wygrywając 3:0 z gospodarzami po golach Oli Odyjas i Mileny Żurawskiej (2) grając w składzie: Sandra Szczepanek,
Anna Sygit, Magdalena Kamińska, Wiktoria Starobrzyńska,
Milena Żurawska, Aleksandra Odyjas. SP 1 Ogrodzieniec
wystąpiła w składzie: Paulina Sikora, Weronika Koza, Dagmara Mikoda, Karolina Mendak, Julia Mazur, Karolina Mystek, Magdalena Miśta, Kinga Machelska, Lilliana Smok.
W meczu chłopców lepsi także okazali się uczniowie z
Giebła, pokonując po dogrywce Ogrodzieniec 5:3 (w normalnym czasie 2:2) po golach Karola Głąba (4) i Kacpra
Kajdańskiego. Gole dla SP1 Ogrodzieniec uzyskał Karol
Bratek.
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Na zdjęciu wszyscy uczestnicy turnieju.

Skład SP Giebło: Dominik Bartos, Dawid Kijas, Norbert
Grzanka, Sylwester Wieczorek, Radosław Kowalczuk,
Kacper Kaziród, Daniel Kula, Karol Głąb, Kacper Kajdański
- trener Robert Łypaczewski.
SP1 Ogrodzieniec: Dariusz Bugajny, Kamil Dachowski,
Rafał Skowerski, Igor Mikulski, Karol Bratek, Wiktor Grzebieluch, Adrian Styczeń - trener Jarosław Janik. Zawody
sędziował Dawid Szymusik.
red.

Kulturystyczne wyczyny
W niedzielę, 12 sierpnia br. w hali sportowej MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się zawody w kulturystyce klasycznej. W kategorii +80 startowało 22 zawodników. Zawodnik Sebastian Szatan z sekcji kulturystyczno-ciężarowej w
Ogrodzieńcu-Cementowni zajął 6 miejsce.
W niedzielę, 2 września br. na hali sportowej w Bytomiu odbyły się zawody w kulturystyce klasycznej o mistrzostwo
Śląska. W kategorii +80 startowało 14 zawodników. Zawodnik Sebastian Szatan z sekcji kulturystyczno-ciężarowej w
Ogrodzieńcu-Cementowni zajął 5 miejsce.
Trener Benedykt Pęczak
Siłownia w Ogrodzieńcu-Cementowni

Sukcesy sportowe zawodników UKS Ogrodzieniec
W dniach 6-7 października br. w Łodzi w hali Atlas
Arena odbyły się Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym oraz II Puchar

Europy w tej dyscyplinie.
W Pucharze Europy startowało dwóch zawodników UKS Ogrodzieniec:
Bartłomiej Rozlał oraz Ka-

W środku Karol Siwek - zdobywca brązowego medalu

rol Siwek. Obaj zawodnicy to wielokrotni medaliści
Śląskiej Ligi Karate oraz
uczestnicy Pucharu Polski w karate tradycyjnym.

W poprzednim roku Bartłomiej Rozlał zdobył brązowy medal na Pucharze
Europy. W tym roku powtórzenie tego sukcesu

Sebastian Szatan na zawodach

było dużo trudniejsze ze względu na silniejszą konkurencję oraz wyższe wymagania dla Bartka – na poziomie brązowego pasa walczy się już tylko z czołówką
mistrzów europejskich. Za to Karol Siwek (pomarańczowy pas) zdobył w tym roku brązowy medal podczas
zawodów Pucharu Europy. Obaj zawodnicy zasłużyli na
słowa uznania za swoje zaangażowanie, determinację
oraz osiągnięte sukcesy.
Warto nadmienić, że karate tradycyjne w Polsce to już
40-letnia tradycja. Polski Związek Karate Tradycyjnego
zrzesza kilkanaście tysięcy adeptów tej sztuki walki.
Karate tradycyjne to sztuka walki niosąca z sobą wiele aspektów zdrowotnych i wychowawczych. Podczas
treningów zwraca się ogromną uwagę na te czynniki.
Czynione są starania aby karate wprowadzić jako dyscyplinę olimpijską oraz przedmiot nauczania w szkołach. Walory kulturowe oraz prozdrowotne uprawiania
karate tradycyjnego są wystarczającymi przesłankami
przemawiającymi za tymi rozwiązaniami.
UKS Ogrodzieniec jest klubem zrzeszonym w Śląskim
Okręgowym Związku Karate Tradycyjnego należącego
do PZKT. Pozwala to wszystkim zawodnikom trenującym w Ogrodzieńcu, Kroczycach i Olkuszu na udział
w egzaminach oraz zawodach organizowanych na
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim i
światowym.
Dariusz Kosiński – trener UKS Ogrodzieniec
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Mażoretki w Zakopanem, Orkiestra w Bukowinie
W pierwszym tygodniu października, w dniach 5,6 członkowie Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry z Ogrodzieńca
wzięli udział w wycieczce do pięknej i malowniczej miejscowości na południu Polski, a mianowicie Bukowiny
Tatrzańskiej.

Mażoretki przed domem Kornela Makuszyńskiego

W dniu 19.10.2012r. kadetki i juniorki zespołu „Fantazja”
wyruszyły na wycieczkę do Zakopanego. Opiekunami były
nasze Panie instruktorki, p. Anna Malinowska i p. Agata
Barteczko, oraz p. Anna Wójcik, p. Joanna Piwowarczyk
i p. Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec. Wycieczka została zorganizowana dla nas
w nagrodę za cały rok ciężkiej i sumiennej pracy.
Droga do Zakopanego minęła bardzo szybko. Po
drodze oczywiście posililiśmy się pysznymi kurczakami w KFC. Po przyjeździe
pierwsza atrakcja – baseny
termalne „Bania” w Białce
Tatrzańskiej. Niesamowita
zabawa i wypoczynek. Spędziłyśmy tam wspaniałe 2,5
godziny.
Następnie pojechałyśmy na
całkiem niezły obiad i do
pensjonatu, aby się zakwaterować. Pensjonat bardzo
przytulny i ładnie urządzony. Po krótkim odpoczynku
czekała nas kolejna atrakcja. Ognisko z pieczeniem
kiełbasek oraz śpiewaniem
piosenek, w czym najbar-

Przy ognisku...

dziej aktywne były nasze
Panie instruktorki i ... Pan
Burmistrz.
Drugi dzień pobytu rozpoczęłyśmy od zwiedzania
muzeum Kornela Makuszyńskiego. Jest to pięknie
urządzona willa z autentycznymi meblami i obrazami
autora „Przygód Koziołka
Matołka”.
Niespodzianką było zwiedzanie „domu do góry
nogami”. Niezapomniane
przeżycie i bardzo dużo
śmiechu. Polecam każdemu, kto choć przez chwilę
marzył, aby chodzić po suficie.
Następnie żelazny punkt
każdej wycieczki do Zako-

Nic tak nie cieszy jak
wspólnie beztrosko spędzony czas w tak miłym
gronie. Kiedy nadszedł
długo oczekiwany dzień
wyjazdu, wszyscy byli bardzo pobudzeni, podekscytowani i mimo wczesnej
pory dnia gotowi na kilkugodzinną podróż. Czas
mijał szybko, a po drodze
nie mogło zabraknąć postoju przy KFC. Na miejscu
zatrzymaliśmy się w hotelu
„U Franka. Właściciele byli
bardzo gościnni, a przez
domowe dania czuliśmy się

jak u siebie. Po zakwaterowaniu mogliśmy realizować
dalsze plany. Nadszedł najbardziej oczekiwany moment – wycieczka na baseny termalne. Aerobik w
wodzie, zjeżdżalnie, bicze
wodne, baseny bez nakrycia, gorące wody. Orkiestranci bawili się świetnie!
Wieczór spędziliśmy przy
ognisku, piekąc kiełbaski
i śpiewając. Kolejny dzień
odbył się w równie miłej
atmosferze. Wjeżdżając na
Gubałówkę, obserwowaliśmy piękno natury i wyjąt-

panego – Krupówki, gdzie
kupowałyśmy pamiątki.
Po obiedzie wyjechaliśmy w
drogę powrotną do domu.
Wyjazd był bardzo udany,
pogoda przez cały czas nam
dopisywała. Warto pracować cały rok, aby móc spędzić niezapomniane chwile
w gronie przyjaciół.
Magdalena Wałek
fot. Joanna Piwowarczyk
Podczas obu wyjazdów
realizowany był program
profilaktyczny dla dzieci i
młodzieży uczestniczących
w zajęciach prowadzonych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.

Orkiestra na Gubałówce

Mażoretki przed „Domem do góry nogami”

kowe Tatry. Spacer po Krupówkach i kupno pamiątek
sprawiły nam ogromną
przyjemność. Jedną z największych atrakcji było
zwiedzanie Muzeum Kornela Makuszyńskiego w
Zakopanem. Wyjazd miał
charakter integracyjny i odbył się pod nadzorem opiekunów : rodziców członków
orkiestry oraz Pana Andrzeja Mikulskiego. Serdecznie
dziękujemy !
Karolina Szczęśniak
fot. Mateusz Grajdek
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BIBLIOTEKA POLECA
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu można znaleźć
wiele ciekawych pozycji
książkowych. Jedną z
nich jest seria książek Virginii C.Andrews „Kwiaty
na poddaszu”. To długo
oczekiwane
wznowienie
wielkiego bestsellera! Najbardziej poszukiwana książka ostatnich lat. Wciągająca
opowieść o rodzinnych tajemnicach i zakazanej miłości. Szczęśliwą z pozoru

rodzinę
Dollangangerów
spotyka tragedia - w wypadku samochodowym ginie ojciec. Matka z czwórką
dzieci zostaje bez środków
do życia i wraca do swego
rodzinnego domu. Niezwykle bogaci rodzice mieszkający w ogromnej posiadłości, wyrzekli się córki z
powodu jej małżeństwa z
bliskim krewnym, a narodzone z tego związku dzieci
uważają za przeklęte.
W tajemnicy przed dziad-

kiem rodzeństwo zostaje
umieszczone na poddaszu,
którego nigdy nie opuszcza.
Dzieci żyją w ciągłym strachu, a odkrycie, jakiego dokonuje najstarszy brat, stawia rodzeństwo w obliczu
nieuniknionej katastrofy.
„Płatki na wietrze” to druga część niezwykłej historii
rodzeństwa. Dzieci trafiają
do domu doktora Sheffielda, który roztacza nad nimi
opiekę. Straszne przejścia
nie pozwalają im jednak

Skrzydlata zaduma
Zaduma, jak pojawia się
jesienią, to w tajemniczej
scenerii natury, której nuty
życia, jakkolwiek odczuwane nigdy do końca nie
są odkryte. Jak przeniknąć
ten świat „zaoczny”? Jak

pokonać broniący do niego mur? Bolesław Leśmian
jest poetą, który próbuje
pokonać ową barierę czuciem, by dojrzeć co za murem prawdziwe, rzeczywiste. W jego „Dziewczynie”

dwunastu braci podejmuje
się próby przebicia muru by
uwolnić dziewczynę, której głos słyszą. Daremnie.
A gdy udało się pokonać
przeszkodę upersonifikowanym młotom, okazało

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZEDSZKOLU

12 października w przedszkolu uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli
wszyscy pracownicy przedszkola. Dzieci
z grupy Słoneczek pod kierunkiem pani
Renaty Sergiel przygotowały program
artystycznym złożony z wierszy, piosenek i tańca. Przedszkolaki dziękowały za trud, cierpliwość, miłość i wielkie
poświęcenie, a w dowód wdzięczności
złożyli wszystkim pracownikom życzenia
i kwiaty.
Aneta Filosek

powrócić do normalnego
życia. Może im pomóc jedynie znienawidzona matka… Intrygujące połączenie
powieści obyczajowej, psychologicznej, przygodowej i
thrillera. Sugestywna rzecz
o rodzinnej tajemnicy, trudnym wchodzeniu w dorosłość i poszukiwaniu miłości.
„A jeśli ciernie” to kontynuacja „Kwiatów na poddaszu” i „Płatków na wietrze”.
Mijają lata. Cathy po swych
małżeńskich perypetiach
ma dwóch synów, Jory’egoi Barta. To oni opowiasię, że za murem nie ma
dziewczyny, wszak był to
tylko głos. Wszelkie baśnie
są jednak po to, by poczuć
bardziej siebie i odkryć w
swoim życiu, krótkim przecież, jakiś sens.
Żeby jednak nie filozofować i nie nudzić czytelnika,
przejdźmy do konkretów.
Leśmianem zafascynowało się „Marzenie” – zespół
młodych ludzi, którzy w poezji śpiewanej szukają „zaocznego” świata w słowie
podbudowanym
dźwiękiem. Aktualnie zespół występuje w składzie: Dariusz
Kosiński – konferansjerka,
muzyka, gitara, harmonij-

ogrodzieniecka GAZETA
dają dalszą historię. Cathy i
jej ukochany brat Chris żyją
obecnie w związku i adoptują dziewczynkę. Tymczasem do domu obok wprowadza się pewna starsza
pani, która interesuje się
synami Cathy. Bart często
ją odwiedza. Wkrótce dostaje od lokaja tajemniczy
dziennik. Lektura zmienia
chłopca nie do poznania…
A dla naszych najmłodszych czytelników mamy
cykl książeczek Marii Szarf
„Reksio. Przyjaciel najmłodszych” . Są to pogodne,
ka ustna, śpiew. Barbara
Rymarowicz – wokalistka
o płynnej, ciepłej linii dźwięku, łatwo wpadającego w
ucho. Marek Cyzowski –
gitara akustyczna, instrumenty perkusyjne. Marek
Woźniak – gitara basowa.
13 października br. „Marzenie” zaprezentowało drugie
premierowe nagranie płytowe pt. „…na skrzydłach
zadumy” w Domu Kultury
w Kroczycach.
Miłośnikom poezji, a poezji
śpiewanej w szczególności, zespół jest znany, gdyż
wielokrotnie występował w
ogrodzienieckim MGOK-u,
z którym z resztą jest zwią-
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pełne pouczających historyjek o przyjaźni i zabawie
opowiadania, których bohaterami jest Reksio oraz
jego znajomi. Stanowią idealną propozycje dla młodszych dzieci a dzięki dużym
literom, ułatwiają czytanie i
mogą stać się pierwszą samodzielną lekturą.
Zapraszamy do odwiedzania naszej Biblioteki
i zachęcamy do czytania ciekawych propozycji
książkowych.
Justyna Pilarczyk

zany od początku istnienia.
Pomysłodawcą tego muzycznego przedsięwzięcia
jest, co na koncercie było
wyraźnie podkreślone, Marek Woźniak – instruktor
muzyki w MGOK w Ogrodzieńcu i świetny aranżer.
Cieszymy się z dokonań zespołu. Ich koncerty
owiane nutą z kręgu muzyki z krainy łagodności,
przyjemnie brzmiącymi w
uchu aranżacjami, na długo
pozostają w pamięci. Ma
się to odczucie słuchając
nowej płyty Zespołu „Marzenie”.
Alicja Kmita-Żak
Joanna Piwowarczyk

JAROSŁAW LIBERSKI

ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec
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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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PIERWSZOKLASIŚCI

Szkoła Podstawowa w Ryczowie
Paweł Grzyb, Natalia Iskierka, Jakub Jaśko, Aleksandra Mróz,
Katarzyna Mróz, Alan Nowak, Kinga Ostrowska, Kinga Półkoszek,
Szymon Półtorak, Dawid Wdowik
Wychowawca: mgr Wanda Kuśmierska

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz”
w Podzamczu
Szkoła Podstawowa w Gieble
Klasa I: Patrycja Wesołowska, Jan Jurczak
Bilnik Barłomiej, Cichor Kacper, Janik Oskar, Janus Klaudia, Jędruszek Wychowawca mgr Dagmara Kapuśniak
Michał, Jurczak Kacper, Karoń Jakub, Kmita Bartłomiej, Kowal Dominika,
Łągiewka Oliwier, Mędrecka Julia, Pacia Kacper, Piętosa Aleksandra, Pilarczyk Oliwia, Prysak Julia, Smoleń Natalia, Stasiło Kinga, Szlachta Konrad ,
Szlachta Weronika
Wychowawca: mgr Bożena Kajdan

Fugasówka
Powstaje nowy chodnik
Od miesiąca trwają prace
przy remoncie chodnika
na ulicy Bzowskiej w Fugasówce. Stare płyty, które były mocno zniszczone,
z ubytkami na długości
nawet kilkunastu metrów,
zostaną zastąpione nową,
estetyczną kostką brukową. Na inwestycje przeznaczono kwotę ok. 88 tys.
złotych ze środków Gminy
Ogrodzieniec i Powiatu
Zawierciańskiego (po połowie każda ze stron). Do
wykonania został jeszcze

niewielki odcinek na końcu
ulicy, na który potrzebne
są dodatkowe środki. W
tej sprawie Jerzy Janoska, radny Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w imieniu
mieszkańców złożył pismo
do Starosty Zawierciańskiego o zabezpieczenie
środków na ten cel. Starosta obiecał, że przeznaczy
ok 15 tys. zł. na dokończenie inwestycji.
W przyszłym roku będziemy się starać dokończyć
tę inwestycję i wyremon-

tować chodnik po drugiej
stronie drogi. Tak, aby każdy mógł tędy bezpiecznie
przejść – mówi Jerzy Janoska.
Ulica ta jest gęsto zaludniona i mieszkańców
przybywa, gdyż buduje się
nowe domy. Jest to też
droga powiatowa, łącząca dwie gminy Ogrodzieniec - Zawiercie. Dlatego
bezpieczeństwo pieszych
i estetyczny wygląd drogi
nie jest bez znaczenia.
JP

Sołectwa w obiektywie

Sołectwo Mokrus. W tym roku wyremontowany został dach świetlicy wiejskiej w Mokrusie w ramach działania 413 – Odnowa i Rozwój Wsi.
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Sołectwo Ryczów. Przy Szkole Podstawowej w Ryczowie został zamontowany plac zabaw dla dzieci. Będzie z niego można korzystać po odbiorze prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

