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Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu szczęśliwych chwil
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Radni
Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty

(Przy wigilijnym stole, Jan Kasprowicz)

Drodzy Czytelnicy

W atmosferze radosnego oczekiwania na
Święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy 2012 Rok
składamy Wam życzenia
magicznych, pełnych wzruszeń, ciepła i nadziei
Świąt, odpoczynku w gronie Najbliższych,
a w Nowym Roku dobrych wydarzeń,
szczęścia w życiu osobistym
i spełnienia najskrytszych marzeń
fot. Mariola Zawada

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
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Szkolna wieczornica

MŚ Ju-jitsu

Piknik na Rynku

Afryka Nowaka

W Szkole Podstawowej
nr 1 w Ogrodzieńcu
uczczono 86 rocznicę
śmierci Stefana Żeromskiego, patrona szkoły.
Spotkanie było również
kontynuacją obchodów
rocznicy 220 lecia edukacji
w gminie Ogrodzieniec.

Michał Mikoda z Mokrusa od dwóch lat trenuje
sztukę walki ju-jitsu i
odnosi sukcesy. W tym
roku Michał został powołany do reprezentacji
Polski na Mistrzostwa
Świata w Ju-Jitsu, które
odbyły się 11 listopada
w Gent w Belgii.

Mieszkańcy Placu
Piłsudskiego zorganizowali piknik rodzinny,
uczcili pierwszy etap prac
związanych z przebudową Rynku i przywrócenia
temu miejscu pierwotnego charakteru.

Do Ogrodzieńca
przyjechała grupa
podróżników, która w
ciągu dwóch ostatnich
lat przemierzała etapami
kontynent afrykański.
Z publicznością podzielili
się swymi niezwykłymi
opowiadaniami.
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Pasowanie na
ucznia

Obrzędy,
zwyczaje...

Czterdziestu siedmiu
uczniów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w
Ogrodzieńcu złożyło uroczyste ślubowanie. Ceremonia pasowania na ucznia
to symbol przyjęcia do
grona braci uczniowskiej.

KGW „Ryczowianki” z
Ryczowa i Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii uczestniczyły w
X Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Ludowych
„Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje” w Koziegłowach
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 27 października wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Zygmunt Podsiadło w
imieniu swoim oraz mieszkańców Podzamcza zwrócił
się z prośbą do Burmistrza
o skierowanie oficjalnego
pisma do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o ujęcie
w budżecie Powiatu na 2012
rok kosztów związanych z
budową drogi powiatowej
łączącej Podzamcze z Bzowem oraz położenia nakładki
asfaltowej na ul. Krakowskiej
w Podzamczu (jest to droga
powiatowa), oraz budowę
chodnika na ul. Krakowskiej
w Podzamczu. Realizacja
tych zadań będzie mieć na
celu polepszenie komunikacji
i atrakcyjności turystycznej
naszej Gminy i Powiatu. Radny przypomniał też o piśmie
z dnia 15.09.2011 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu
– pismo to było podpisane
przez radnych Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu i dotyczyło
realizacji przez Powiat powyższych zadań.
„W imieniu mieszkańców i turystów odwiedzających ruiny
Zamku Ogrodzienieckiego w
Podzamczu, Perły Jury Krakowsko- Częstochowskiej,
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu uprzejmie prosimy
Pana
Przewodniczącego,
Panie i Panów Radnych Rady
Powiatu Zawierciańskiego do
podjęcia działań i przyjęcia do
realizacji:
- dokończenia budowy drogi powiatowej Podzamcze
Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 28
listopada wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Jerzy Kołodziej Jadąc od
strony Pilicy lub od strony
Zawiercia nie ma znaku informacyjnego, że na „Wikaryjce” jest parking samochodowy. Kierowcy zgłaszają
postulat o ustawienie takiego znaku.
Burmistrz odpowiedział:
Umieszczenie znaku na drodze wojewódzkiej wymaga
aktualizacji ruchu drogowego i taka aktualizacja zostanie wykonana przy okazji
przebudowy ulicy Kościuszki.
Jerzy Janoska: Zwracam
się z prośbą do Pana Burmistrza o podanie do publicz-

– Zawiercie – Bzów, nadmieniam że budowę tej drogi rozpoczęto w 2002 r. w obecnej
chwili, gdy brak jest obwodnicy Zawiercia, bardzo wielu
turystów i mieszkańców okolic Podzamcza, aby ominąć
zakorkowane, nieprzejezdne
miasto – Zawiercie, korzysta
z tej drogi,
-położenie nakładki asfaltowej na ul. Krakowskiej w
Podzamczu, na odcinku około 300m, jest to droga powiatowa w centrum Podzamcza,
w centrum ruchu turystycznego naszego Powiatu,
- wykonanie chodnika na ul.
Krakowskiej, na odcinku od
Placu Jurajskiego w kierunku
Ryczowa na odcinku 250300m, aktualnie w weekendy większość parkingów
znajduje się przy ul. Krakowskiej, przy czym dojeżdżające
do parkingów auta oraz te,
opuszczające je, oraz pieszy
bez chodnika, stanowią bardzo duże zagrożenie”.
Burmistrz odpowiedział:
Przygotujemy pismo z Urzędu wspierające radnych i
zwrócimy się do Starosty o
podjęcie działań. Słuszna
jest uwaga, że chodnik na ul.
Krakowskiej jest potrzebny.
Odnośnie budowy drogi na
Bzów mam wątpliwości, czy
możliwa będzie budowa drogi z uwagi na trudną sytuacje
budżetową Starostwa, ale
również z uwagi na występujące tam złoże wapienia, które jest własnością Górażdże
Cement S.A.
Zbigniew
Fabiańczyk
Mieszkańcy Mokrusa proszą
pana Burmistrza o umiesz-

czenie na trasie MokrusSachalin kursu samochodu
szkolnego.
Mieszkańcy Giebła proszą
o zabezpieczenie dachu na
dworku. Obecny dach jest w
złym stanie technicznym, a
uszkodzone rynny nie odprowadzają wody, co skutkuje
niszczeniem odnowionych
ścian i odpadaniem tynku.
Burmistrz odpowiedział: W
okresie zimowym dojazd autobusu jest niemożliwy. Droga jest wąska. Kiedy była budowana z Funduszu gruntów
rolnych nie było zgody, aby ją
poszerzyć, dziś niemożliwe
jest mijanie się dwóch samochodów ciężarowych bez
zjechania na pobocze. Mamy
wykaz właścicieli i spróbuję
uzyskać zgodę od nich na
wykonanie „mijanek”. Wówczas będzie możliwa poprawa ruchu.
Dach w dworku w Gieble
zostanie wyremontowany w
roku 2012.
Patryk Szczygieł: Proszę
o zajęcie się problemem
zbierającej się wody na ulicy
Ogrodowej. Zalegająca podczas opadów woda utrudnia
ruch oraz powoduje niszczenie ogrodzeń mieszkańców.
Czy jest możliwe zamontowanie fotoradaru na ul. 1
Maja, wiele samochodów
jeździ tamtędy z nadmierną
prędkością, co zagraża życiu
i zdrowiu mieszkańców.
Proszę odblokować teren
przed Górą Birów i przeznaczyć go na parking z wyłączeniem autokarów.
Burmistrz odpowiedział:
Problem odwodnienia na ul.

Ogrodowej jest mi dobrze
znany. W pobliżu skrzyżowania z ul. Konopnickiej występuje takie ukształtowanie
terenu, że przy obfitych opadach lub roztopach gromadzi
się woda i powstaje rozlewisko na całą szerokość ulicy.
Chcąc skutecznie odprowadzić wodę, należy do istniejącej kanalizacji deszczowej
dobudować 2-3 studzienki
oraz odcinek odwodnienia
liniowego. Koszt wykonania
ok. 30-35 tys. zł. Z powodu
braku środków do tej pory
nie zostało to wykonane.
Problem ten na pewno rozwiążemy, jeżeli znajdziemy na
to pieniądze.
Fotoradar na ul. 1 Maja. Gmina nie może we własnym
zakresie zainstalować fotoradaru, co mogłoby dostarczyć
nam dodatkowych przychodów z mandatów. Musielibyśmy powołać straż miejską.
Na chwilę obecną decyzja o
ustawieniu fotoradaru należydo zarządcy drogi.
Parking na ul. Partyzantów
w Podzamczu. Kilka lat temu
mieszkańcy interweniowali w
sprawie likwidacji parkingu
na skrzyżowaniu ul.Partyzantów i ul.Skałkowej. Obecnie
teren przeznaczony na wypoczynek dla turystów, są
tam miejsca odpoczynku dla
rowerzystów. Nie będziemy
znów dokonywać zmian i
niszczyć tego co powstało.
Jerzy Janoska poruszył
kwestie ukazujących się z
opóźnieniem w „Gazecie
Ogrodzienieckiej” interpelacji
radnych i odpowiedzi na nie.
Radny poruszył kwestię złego stanu technicznego ulicy
Krótkiej na Fugasówce.
W imieniu mieszkańca Fugasówki p. Włodzimierza
Janoski zam. Fugasówka

nej wiadomości poprzez
np.; „Gazetę Ogrodzieniecką” jak się ma sprawa Bezpieczeństwa Publicznego
realizowanego przez Policję
dla Sołectwa Fugasówka tj:
sprawa komisariatu (czynne
od – do, ilość dni ), podanie
nazwiska
dzielnicowego,
podanie numeru telefonicznego komisariatu i numer
komórkowy dzielnicowego.
Burmistrz odpowiedział:
Dane takie były już zamieszczane we wcześniejszych
wydaniach „Gazety Ogrodzienieckiej”. Aktualne telefony kontaktowe: posterunku, dzielnicowego, służb
patrolowych podamy w kolejnych wydaniach GO.
Zbigniew Fabiańczyk W
związku z licznymi pytaniami
mieszkańców Giebła Kolonii
w sprawie budowy chodnika

przy drodze wojewódzkiej
790, proszę pana burmistrza
o poinformowanie mieszkańców o pracach projektowych związanych z budową
chodnika i terminie złożenia
wniosku do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg.
Burmistrz odpowiedział:
Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Giebła
Kolonii udzielaliśmy informacji, że posiadamy dokumentację projektową budowy
chodnika. W „Gazecie Ogrodzienieckiej” poinformujemy
o kolejnym etapie inwestycji
dopiero wtedy, gdy w budżecie województwa będą
przydzielone środki i przystąpimy do budowy.
Patryk Szczygieł W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję za wyburzenie
na ogrodzienieckim rynku

obiektów „Anatol” i „Orange”. Kiedy możemy spodziewać się realizacji inwestycji w tym miejscu? Jakie
są plany odnośnie tej inwestycji? Jakie będą jej źródła
finansowania?
Nawiązując do prośby
mieszkańców Osiedle Złote
Piaski, w trosce o bezpieczeństwo dzieci proszę o
pomoc w zabezpieczeniu
Placu Zabaw przy ulicy
Spacerowej. Przedmiotem
pomocy jest m.in. umieszczenie przejścia dla pieszych na drodze wiodącej
na piaskownię, progów bezpieczeństwa,
ogrodzenia
terenu od strony ulicy Spacerowej oraz fragmentu ulicy
przyległej, a także budowa
fragmentu chodnika od ulicy
Piastowskiej do obiektu.
Burmistrz odpowiedział:

ul. Bzowska 21 radny złożył
pisemne oświadczenie dot.
zamiany części nieruchomości z przeznaczeniem na cele
publiczne. Pan Włodzimierz
Janoska, będąc właścicielem nieruchomości przy ulicy
Kochanowskiego działki nr
1055/1 i 1056/ 2 Fugasówka,
wyraził wolę zamiany części
nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne
– drogę lokalną na inną nieruchomość w obrębie gminy
Ogrodzieniec.
Składając oświadczenie radny zwrócił się do Burmistrza
o zajęcie się sprawą i dołączył
kopię mapy ewidencyjnej z
zaznaczoną działką.
Burmistrz odpowiedział:
Ponieważ na ostatniej sesji
nie udzielałem odpowiedzi
na interpelacje złożone przez
radnych na piśmie w trakcie
posiedzenia, ustaliliśmy, że
publikacja interpelacji łącznie z odpowiedziami Burmistrza będzie zamieszczona
w kolejnym wydaniu „Gazety
Ogrodzienieckiej”.
Na ul. Krótkiej na Fugasówce,
na prośbę sołtysa i radnego z
Fugasówki wykonywane były
naprawy nawierzchni. W tej
sprawie dzwonił także mieszkaniec z tej ulicy. Jeżeli należy
dokonać dodatkowych poprawek, to je wykonamy.
Sprawę zamiany działek musimy sprawdzić w terenie i
rozważyć propozycję złożoną przez mieszkańca Fugasówki.
Marta Baryłka w imieniu
mieszkańców Józefowa (p.
Kolasa, p. Sobczak, p. Winiarska , p. Rydel, p. Nowaczek, p. Rauk) skierowała do
Pana Burmistrza zapytanie
odnośnie sprawy opisanej pismem z dnia 20.09.2011, na
które w/w nie otrzymali odpo-

wiedzi wraz z prośbą do Burmistrza o zajęcie stanowiska
wobec sprawy poruszonej w
tym piśmie. Pismo dotyczy
prośby o zamontowanie lampy w nowo powstałej dzielnicy Józefów.
Burmistrz odpowiedział:
Na chwilę obecną nie widzę
możliwości zamontowania
lamp oświetleniowych, gdyż
wymaga to rozbudowy sieci
oświetleniowej.
Każde dobudowanie nowej
sieci energetycznej oświetleniowej wymaga wykonania
dokumentacji i uzyskania
pozwolenia na budowę. W
bieżącym roku budżetowym
nie ma środków na ten cel,
dlatego nie jest możliwe spełnienie prośby w chwili obecnej. Z pewnością oświetlenie
byłoby możliwe do wykonania
w krótszym terminie, gdyby
inwestorzy, na etapie projektu przyłącza energetycznego
nowo budowanych budynków
na wspólnym projekcie przewidzieli sieć oświetleniową.
W kolejce na rozbudowę
oświetlenia czekają już Kiełkowice, Kolonia Ryczów, Ogrodzieniec. O oświetleniu trzeba
w przyszłości pomyśleć, gdyż
rozbudowują nam się osiedla,
ale na to potrzeba dużych
środków pieniężnych.
Maria Lipka-Stępniewska
Zapytała na jakim etapie jest
złożony przez Gminę Ogrodzieniec wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie
solarów.
Burmistrz odpowiedział:
W konkursie było 40 mln.zł,
natomiast wpłynęło z całego
województwa wniosków na
kwotę 600mln.zł. Nasz wniosek został zakwalifikowany w
ocenie merytorycznej i znajduje się na liście. Wyniki będziemy znali ok. 1 grudnia.

O wyburzeniu budynków
Anatol i Orange na Placu Piłsudskiego mówiłem od wielu miesięcy. Były to działania
zaplanowane i realizowane
konsekwentnie od kilku lat,
natomiast plany związane z
przebudową placu są uzależnione od środków finansowych. Na kompleksowe
zagospodarowanie terenu
potrzebujemy ok. 2-2.5mln.
zł. Zakres prac jest dość
duży i dopóki nie będzie
większych środków na ten
cel w budżecie, to nie możemy zaczynać inwestycji.
W dzisiejszym głosowaniu
nad podatkami mieliśmy
okazję powiększyć budżet o
120.000zł. Decyzją radnych
tych środków w przyszłorocznym budżecie nie będzie. Mamy budżet w 2012r.
mniejszy niż zakładaliśmy.

Musimy więc zrezygnować
z niektórych zaplanowanych
wydatków
majątkowych,
a niektóre zadania musimy
ograniczyć. Choć plac zabaw znajduje się na działce
gminnej, niestety nie będzie
ogrodzony.
Na chodnik do placu zabaw potrzebne są pieniądze
z Powiatowego Zarządu
Dróg. Powiat zadeklarował
na 2012 rok dla gminy Ogrodzieniec ok. 45 tys.zł. na remonty i inwestycje przy drogach powiatowych. Środki
te proponuję przeznaczyć
na remont chodnika na Fugasówce.
Bramki na boisku na Złotych
Piaskach są prywatną własnością i trzeba je zabezpieczyć we własnym zakresie.
Gmina nie może przechowywać prywatnego mienia.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011

2 listopada odbyło się spotkanie z Zarządem Gminnej
Spółdzielni
„Samopomoc
Chłopska”, dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni
oraz planów na przyszłość.
Do chwili obecnej nie zostały uporządkowane jeszcze
wszystkie sprawy własnościowe dotyczące funkcjonowania sklepów na działkach gminnych. Dotyczy to
m.in. placówek w Gieble,
Ogrodzieńcu-Cementowni,
Ryczowie i Ryczowie Kolonii
oraz działki na skrzyżowaniu
ul. Narutowicza i ul.Kościuszki w Ogrodzieńcu, na której zlokalizowana jest figura
św.Jana Nepomucena.
4 listopada zostały podpisane dwa akty notarialne
na zbycie dotychczasowym
najemcom mieszkań komunalnych w budynkach nr 4 i 7
przy ul. Słowackiego.
11 listopada na Cmentarzu

Komunalnym w Ogrodzieńcu
miały miejsce obchody Święta Niepodległości. W tym
roku w uroczystość włączyła
się młodzież. Uczniowie Gimnazjum przygotowali pod kierunkiem mgr E. Gajdy i mgr
A. Bednarz montaż słownomuzyczny poświęcony Polakom walczącym o wolność
ojczyzny. W uroczystości brała udział Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która
zapewniła oprawę muzyczną.
Przy pomniku zgromadzili się
liczni mieszkańcy, radni, proboszcz i wikariusze Parafii
Ogrodzieniec.
14 listopada Urząd Miasta i
Gminy odwiedziła duża grupa dzieci z Przedszkola w
Ogrodzieńcu w ramach zajęć
pn. „Poznaję nasze miasto”.
Przedszkolaki oprowadzone
zostały po budynku oraz mogły zobaczyć, w większości
po raz pierwszy, jak wyglą-

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
dają pomieszczenia i pokoje
Urzędu. Były w USC i gabinecie Burmistrza, gdzie czekał
na nie słodki poczęstunek.
16 listopada odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy
o naszej gminie organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”. Nagrodę
główną, aparat cyfrowy ufundowany przez LGD otrzymała
Weronika Bidzińska z Ogrodzieńca.
17 listopada w Grabowej
odbyło się zakończenie konkursu „Ekologiczne sołectwo”
organizowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Równorzędne dwa I miejsce
i nagrodę 6.000zł zdobyły
sołectwa: Grabowa i Podzamcze. III miejsce zdobyło
sołectwo Rzędkowice z gm.
Włodowice.
18 – 19 listopada w Ogrodzieńcu przebywała ekipa
Telewizji Polskiej TVP 1, która przygotowała program o
najciekawszych miejscach w
naszej Gminie oraz o działających na naszym terenie
zespołach
artystycznych.
Podczas sesji zdjęciowych
nakręcony został materiał między innymi o Zamku
Ogrodzieniec, Górze Birów,
Krępie, Parku Miniatur, Parku
Kolejowym. Zarejestrowano również próby naszych
zespołów: ZF Wrzos w Ryczowie Kolonii, Zespół Mażo-

Plac Piłsudskiego

retek „Fantazja” i DziecięcoMłodzieżowa Orkiestra Dęta.
Emisja programu odbędzie
się 16 grudnia o godz. 12.25
w TVP1. Powtórka programu
będzie w ostatnich dniach
grudnia 2011r. Materiał przygotowany został w ramach
cyklu programów „Po sąsiedzku”.
21 listopada obchodziliśmy
Dzień Pracownika Socjalnego.
24 listopada w SP nr 1 w
Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie z okazji 80 lecia śmierci
Stefana Żeromskiego, patrona szkoły. Uroczysta wieczornica została przygotowana
przez Samorząd Uczniowski,
Szkolny Klub Miłośników Literatury i Teatru oraz Szkolną Agencję Prasową pod
kierunkiem nauczycielek mgr
Małgorzaty Michalskiej i mgr
Iwony Znamirowskiej.
25 listopada nastąpiło zakończenie robót związanych
z remontem nakładki asfaltowej przy ul. Armii Krajowej w
Ryczowie.
25 listopada w kancelarii
notarialnej w Dąbrowie Górniczej został podpisany akt
notarialny, dotyczący ustanowienia przez Gminę Ogrodzieniec służebności działki w
Ryczowie na rzecz TAURON
SA z przeznaczeniem na posadowienie transformatora.
25 listopada i 5 grudnia w

kancelarii notarialnej w Zawierciu zostały podpisane
akty notarialne, na których
przekazane zostały działki
pod przyszłą budowę chodnika w Gieble Kolonii.
27 listopada w Kościele
Parafialnym w Ogrodzieńcu odbyła się msza św. w
intencji muzyków i chórzystów z naszej Gminy.
Po mszy odbył się koncert
w wykonaniu Orkiestry z
Ogrodzieńca. W programie
koncertu znalazły się utwory, które orkiestra opracowała w ostatnich dwóch
latach, m.in. z opery „Nabucco” G.Verdiego, muzyka barokowa J.B. Lullego
oraz znane polskie utwory.
W listopadzie br. w Gminie
Ogrodzieniec miała miejsce
kontrola problemowa przeprowadzona przez NIK, dotycząca wywiązywania się
przez Gminę z obowiązków
z zakresu utrzymywania porządku i czystości w miejscach publicznych. Wystąpienie pokontrolne zostanie
opublikowane na stronie
BIP Ogrodzieniec.
1 grudnia odbyło się spotkanie inauguracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
który został powołany przez
Radę Miejską do wspierania
działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie oraz w rozwiązy-

Odkąd objąłem funkcję
burmistrza staram się,
aby Ogrodzieniec był
ładniejszy. W ostatnich
latach wiele miejscowości uporządkowało swoje centra i dzisiaj miło je
odwiedzać, podziwiając
efekty zmian. Chciałbym,
żeby podobnie było w
Ogrodzieńcu.
Każdy
kto będzie przejeżdżał
za kilka lat przez nasze
miasto, powinien zapamiętać je jako miłą i sympatyczną miejscowość.
Już kilka lat temu, kiedy
projektowaliśmy przebudowę ulic Kościuszki
i Olkuskiej, myślałem o
tym, żeby poprawić estetykę okolic skrzyżowania tych ulic.
Niegdyś było to centrum
miasta, tu spotykały się
główne szlaki komunikacyjne przebiegające
przez Ogrodzieniec, tu
znajdowały się najważniejsze dla mieszkańców
miejsca na czele z kościołem parafialnym. To
tu w naturalny sposób

łączyła i łączy się nadal
część „świecka” miasteczka z częścią „kościelną”.
Do odpowiedniego zaprojektowania
przestrzeni potrzebny jest
architekt, najlepiej o artystycznym zacięciu. Dlatego poprosiłem p. Ingeborgę Cygankiewicz, aby
opracowała koncepcję
zagospodarowania Placu Piłsudskiego wraz z
najbliższym otoczeniem.
Praca została wykonana
i jest pierwszym krokiem
do zmiany wizerunku tej
części miasta. Jest to
oczywiście materiał do
dyskusji, do której chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych,
żebyśmy wspólnie zaplanowali nasz Rynek.
Z perspektywy czasu
mogę powiedzieć, że
niektóre elementy koncepcji wymagają weryfikacji i zmian, ale ogólna
myśl jest taka, żeby Plac
Piłsudskiego był reprezentacyjnym miejscem
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waniu problemów społecznych.
2 grudnia w Szczekocinach odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
na którym omawiany był
stan przygotowań do zimy
w poszczególnych gminach
Powiatu Zawierciańskiego.
3 grudnia mieszkańcy Placu
Piłsudskiego po raz pierwszy zorganizowali „Piknik na
Rynku”, który kończył etap
prac wyburzenia budynków
po dawnych sklepach Anatol i Orange.
3 grudnia odbyło się spotkanie, na którym sezon
podsumowali członkowie
ogrodzienieckiego Koła Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych.
6 grudnia w kancelarii notarialnej w Zawierciu został
podpisany akt notarialny na
sprzedaż działki w Józefowie.
7 grudnia w Sądzie Rejonowym w Zawierciu odbyła się
kolejna rozprawa dotycząca
nieprawidłowości w Spółce
Jurajski Park Wodny. Podczas posiedzenia przekazane zostały opinie biegłego z
zakresu nieruchomości i robót budowlanych. Następny
termin wyznaczono na dzień
11 stycznia 2012r.
9 grudnia w Ryczowie Kolonii odbyło się spotkanie ZF
„Wrzos” z eurodeputowaną
M. Handzlik, w trakcie którego odbył się pokaz filmu
„Zabawa pod Czubatką”.

miasta, gdzie mogłyby
odbywać się ważne dla
naszej społeczności wydarzenia.
Jeśli chodzi o realizację,
to będzie ona możliwa
dopiero po przebudowie ulicy Kościuszki,
ponieważ przyszła przebudowa placu musi
nawiązywać do wyremontowanych dróg wojewódzkich.
Wstępne
szacunki kosztów opiewają na kwotę 1,5 –
2,5mln zł, w zależności
od tego, jakie koncepcje
zostaną zrealizowane.
Warto mieć na uwadze,
że przy okazji robót drogowych i brukowych
konieczna będzie przebudowa sieci wodociągowej i oświetleniowej.
Mam jednak nadzieję,
że nasze (samorządu i
mieszkańców) marzenia
za kilka lat się spełnią.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
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Odnalezione zdjęcia
Dzisiejszą opowieść chcę
poświęcić zdjęciom, które
dotarły do mnie już po naszej
wystawie w czerwcu tego
roku. Wiele osób dopiero po
obejrzeniu fotogramów doceniło wartość starych fotografii i zechciało się podzielić
z nami swoimi skarbami.
Na początku dwie fotografie
władz naszego miasta i gminy. Pierwszą otrzymałam od
pani Jolanty Czechorowskiej
półtora roku temu (1). Było to
zdjęcie w bardzo złym stanie, ale nie można się temu
dziwić, bo znalezione zostało podczas rozbiórki starego
pieca kaflowego. Za tym piecem przeleżało z 50 lat. Było
więc wysuszone i połamane,
ale dzięki Ani Hellsztein i
Anecie Nierząd udało się to
zdjęcie uratować. Niestety
nie jest ono datowane. W
środku wójt, ale który? Może
Antoni Cichor 1889-1918,
W. Bednarz urzędujący w
latach 1923-? A może Hipolit Molenda urzędujący od
3.07.1927r? Obok wójta,
po jego prawej ręce Tomasz
Pilarski pradziadek pani Joli,
po lewej Walery Ćmak organista i stroiciel organów,
który mieszkał w domu przy
skrzyżowaniu dzisiejszych
ulic 1 Maja i Kopernika (teraz mieszkają tam p. Kocjanowie). Obok Tomasza
Pilarskiego siedzi Mateusz
Biedak, wieloletni sołtys
Ogrodzieńca, a jednocześnie tak charakterystyczna
postać i sfotografowana na
wielu zdjęciach, że czasem
posługuję się jego osobą do
choćby przybliżonego datowania wydarzeń. Inni panowie to sołtysi – ci z okrągłymi metalowymi orderami na
piersiach i radni jak sądzę,
delegaci
poszczególnych
sołectw z mandatami przytwierdzonymi do klap płaszczy. Może ktoś z czytelników
rozpozna swojego przodka,
może zachowały się fotografie, z których możecie te
osoby porównać.
Drugie zdjęcie (2) otrzymałam od pani Urszuli Rozlał
– Kajdańskiej. Szczęśliwie
opisane – Sołtysi Gminy
Ogrodzieniec 7.05.1939r.
Zrobione przed Urzędem
Gminy (dzisiaj mieści się tam
Spółka „Zamek”). W środku
siedzi wójt Franciszek Biedak, obok po prawej jego
ręce Stanisław Kuźniak sołtys z Ryczowa i Mateusz
Biedak – na moje oko starszy o co najmniej 15-20 lat
od poprzedniego wizerunku,
ale czy tak było naprawdę?

W rzędzie od góry pierwszy
od prawej stoi Józef Rozlał,
woźny gminny. A reszta?
Znowu przyglądam się tym
twarzom, porównuję z innymi zdjęciami, może uda się
wam wspólnie kogoś jeszcze rozpoznać.
A teraz największa niespodzianka. Zdjęcie (3), które
ukazało się we wrześniu
na aukcji Allegro i było największym zaskoczeniem, a
jednocześnie uzupełnieniem
naszego projektu „Wspólna
pamięć – wspólna fotografia”. Udało się to zdjęcie kupić
(p. Wojtek Jagielski wykazał
wielką czujność i determinację) i dzięki temu wiemy
już na 100%, że wspólna
fotografia była zrobiona 25
czerwca 1911 roku, a nie jak
napisano na dołączonej do
zdjęcia grupowego kartce –
8 czerwca. W środku zdjęcia widzimy księdza Adama
Włosińskiego, a wokół niego pięciu mężczyzn, którzy
na tym wspólnym zdjęciu
również są ujęci. Pierwszy
od lewej stojący w górnym
rzędzie to Walery Ćmak i co
dalej? Na odwrocie fotografii
podpisali się: Jan Czarnecki
– wiem z raportu z 26 listopada 1911roku o Szkole Początkowej w Ogrodzieńcu,
że był on nauczycielem w
roku szkolnym 1910-1911,
był żonaty, miał czworo
dzieci, zarabiał 360 rubli, a
uczniów w szkole było 67 i
Gustaw Wiszniewski – jak
wynika z aktu urodzenia jego
córki Anny Jadwigi urodzonej w 1908 roku w Ogrodzieńcu, tutejszy aptekarz.
Kim byli dwaj pozostali?
Pewnie też ktoś z ówczesnej
elity, bo to i ksiądz, organista,
nauczyciel, aptekarz. Ksiądz
Włosiński opisał zdjęcie, datował je, ale niestety postaci
pozostają anonimowe.
Ponieważ na Allegro pojawiły się już wcześniej ciekawe
materiały z Ogrodzieńca u
tego samego sprzedającego,
pan Wojtek nawiązał z nim
kontakt, licząc na rozwiązanie zagadki – kto te cenne
dla nas pamiątki sprzedaje? Niestety okazało się, że
pochodzą one ze starego
antykwariatu nieczynnego
od paru lat, które nabywca
stopniowo wysprzedaje i nic
nie wie o pochodzeniu poszczególnych eksponatów.
Szkoda.
I jeszcze dwa ciekawe zdjęcia (4 i 5), które udało mi się
kupić na Allegro. To zdjęcia
młyna na Centurii - zrobione
4 listopada 1942 roku. Nie
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jest to młyn przy ulicy, znany
jako Młyn Parzocha, ale Młyn
Molów położony w dole rzeki, który kilka lat później porwany został przez wzburzone wody po bardzo silnych
opadach i nigdy już nie był
odbudowany.
I jeszcze jedna, bardzo ciekawa fotografia – technicznie
słaba (6), ale jako dokument
bardzo istotna. To obecna
ulica 1 Maja na wysokości skrzyżowania z Nowym
Światem. W głębi widać
nasz ogrodzieniecki dworek. Pamiętacie to zdjęcie z
dożynek w 1934r, z równie
niewyrazistym
dworkiem.
To już drugie takie, miejmy
nadzieję, że gdzieś jest to
właściwe – wyraźne i z detalami pokazujące jego wygląd
i że w końcu do nas trafi. Na
zdjęciu jest pani Leokadia
Kowalska mieszkająca w
domu po drugiej stronie ulicy.
Dziękuję pani Annie Maciążek-Migalskiej, przy domu,
której to zdjęcie zostało zrobione, za ten ciekawy obrazek, pomyślcie - ani jednego
z tych domów już nie ma (no
oprócz fragmentu dworku).
Dopiero teraz zauważyłam,
że dom po prawej stronie
zdjęcia – ta szczytowa ściana, to dom Walerego Ćmaka, który tym sposobem stał
się mimowolnym bohaterem
tej opowieści, spinając jak
klamrą jej początek i koniec.
Drodzy czytelnicy, ponieważ
zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia, życzę wszystkim Wesołych Świąt, a posłużę się fragmentem pięknej
kolędy:

2
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Hej, ludzie prości,
Bóg z nami gości,
skończony czas niedoli!
On daje siebie,
chwała na niebie,
a pokój ludziom dobrej woli.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka – Stępniewska
6
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W Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu uczczono 86 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego, patrona szkoły. W czwartkowy wieczór, 24
listopada na sali gimnastycznej, wystylizowanej na wzór klasy lekcyjnej sprzed kilkudziesięciu lat odbyła się akademia literacko-muzyczna,
poświęcona życiu i twórczości wybitnego polskiego pisarza, autora „Syzyfowych prac”. Spotkanie było również kontynuacją obchodów rocznicy 220 lecia edukacji w gminie Ogrodzieniec.

Szkolna wieczornica

JOANNA PIWOWARCZYK
Nastrojowa
wieczornica
przygotowana przez Samorząd Uczniowski, Szkolny
Klub Miłośników Literatury i
Teatru oraz Szkolną Agencję Prasową pod kierunkiem
nauczycielek Małgorzaty Mi-

chalskiej i Iwony Znamirowskiej składała się z dwóch
części: „Śladami Patrona”
i „Wierni naukom Mistrza”.
Część
słowno-muzyczną
poprzedziła prezentacja multimedialna
przygotowana

drości, które pisarz zapisał
na kartach swych książek
Podążając śladami pisarza młodzi ludzie odkryli,
że Żeromski nosił w sercu
mistyczny obraz Polski, niepodległej, szczęśliwej i pięknej; poruszał najtrudniejsze
problemy życia; uczył miłości do polskiego krajobrazu;
wierzył w naukę; z niezwykłym szacunkiem i miłością
pisał o swych rodzicach.

Młodzi wykonawcy z zaangażowaniem wcielili się w
swoje role, roztaczając przed
widzami obraz minionej epoki i klimat tamtych czasów.
Wspomnienia oraz wiersze
poświęcone pisarzowi przeplatała muzyka w wykonaniu
Dagmary Mikody (klarnet),
Karoliny Mendak (flet), Oliwii
Nędzy (flet) oraz duetu gitarowego wspomaganego
harmonijką ustną - Dariu-

sza Kosińskiego i Bartosza
Kosińskiego. Nagłośnienie
imprezy i pomoc techniczną
zapewnił MGOK w Ogrodzieńcu.
Nastrój wieczornicy dopełniły dodatkowe efekty - gra
światłem i dekoracja z zabytkowymi rekwizytami. Na
zakończenie imprezy wszyscy otrzymali kolejne wydanie szkolnej gazetki „Co
słychać”.

przez Maćka Duszę, dzięki
której widzowie zapoznali
się z biografią pisarza oraz
zachowanymi fotografiami
i pamiątkami rodzinnymi.
W drugiej części pt. „Wierni
naukom Mistrza” członkowie
Klubu Miłośników Literatury i
Teatru odkrywali po kolei ponadczasowe wartości i mą-

Dzień Czystego Powietrza
Żyjąc szybko, z mniejszymi lub większymi problemami nie myślimy - czym
oddychamy? Dziwne pytanie, przecież
powietrzem.
Ale jakim, co ono zawiera? Do chwili zastanowienia nad podobnymi problemami mobilizuje nas 14 listopada każdego
roku Szkolny Klub Ekologiczny „Błękitny
kciuk”, który prowadzi p. Małgorzata
Janoska w Szkole Podstawowej nr 1 w
Ogrodzieńcu.
W tym roku, wykorzystując świece, ba-

lony, parasolki, członkowie klubu symbolizowali czyste powietrze niebieskim
kolorem.
Przybliżyli nam rodzaje zanieczyszczeń
powietrza, ich źródła oraz sposoby zapobiegania jego zanieczyszczeniu. Przerażały nas furany, tlenki węgla, dwutlenki
azotu i siarki oraz inne niebezpieczne
związki, ale uświadamiały, jak ważne
jest, co spalamy, gdzie i w jaki sposób
to robimy.
Red.

Umów się przez telefon,
a otrzymasz 20 % rabatu
na wszystkie usługi
(z wyjątkiem strzyżenia)
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Mistrzostwa Świata w ju-jitsu
Michał Mikoda to młody sportowiec, mieszkaniec naszej gminy – Mokrusa.
Jest uczniem ZSRCKU w Żarnowcu. Od dwóch lat trenuje sztukę walki ju-jitsu
i odnosi sukcesy na różnych zawodach w kraju i za granicą. W ubiegłym roku
podczas Międzynarodowego Turnieju Ju-Jitsu w Mariborze na Słowenii razem
z Mariuszem Gorgoniem zdobyli srebrny medal w kategorii duo system. W tym
roku Michał został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata
w Ju-Jitsu, które odbyły się 11 listopada w Gent w Belgii.

Michał Mikoda (z lewej) i Mariusz Gorgoń na Mistrzostwach Świata w Belgii

JOANNA PIWOWARCZYK
W mistrzowskim turnieju uczestniczyli
zawodnicy i zawodniczki z 24 państw
w tym najlepsza para duo systemu:
Mariusz Gorgoń i Michał Mikoda wraz
z trenerami Ryszardem Matuszczykiem i Wojciechem Bieńkiem z ZSRCKU w Żarnowcu.
W Gent nasi zawodnicy spisywali się

bardzo dobrze i zajęli wysokie 5 miejsce ulegając w walce o brąz parze
hiszpańskiej, o której należy obiektywnie powiedzieć, że w tym turnieju była
lepsza. Udział uczniów ZSRCKU w
Mistrzostwach Świata to wielkie wyróżnienie nie tylko dla nich, ale także
dla szkoły i powiatu zawierciańskiego
oraz zachęta dla innych zawodników
i przykład na to, że jeśli w jednym

miejscu spotka się kilka osób, które
mają jeden cel i poparcie otoczenia,
to można zdziałać bardzo wiele.
W zorganizowaniu wyjazdu pomogli
nam: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Ochotnicza Straż Pożarna w
Pilicy, Dyrekcja ZSRCKU w Żarnowcu
oraz Pan Włodzimierz Dziubałtowski
„Ogro-Car” z Ogrodzieńca. Wszyst-

Andrzejki w przedszkolu
Dzień 29 listopada przebiegał w naszym przedszkolu
pod znakiem wróżb, zabaw
i śpiewu. Każda grupa, a
mamy ich pięć: „Pszczółki”,
„Skrzaty”, „Smerfy”, „Słoneczka” i „Biedronki”, miała zorganizowaną imprezę
w swojej sali, odświętnie

udekorowanej balonami i
serpentynami. Dzieci wróżyły w blasku świec i z dużą
dozą humoru reagowały na
wywróżoną przyszłość .
Nie zabrakło w tym dniu
również zabaw przy muzyce, były pląsy w parach,
tańce z balonikami, koro-

kim bardzo serdecznie dziękujemy – mówi Wojciech
Bieniek.
A tak chwile związane z
przygotowaniem i udziałem
w mistrzostwach wspomina Michał Mikoda.
Na początku, gdy tylko dowiedzieliśmy się o powołaniu nas do reprezentacji
Polski i wyjeździe na Mistrzostwa Świata w Ju-Jitsu, była wielka radość. Potem obawa, czy na pewno
uda się na tych zawodach
zaprezentować jak najlepiej.
Po pierwszej walce stres
trochę odpuścił, ale potem
znów wróciły obawy, czy
uda się podołać trudnemu
zadaniu i zdobyć dobre
miejsce. Gdy walczyliśmy
o brązowy medal, czuliśmy
presję całej naszej grupy,
gdyż wszyscy liczyli na dobry wynik. Brązu nie zdobyliśmy, ale piąte miejsce
okazało się dla nas bardzo
satysfakcjonujące. Wśród
startujących były bardzo
liczne i mocne reprezentacje z takich krajów jak:
Rosja, Włochy, Szwajcaria.
W naszej reprezentacji były
dwie pary startujące w duo
systemie, ale nam - mnie
i mojemu partnerowi Mariuszowi Gorgoniowi udało
się zdobyć piąte miejsce –
mówi Michał Mikoda.
Na mistrzostwach I miejsce
zajęła Szwajcaria, II – Słowenia, III – Włochy i Hiszpania, V – Polska.
Dla mnie i Mariusza było
bardzo ważne to, że wy-

startowaliśmy w barwach
narodowych z orzełkiem
na piersiach. Jest to jednocześnie duma i wielkie
przeżycie, że mogliśmy reprezentować nasz kraj na
mistrzostwach świata. Piąte miejsce jest nie tylko naszym sukcesem, ale całego
klubu. Bardzo dużo pracy
w ten sukces włożyli nasi
trenerzy i opiekunowie: Ryszard Matuszczyk, Damian
Paszewski i Wojciech Bieniek. Bez ich pomocy, zaangażowania i wsparcia nie
bylibyśmy w tym miejscu,
gdzie jesteśmy teraz. Nie
byłoby tych wszystkich medali, pucharów i osiągnięć.
Do tego sukcesu przyczyniły się także nasze rodziny,
które miały wiele cierpliwości i zrozumienia dla nas,
szczególnie wtedy, gdy zaraz po szkole wyjeżdżaliśmy
na długie treningi. A przed
mistrzostwami, to były już
całe dni żmudnych ćwiczeń
– wspomina Michał.
Po powrocie z Belgii całą
drużynę gorąco przywitali
kibice, przyjaciele i rodziny.
Jeszcze w Belgii otrzymaliśmy dużo telefonów z gratulacjami od naszych znajomych. Takie gesty sympatii
dają motywację do dalszej
pracy – mówi Michał, który już snuje plany na przyszłość.
Redakcja GO przyłącza się
do tych gratulacji, życząc kolejnych sukcesów, o których
nie omieszkamy poinformować naszych czytelników.

Lekcja żywej historii w przedszkolu

wody. Po wyczerpującej
zabawie dzieci posilały się
łakociami przygotowanymi
przez rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w zorganizowanie
tej niecodziennej zabawy,
pełnej śmiechu i radości.
J.B.

W dniu 10 listopada dzieci
5 i 6 letnie z naszego przedszkola oraz z pierwszych
klas wzięły udział w pokazie
walk rycerskich, uzbrojenia,
tańców dawnych i strojów.
Mogły również przymierzać przyłbice, kolczugi,

wziąć do ręki miecz. A to
wszystko dzięki Bractwu
Rycerskiemu
Chorągwi
Czarnego Rycerza, które w
niekonwencjonalny sposób
przekazało wiedzę o dawnych obyczajach i historii
zamku ogrodzienieckiego.

Dzieci z dużym zaciekawieniem obejrzały pokaz i zapewne na długo zapadnie
w ich pamięci. My ze swej
strony bardzo dziękujemy
bractwu i liczymy na dalszą
współpracę.
J.Bukowska
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nych przez mieszkankę
Miasteczka Alicję KmitęŻak: Panie Burmistrzu, ojcze miasta, dziękujemy za
prace na naszym starym
Rynku:

Miasteczko, Rynek, ryneczek, Plac Piłsudskiego to nazwy miejsca w Ogrodzieńcu, do
którego mieszkańcy przywiązują szczególną wagę. Jest to dawny Rynek, czyli serce
miasta - miejsce, gdzie odbywały się jarmarki i ważne uroczystości. Przez wiele lat
Rynek zmieniał swoje oblicze, aż w końcu zatracił swoje pierwotne znaczenie. W latach 60 i 70-tych XX wieku wybudowano tam dwa pawilony handlowe, ratusz (dawna
siedziba władz miasta) popadał w ruinę. Staraniem mieszkańców i władz gminy udało
się uregulować kwestie prawne tego miejsca i rozpoczął się pierwszy etap przywracania
funkcji dawnego Rynku. Kilka dni temu wyburzono dwa pawilony Anatol i Dawidek,
które odsłoniły odrestaurowany przez p. Jagłów ratusz. Jest to początek prac związanych z przebudową Placu Piłsudskiego. Impreza zorganizowana na Rynku przez jego
mieszkańców wykazała, że integracja społeczna w naszym mieście jest możliwa. Ale
przejdźmy do faktów.

„Jeśli nasze władze sprawią, że Rynek nabierze
blasku, to mieszkańcy dadzą władzom więcej poklasku”.
Organizatorzy pomyśleli o
wszystkim. Zadbali, aby
ludzie nie marzli, ustawiając kilka „koksiaków”, w
których cały czas palił się
ogień. Częstowali gości

smakołykami z grilla, ciastem, chlebem ze smalcem, gorącym żurkiem,
kawą i herbatą. Gościnnie
wystąpił Chór Seniora. Atmosfera była bardzo przyjemna, wszyscy cieszyli
się z odzyskania starego
Rynku.
Nie krył zadowolenia przewodniczący Stowarzysze-

Piknik na Rynku
JOANNA PIWOWARCZYK
W sobotę, 3 grudnia na
Placu Piłsudskiego w
Ogrodzieńcu mieszkańcy
zorganizowali piknik rodzinny. Co prawda grudzień to nie pora na zabawę w plenerze, ale tym
razem okazja była szczególna i nikt nie zważał na
aurę. Mieszkańcy chcieli
uczcić pierwszy etap prac
związanych z przebudową Rynku i przywrócenia
temu miejscu pierwotnego charakteru. Zaczęło
się od wyburzenia dwóch
starych pawilonów handlowych Anatola i Orange,
które zajmowały znaczną
część ryneczku.
Na Miasteczko przybyli
mieszkańcy pobliskich ulic
oraz przedstawiciele władz
samorządowych i kierownicy jednostek gminnych.
Mieszkańcy podziękowali
władzom miasta: Burmistrzowi A. Mikulskiemu
oraz radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu za
wsparcie ich działań i realizację prac związanych z
rewitalizacją Rynku.
Optymistyczny akcent zabrzmiał w słowach skierowanych do władz gmin-

nia Miłośników Zabytków
Historycznych,
Miejsc
Martyrologii i Kultu Duchowego w Ogrodzieńcu,
Edward Górnicki, mówiąc:
Jesteśmy pełni uznania
dla władzy miasta i gminy Ogrodzieniec, która
zdecydowała się sprostać
naszym oczekiwaniom i

Podziękowanie

Mieszkańcy Placu Piłsudskiego dziękują Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi
Mikulskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu za wyburzenie dwóch pawilonów: Anatola i Dawidka. Dziękują również sponsorom, którzy finansowo wsparli zorganizowanie Pikniku z poczęstunkiem
na terenie starego Rynku. Dziękujemy serdecznie p. A. Mikulskiemu, p. S. Ormanowi, p. K. Bieleckiemu,
p. S. Janiczkowi, p. J. Stankowi, p. W. Dziubałtowskiemu, p. S. Plutce, p. M. Pasierbowi, p. A.J. Słowikom, p. S. Piątkowi, p. L. Sperze i p. M.S. Jagłom, Piekarni „Ziarenko” i mieszkańcom Miasteczka.

Organizatorzy

Odcisk koronki
Pochylam się nad nowym
tomikiem wierszy Marii Kantor, zaprzyjaźnionej z naszą
gminą poetki, z refleksją
i zadumą. Tytuł osobliwy,
metaforyczny i wiele mówiący. „Odcisk koronki” to
jak odcisk pamięci, wspomnień, przeżyć związanych
z Podkarpaciem, ciepłem
rodzinnych stron i fascynacją sztuką. Poetycki świat
oscyluje między przeszłością a niepewnym czasem
jutra. Współczesny świat
jest zlodowaciały, nieprzyjazny człowiekowi. Podmiot
liryczny ma jednak nadzieję,
że epoka słońca przetrzyma
lód. Niełatwy to optymizm,
ale i postrzegany świat też
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inny niż dawniej. Panaceum
na wszelkiego rodzaju niepokoje staje się przeszłość,
ciągle żywa, bo na nowo
odkrywana. Pod metaforycznym pędzlem podmiotu mówiącego malowane
światy są nie tyle realne, co
wyczute, przeżyte. Łatwiej
przez nie dostrzec odbiorcy
wszelkie niedostatki i słabości naszego świata, które
w przyspieszonej cywilizacją codzienności umykają
naszym zmysłom. Poetka
nie daje jednak recept na
życie. Zmienić świat może
tylko człowiek, ale najpierw
musi zacząć od siebie. Dlatego radzi spojrzeć w siebie
głębiej:

Ludzie żyją w świecie odbitym w lustrze.
Myślą: jacy jesteśmy piękni, mądrzy, dobrzy.
Nie przypuszczają, że lustro może być
fałszywym zwierciadłem.
				
(Spojrzenie)
Wtedy łatwiej w drugim człowieku dostrzec swoją cząstkę:
daję ci gliniany dzbanek
niebieski dzbanek z małym uszkiem
daję ci bukiet niezapominajek
zebranych na łące
daję ci zwyczajne słowo
serdeczne
w kolorze pomarańczowym jak słońce
na każdy następny dzień
od mnie dla ciebie
				
(Gliniany dzbanek)
Nie ma chyba lepszych życzeń na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, święta spokoju, miłości rodzinnej, przyjaźni sąsiedzkiej i ogromnej wiary w dostatni nadchodzący
Nowy Rok.
Alicja Kmita-Żak

podjęła decyzję o wyburzeniu budynków Anatola
i Dawidka. Dość długo to
trwało, ale liczą się fakty
i realne działania na rynku, który przecież będzie
służył całej społeczności
Ogrodzieńca. Wyrażamy
nadzieję, że nasze władze
dołożą starań aby Rynek
był zaprojektowany i wy-

konany według nowych
standardów. Jest to miejsce uświęcone tradycjami i przeszłością naszych
przodków, a ponadto
świetna wizytówka naszego miasta, co pokazała
czerwcowa impreza związana z projektem „Wspólna pamięć. Wspólna fotografia.1911-2011”.

Autoportret z głosem
Nauczycielom przyjaciołom moim
Każdego dnia budzę się w obłokach metafor
ustokrotnionych marzeń wzniosłymi falami,
roztrzepotanych zielenią ogrodów zarannych,
pachnących jurajskosielskością niw złotokłosych.
W muzycznych akordach łąkowych świerszczy
przystaję, aby zawrócić do dni płynącej rzeki;
zamyślone milczenie – wiem – musi wystarczyć.
Tam dni jasne świecą szczęśliwymi nocami
w beztroskim śpiewie zarumienionych poranków
troskliwie otulone wzruszeniem łzy co nie spływa
w rozłożony na górce szkolnej dzieciństwa obraz.
Pomnażam uczuciem zanurzenie w jego wspaniałościach
i z dzwoniących ech wydobywam głos wieloimienny.
Głos, który rzeźbił wyobraźnię dłutem prostego słowa,
mądrość książek wykładał wzruszeniem,
prawdę o świecie alfabetem uczuć,
mapami świata rozpalał urok spełnienia podszeptami czasu.
Mijał mnie na rozstajach dróżek szkolnych
z wędrownym plecakiem konspektów lekcyjnych,
zawsze pod górkę, ale z pełną wiarą było radośnie,
jakby się z roku na rok w harcerskim obozie mieszkało.
Przez woal lat minionych wpółuchylony
widzę, jak starał się być niewidocznie bliski
w każdej myśli poruszeniu na rozpoczęty weną taniec.
Nawet teraz słowem śpiewnym niesłychanej możności,
gdy odtwarzam szczęśliwych minut klejnot pamięci,
ostatnią nutę jesiennych fletni dorzuca.
Wszak to październik.
Alicja Kmita-Żak
29.10.2011r.
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Rowerem przez Afrykę
JOANNA PIWOWARCZYK
Inspiracją dla tych młodych
ludzi, którzy trasy w większości pokonywali rowerami była postać polskiego
podróżnika, reportera i fotografa Kazimierza Nowaka.
Odbył on w latach 19311936 samotną wyprawę po
Afryce, trasą z Trypolisu na
Przylądek Igielny i z powrotem na północ do Algieru.
Przemierzył łącznie ok. 40
tys. km, w tym głównie
rowerem, a także pieszo,
konno, czółnem oraz na
wielbłądzie. Wyjątkowość
historii Kazimierza Nowaka
polegała na tym, że wbrew
obowiązującej
wówczas
kolonialnej ideologii, poznawał i opisywał kulturę
i przyrodę Afryki z niezwykłą wrażliwością, oddając
jej rdzennym mieszkańcom należny im szacunek.

Jego relacje są niezwykle
autentyczne. Warunki jego
podróży były bardzo trudne, kilka razy cudem uniknął śmierci, czy to błądząc
po pustyni, czy to broniąc
się przed atakami dzikich
zwierząt, czy wreszcie tonąc w spienionych wodach
rzeki Kassai. Tylko dzięki
niezwykłemu hartowi ducha ostatecznie zakończył
sukcesem wyprawę, realizując jednocześnie swoje
życiowe marzenie. Jego
bezprecedensowy wyczyn
do dziś robi niesamowite
wrażenie, dlatego młodzi
podróżnicy postanowili wyruszyć śladami Nowaka.
Dwa lata temu wystartowała sztafeta, która do tej pory
przejechała Libię, Egipt,
Sudan, Sudan Południowy, Ugandę, Rwandę, Bu-

rundi, DR Kongo, Zambię,
Zimbabwe, RPA, Namibię,
Angolę, Kongo, Kamerun,
RŚA, Czad i Niger - ostatnie dwa etapy poprowadzą
przez Algierię. Podstawowym założeniem projektu
jest przywrócenie pamięci
o podróżniku, który zmarł w
1937 r., tuż po powrocie z
Afryki i na dziesiątki lat jego
historia została zapomniana. Uczestnicy sztafety starają się nie tylko wiernie odtwarzać trasę podróżnika,
ale dodatkowo poruszają
się środkami lokomocji, jakimi wówczas poruszał się
Nowak, czyli rowerem i pieszo, tratwą i wierzchem.
Poniżej publikujemy relację z trzeciego, egipskiego etapu sztafety “Afryka
Nowaka” pn. “Czterdzieści
wieków plus dwa (kółka).
Pamięci Sławka Kunca”.

W sobotni wieczór, 5 listopada w Domu Kultury gościła
na zaproszenie Stowarzyszenia Mój-Ogrodzieniec grupa
podróżników – uczestników sztafety rowerowej pn. Afryka
Nowaka, która w ciągu dwóch ostatnich lat przemierzała
etapami kontynent afrykański. Z ogrodzieniecką publicznością podzielili się swymi niezwykłymi opowiadaniami o
poszczególnych krajach, spotkaniach z ludźmi różnych plemion, przygodami z dzikimi zwierzętami itp. Opowieściom
towarzyszył pokaz zdjęć wykonanych przez uczestników
wyprawy.

fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

Śladami Kazimierza Nowaka przez Egipt,
czyli jak to wszystko wyglądało (w skrócie)

fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

Czas: 9.01.2010 – 8.02.2010 (31 dni). Trasa: El Sollum (granica libijsko-egipska) – Aleksandria – Kair – Kantara – Kair – Memphis – Beni Suef – Minia – Asjut – El Balyana – Luksor – Asuan. Dystans: 2353 km. Uczestnicy: Piotr TOMZA (lider etapu, logistyk, pisarz),
Magda KOWAL (fotograf, negocjator), Piotr ROMEJKO (teoretyk, praktyk, fotograf), Paweł
PACHLA (fotograf, mechanik, cudotwórca), Teofil MROCZEK (tłumacz, „nasz człowiek w
Kairze”), Sebastian WOITSCH („wahad Alemanii”, dobry duch, Pracujący w Egipcie Niemiec, który wcześniej przejechał rowerem Afrykę z północy na południe).
Wydawało się, że będzie łatwo. Bo w końcu co to takiego – Egipt? Bułka z masłem,
Hurghada i Szarm. Ale my podróżowaliśmy inaczej: śladami Kazimierza Nowaka. A on
wspomnień z Egiptu nie miał najlepszych. Łagodnie rzecz nazywając. Bo mówiąc dosadniej, przejazd przez Egipt był dla Nowaka chyba największym koszmarem w czasie całej
jego afrykańskiej odysei. My, na szczęście, wspomnienia mamy lepsze. Bywało ciężko,
ale jednak nie musieliśmy się bronić przed nikim za pomocą pompki do roweru.
Co nie znaczy, że nie mieliśmy przygód. Na przykład w Sidi Barrani nad Morzem Śródziemnym wracające ze szkoły dzieci potraktowały nasz przyjazd jako sensację tak wielką,
że przez moment czuliśmy się jak gwiazdy filmowe otoczone tłumem rozhisteryzowanych
fanów. Złudzenie trwało krótko. Dosłownie chwilę później musieliśmy się już salwować
ucieczką przed lecącymi w naszą stronę kamieniami i butelkami.
Na szczęście tego typu sensacje nie przydarzały się nam codziennie. Owszem, jednego z nas potrącił jeszcze radiowóz, poza tym mieliśmy kilka pomniejszych wypadków,
przedzieraliśmy się po zmroku przez autostradę do Aleksandrii (oczy dookoła głowy, w
Północnej Afryce jazda z włączonymi światłami nie jest tak popularna jak w Polsce), wtopiliśmy się w pijany ze szczęścia tłum na ulicach Luksoru, kiedy Egipcjanie fetowali zwycięstwo nad Ghaną w finale Pucharu Narodów Afryki, ale ogólnie było bezpiecznie.
Przede wszystkim zaś było pięknie. Pogoda sprzyjała nam wyjątkowo – słońce nas grzało, lecz nie paliło, wiatr (podczas jazdy rowerem czynnik absolutnie kluczowy) wiał nam
prawie cały czas w plecy, krajobrazy zaś nieustannie się zmieniały. Była więc i pustynia, i
morze, i gęsto zaludniona delta Nilu, i szczelnie wypełniona polami uprawnymi dolina tej
potężnej rzeki, i – wreszcie – potężne miasto (Kair).
Rowery, jak i cały sprzęt, którym dysponowaliśmy, spisały się znakomicie, zdrowie również zazwyczaj nie szwankowało, a gdy pojawiały się problemy, nadrabialiśmy ambicją. I
chociaż nie stawialiśmy sobie żadnych sportowych celów, nie raz liczniki mierzące dzienny dystans wskazywały pod wieczór liczby trzycyfrowe (rekord to 200 km, jakie z Kairu do
Kantary pokonali jednego dnia Piotr Romejko i Paweł Pachla).
Najważniejsze było jednak szukanie śladów Kazimierza Nowaka i godne upamiętnienie
jego podróży sprzed prawie już 80 lat. Będąc w Egipcie zainstalowaliśmy dwie tabliczki
upamiętniające niezwykły wyczyn polskiego podróżnika – obie w godnych i odpowied-
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fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Gieble

Konrad Bilnik, Kalina Chrząstowska, Aleksandra Ciepałek, Natalia Klimek, Wiktoria Ludwin, Bartosz Osys, Emilia Pacia, Agnieszka Sobczak, Marcelina Zielińska
Wychowawca: mgr Anna Biedak
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nich ku temu miejscach: w centrum Aleksandrii na budynku, w którym znajduje się biuro
konsula honorowego RP w tym mieście oraz w centrum Kairu, na ścianie willi mieszczącej polską ambasadę. Z montażu obu tabliczek udało nam się zrobić wydarzenia całkiem sporego kalibru – uczestniczyli w nich prominentni przedstawiciele egipskiej Polonii,
pierwszą śrubę mocującą tabliczkę kairską wkręcił zaś sam Ambasador Rzeczypospolitej
w Egipcie.
A co ze śladami? Dotarliśmy w wiele miejsc, które na trasie swojej egipskiej tułaczki odwiedził Nowak. W Kantarze, nad Kanałem Sueskim, robiliśmy sporo, by dać się zamknąć
w tym samym areszcie (budynek jest ponad 100-letni, nie było więc wątpliwości, że to ten
sam), w którym noc „na dołku” spędził w 1932 roku Nowak (w końcu nas stamtąd wyrzucili, działo się jednak całkiem sporo), w Kairze odnaleźliśmy gabinet polskiego lekarza,
którego odwiedził Kazik, nagraliśmy też wywiad z pamiętającą go 85-letnią dziś jego sąsiadką (Mme Leila), dotarliśmy wreszcie do mikrofilmów zawierających wydanie kairskiego
dziennika „Al-Ahram” z sierpnia 1932 roku, w którym opublikowano zdjęcie Kazimierza
Nowaka (z rowerem) i artykuł o jego wyprawie.
Szkoda, że wszystko to trwało tylko miesiąc. No ale taka już specyfika sztafety – pałeczkę
trzeba było przekazać „Sudańczykom”.
AfrykaNowaka.pl

fot. Piotr Romejko - AfrykaNowaka.pl

Klub Sportów Ekstremalnych JURA
i Szkoła Wspinania 9a
zapraszają na pierwszą edycję amatorskich Zawodów wspinaczkowych o Puchar Starosty Zawierciańskiego, które odbędą się 17 grudnia w Gimnazjum w
Ogrodzieńcu. W ocenie będą brane pod uwagę: czas i trudność w następujących
kategoriach wiekowych: do 10 roku życia, 11-16 lat i powyżej 17 roku życia. Zawody rozpoczynają się rejestracją zawodników w godz. 9.00- 10.00, od 10.0013.00 eliminacje i finały od 13.30 do17.00
Zapisy: forum www.kse-jura.pl, mailowo na adres jakublakwa@wp.pl
lub w dniu zawodów.

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

• Trumny, urny - gwarantujemy
najniższe ceny,
• obsługa uroczystości - profesjonalnie,
godnie i z powagą,
• własna sala pożegnań,
• autokarawan mercedes,
• bezpłatna chłodnia,
• bezpłatne klepsydry, tabliczka,
modlitewnik oraz różaniec,
• wieńce i wiązanki pogrzebowe,
wypłata zasiłku pogrzebowego na
miejscu,
• groby ziemne i murowane
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Cudze chwalicie swego nie znacie
BEATA STYPA-RUS
Od dziesięciu lat w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu działa Salon Odnowy Biologicznej
(wejście od strony OPS-u)
dla niewtajemniczonych Siłownia i Solarium.
Miejsce już chyba trochę zapomniane przez mieszkańców Ogrodzieńca i Gminy,
a przecież mieszczące się
w bardzo dobrym punkcie
Ogrodzieńca tzn. blisko jest
do poczty, apteki, parkingu,
bankomatu oraz sklepów.
Sprzęt, który znajduje się
w siłowni jest naprawdę
imponujący, a mianowicie:
kozioł do formowania bicepsów i tricepsów, suwnica wzmacniająca mięśnie
ud, brama na barki i ręce,
a także polecany zarówno dla pań jak i dla panów
sprzęt wzmacniający mięśnie pośladków i brzucha
oraz wiele, wiele innych.
Obecnie siłownię odwiedzają tzw. ”starzy bywalcy”,
którzy nie wyobrażają sobie
życia bez niej, a na początku, kiedy zaczynali chodzić
wcale nie myśleli, że będzie
to tak długa i miła przy-

goda, która zresztą trwa.
Razem z panią Marysią
właścicielką siłowni tworzą
Wielką Rodzinę. Pani Maria dba o to, aby młodzież,
która u niej ćwiczy, czuła się
bezpieczna.
Celem jaki mi przyświecał
w momencie zapisywania
się na siłownię była chęć
zagospodarowania wolnego czasu, którego będąc
uczniem liceum miałem dosyć sporo – mówi Kamil Pilarski – Zaczęło się od sporadycznych treningów, aż w
końcu zacząłem regularne
trenowanie. I tak już 6 lat. W
czasach gdy młodzież prowadzi siedzący tryb życia
(głównym pochłaniaczem
czasu jest komputer) siłownia to doskonałe miejsce na
sport. Podczas treningów
angażowane są wszystkie
partie ciała. Trenowanie na
siłowni to nie tylko „machanie ciężarkami”, to przede
wszystkim miejsce gdzie
kształtuje się charakter
człowieka. Z czasem rodzi
się w człowieku przekonanie, że niemożliwe staje
się możliwe, przekonanie

o tym, że jest się zdolnym
osiągnąć wszystko co się
zaplanuje. Siłownia wzmacnia charakter, wyrabia w
człowieku wolę walki, zaciętość oraz samodyscyplinę.
Dodatkowym pozytywnym
i widocznym efektem jest
estetyczne ciało i zadbana
sylwetka.
Będąc w pobliżu warto odwiedzić siłownię i przekonać się, czy to, co powiedział Kamil, jest prawdą.
Powiedzcie swoim znajomym, zaproście koleżankę, kolegę, aby w aktywny
zdrowy sposób spędzić
czas i, co bardzo ważne,
za niewielkie pieniądze i na
miejscu.
Siłownia jest czynna od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 17.00-do
19.40. Koszt ćwiczeń to 3
złote jednorazowo lub 30
złotych na cały miesiąc - i
to wszystko bez ograniczeń
godzinowych. Znajduje się
tu również Solarium Turbo
–(leżące), 32 lampowe w
cenie 1minuta - 60 groszy.
Więcej informacji można
otrzymać w biurze MGOK,
pod numerem telefonu
326732044 lub w godzinach otwarcia Salonu.

W pogoni za białym szaleństwem
Włochy to kraj, który w
znudzonych budzi wyobraźnię, nadal uwodzi i
zachwyca. Włoskie regiony narciarskie zaliczane
są do jednych z najpiękniejszych na świecie. Do
najciekawszych można
zaliczyć region Dolomitów. To jeden z najpiękniejszych ośrodków w
świecie z ponad 460
wyciągami. Niewiele na
świecie jest miejsc równie tajemniczych, dzikich
i urzekających. Poszarpane granice znikające w
chmurach, głębokie doliny, skalne urwiska oraz
zapierające dech w piersiach widoki przyciągną
każdego turystę. Włoskie
lodowce: Maso Corto,
Tonale oraz Matterhorn to
miejsca polecane z gwarancją śniegu przez cały
rok.
Włochy to nie tylko wiele
wspaniałych tras narciarskich, to również kultura,
wspaniałe zabytki, dobra
kuchnia i wino.
Jednym z najlepiej roz-

winiętych krajów pod
względem turystyki zimowej jest Austria. Jest to
przede wszystkim kraina
lodowców. Tereny lodowcowe w Tyrolu – Kaunertal, Pitztal, Solden, Stubai
i Hintertux są znane miłośnikom sportów zimowych na całym świecie.
To symbol niepowtarzalnej mieszanki wiecznych
lodów i zimowych spontanicznych uciech. Panują tutaj idealne warunki na
urozmaiconych trasach, a
wyjątkowo kompleksowa
obsługa zachwyca międzynarodowych Turystów.
Oprócz Tyrolu na miłośników sportów zimowych
czeka równie ekscytująca
Ziemia Salzburska – jeden z najpopularniejszych
wśród Polaków ośrodek
narciarski w Austrii oraz
słoneczna Karyntia.
Szwajcaria – zima marzeń! Błękitne niebo,
mieniący się w słońcu
śnieg i rozległe górskie
panoramy to jej urok. W
szwajcarskich Alpach ku

niebu wznosi się 48 czterotysięczników.
Liczne
lodowce i duże wysokości gwarantują doskonałe
warunki śniegowe przez
cały sezon. Ten niewielki
kraj oferuje nam 7300 km
tras zjazdowych, 5000 km
tras cross country, 2500
km zimowych szlaków
wędrownych i 500 km
tras saneczkowych. Do
ciekawych miejsc zaliczyć
trzeba m.in.: ekskluzywne
St. Moritz, majestatyczny Matterhorn z leżącym
u jego stóp Zermattem,
graniczące z austriackim
Ischgl – Samnaun, tajemnicze Cztery Doliny i wiele
innych.
Sanki, narty, snowboard,
termalne źródła, kulinaria,
tradycja – po prostu zima
dla każdego!
Zapytaj o ofertę w naszym
biurze!
Beata Banasiak
Biuro Turystyczne
„New Standard”
ul. T. Kościuszki 11
tel./fax 32 67 32 914

Rocznicowe uroczystości
JOANNA PIWOWARCZYK
Minęła 93 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 11
listopada 1918 - w lasku
Compiegne pod Paryżem
Niemcy podpisali akt kapitulacji, który zakończył
trwający 4 lata konflikt
zbrojny w Europie – I wojnę światową. Ten dzień
umownie przyjmuje się
również za datę odrodzenia Państwa Polskiego
określanego jako II Rzeczpospolita. Był to dzień
wielkiej radości Polaków,
dla których po 123 latach
niewoli ojczyzna znów powróciła na mapy świata.

W Ogrodzieńcu uczczono
Święto Odzyskania Niepodległości podczas ceremonii
pod Pomnikiem Poległych
na cmentarzu komunalnym
w dniu 11 listopada. Wśród
licznie przybyłych uczestników obchodów narodowego święta byli mieszkańcy,
dzieci i młodzież szkolna,
nauczyciele, przedstawiciele samorządu gminnego
oraz księża ogrodzienieckiej parafii.
Uroczystość
rozpoczął
występ artystyczny grupy uczniów Gimnazjum w
Ogrodzieńcu pod kierunkiem Elżbiety Gajdy, na-

uczycielki języka polskiego.
Młodzież zaprezentowała
wiersze polskich poetów
oraz uczciła walczących o
niepodległość kraju w apelu poległych. Po występie
młodzieży
zgromadzeni
pomodlili się za poległych
Polaków, którzy walczyli w
powstaniach i wojnach. Delegacje z przedstawicielami
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Zarządu
M-G OSP w Ogrodzieńcu
złożyły wieńce i zapaliły znicze. O oprawę muzyczną
ceremonii zadbała Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Ogrodzieńca, która
na zakończenie zagrała kilka pieśni patriotycznych.
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2011 – Wolna Polska
MARTA BEJGIER
W czwartkowy, mglisty i
wyjątkowo chłodny poranek szybko przemierzałam
uliczki mojego miasteczka,
jak zwykle pędząc do pracy. W głowie pełny misz
masz myśli: czy zdążę na
autobus, potem na pociąg,
jaki będzie dzisiejszy dzień,
czy mój projekt nad którym
tyle pracowałam będzie się
podobał… Nagle w gęstej
mgle zauważyłam rysy
dwóch postaci, a w oddali
słyszałam dziwny warkot
silnika. Kiedy podeszłam
bliżej wszystko stało się
jasne. Panowie w pomarańczowych kamizelkach
z pełnym zaangażowaniem
na specjalnym podnośniku

umieszczonym na samochodzie ciężarowym, montowali flagi. Piękne, długie,
biało- czerwone kołyszące
się w rytm wiatru.
- 11 Listopada Dzień Niepodległości, to już jutro –
pomyślałam.
Dalsza droga do przystanku nie była już szara i
dżdżysta, powiewające na
wietrze flagi zakolorowały
małe uliczki mojego miasteczka. Wtedy moje myśli
skupione były już tylko na
jednym – Święcie Niepodległości. Jak we współczesnym świecie obchodzimy
ten dzień, co wtedy robimy,
czy uczestniczymy w uroczystościach, czy pamię-

tamy??? – te pytania ciągle szumiały mi w głowie.
Wtedy też całkiem inaczej
spojrzałam na to, co tak
naprawdę codziennie mnie
otacza i sama zadałam sobie pytanie, czy i na ile w
XXI wieku jestem patriotą i
co tak naprawdę to słowo
dziś znaczy.
Będąc już na peronie z
uwagą przyglądałam się
oczekującym na pociąg,
jedni w skupieniu czytali gazetę, inni patrzyli w nieznanym mi kierunku, jeszcze
inni słuchali muzyki. Wszyscy w jednym miejscu, ale
każdy z nas osobno w
swoim własnym świecie.
Cisza, żadnego gwaru, roześmianych twarzy. Nie zauważyłam w tych ludziach
serdeczności, zaintereso-

BIBLIOTEKA POLECA
Miejsko - Gminna Biblioteka w Ogrodzieńcu
podsuwa Państwu nowe
propozycje książkowe :
Małgorzata Gutowska
– Adamczyk „Cukiernia
pod Amorem”.
Trzytomowa saga o
Gutowie to wędrówka
przez stulecia w świecie
szlacheckich dworków
oraz współczesnej polskiej prowincji.
Podczas wykopalisk na
rynku w Gutowie archeolodzy dokonują niezwykłego odkrycia. Wzbudza
ono zainteresowanie
córki właściciela cukierni Pod Amorem. Iga
próbuje rozwikłać dawną
rodzinną tajemnicę. W
poszukiwaniu odpowiedzi
prześledzimy fascynującą
historię rozkwitu i upadku
jednego z najświetniejszych mazowieckich
rodów.
W drugim tomie tej bestsellerowej sagi poznamy
burzliwe losy rodziny Cieślaków w czasie drugiej
wojny światowej. Wyruszymy wraz z nią w pełną
dramatyzmu podróż po
okupowanej Europie, z
rodziną Zajezierskich zaś
pochylimy się nad tymi,
którzy zostali w kraju.
Bliżej poznamy historię
Celiny i jej małżeństwa,
a także dowiemy się, w
jakich okolicznościach
Hryciowie stali się właścicielami cukierni Pod
Amorem. Czy Idze uda
się rozwiązać zagadkę

tajemniczego pierścienia? Czy Celina wróci
do zdrowia i spotka się
z miłością swego życia?
Czy spełnią się ambitne plany Igi, a jej ojciec
zazna wreszcie szczęścia
w życiu osobistym?
Autorka przeplata przeszłość z teraźniejszością,
tworząc niepowtarzalną
opowieść o silnych kobietach, ich marzeniach
i namiętnościach oraz
wytrwałym dążeniu do
wyznaczonych celów.
Arkadij Babczenko
„Dziesięć kawałków o
wojnie”
„Ta książka to jeden
z najgłośniejszych w
ostatnich latach antywojennych protestów – tak
ocenił brytyjski tygodnik
„The Economist” debiut
Arkadija Babczenki.
Książka „Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin
w Czeczenii” ukazała się
właśnie w Polsce, nakładem wydawnictwa WAB.
Szokująca, wstrząsająca,
okrutna, ale na pewno
warta przeczytania. Arkadij Babczenko, rosyjski
dziennikarz, został powołany do wojska w czasie
pierwszej wojny czeczeńskiej i trafił na front. W
1998 r. wrócił do Moskwy
by dokończyć studia
prawnicze. Rok później
zgłosił się na ochotnika i
wyjechał na drugą wojnę
czeczeńską. „Dziesięć
kawałków o wojnie” to
książka nie tyle o wojnie

w Czeczenii, co o nim
samym i jego kolegach,
rodzaj autobiografii,
wspomnienia, w stylistyce bliska reportażowi. To
także studium psychologiczne osiemnastolatków,
których wejście w dorosłość było wejściem w
piekło wojny. To książka,
która szokuje – okrucieństwem, przemocą,
językiem. Najbardziej
wstrząsająca jest jednak
świadomość, że nie ma
w niej ani krzty literackiej
fikcji. Zezwierzęcenie
i upodlenie człowieka,
strach, ból, krew – nic z
tego nie jest udawane. I
nie trzeba znać życiorysu
autora, aby nie mieć co
do tego żadnych wątpliwości. Już od pierwszych
stron czujemy, że mamy
do czynienia z książką
– świadectwem, wyjątkowym dokumentem,
napisanym z dziennikarskim obiektywizmem.
Babczenko nie epatuje
celowo przemocą, on
po prostu opisuje to,
co widział i czego doświadczył.
Dziennikarz otrzymał
w 2001 roku nagrodę
specjalną „Za odwagę w
literaturze”, przyznawaną
w ramach rosyjskiej nagrody literackiej „Debiut”.
ZAPRASZAMY DO
CZYTANIA CIEKAWYCH
PROPOZYCJI
KSIĄŻKOWYCH

wania się losem drugiego
człowieka, powiał wiatr ale
nie taki prawdziwy lecz taki
powiew egoizmu. Ta scena
codzienności zainspirowała
mnie do przelania moich
rozważań na papier.
Ale do meritum. Jakie przymioty określają patriotę –
mnie na myśl przychodzą
tylko trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. Ale również
te trzy przymiotniki określają tych, którzy w pocie
czoła walczyli kilkaset lat
temu o odzyskanie niepodległości przez naszą biało
– czerwoną. A dziś z perspektywy tych lat kim dzisiaj jest współczesny patriota? Walka o ojczyznę?
Na pewno tak, ale nie na
strzały, armaty czy miecze,
lecz na słowa . Moim mniemaniu walka o ojczyznę to

ogrodzieniecka GAZETA
po prostu się jej nie wstydzić nie wypierać, tylko być
dumnym z faktu, że jest
się Polakiem. I co jeszcze
na pewno odwaga mówić
„głośno jestem Polakiem
i nie wstydzę się tego”!, a
także szacunek i tolerancja dla drugiego człowieka.
I najważniejsze jedność,
wszyscy Polacy jesteśmy
bowiem narodem i to dla
nas nasi przodkowie dawali wyraz swojej odwagi,
waleczności, ich zwycięstwo otworzyło nowe okno
dla kolejnych pokoleń. To
dzięki nim budzimy się dziś
w wolnym kraju, możemy
pracować, uczyć się, wyrażać swoje poglądy, wierzyć
w lepsze jutro. Zamieszki,
które miały miejsce 11 listopada w centrum Warszawy, a dokładniej walka –
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walka pomiędzy Polakami,
bo przecież takie się zdarzyły pokazują brak równości, jedności, zrozumienia i
przede wszystkim pamięci
poległych za wolną Polskę.
Czy takiej Polski chcemy?
Pamiętajmy, że patriotyzm
to nie tylko wielkie czyny,
ale również małe słowa i
drobne czyny ludzkości.
Niech dzień 11 Listopada
nie będzie tylko kolejnym
dniem wolnym, tylko niech
będzie dniem refleksji nad
tym co było, co jest i nad
sobą samym. Czy jesteśmy
dziś tymi ludźmi w wolnej
ojczyźnie, dla których walczyli Polacy przez 123 lata
niewoli.
Na zakończenie fragment
„Autobiografii Jana Pawła
II” i jego spojrzenie na ojczyznę:

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie
					
i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze
					
mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać przeszłość dawniejszą
						
niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam … gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć
						
ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę
						
przestrzeń, którą wypełnia.

Posterunek Policji w Ogrodzieńcu
Tel/fax 32 67 38 204
Dzielnicowy
mł. asp. Robert Jarzyński
tel. 798 031 266
służba patrolowa Ogrodzieniec 798 030 348
służba patrolowa Pilica 798 030 346
Całodobowo czynny tel. alarmowy 997
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Pasowanie na ucznia
Czterdziestu siedmiu uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu złożyło uroczyste ślubowanie, w
którym dzieci przyrzekają być dobrymi uczniami, strzec
honoru szkoły, szanować nauczyli i rodziców. Ceremonia
ślubowania oraz pasowania na ucznia to symbol przyjęcia
pierwszaków do grona braci uczniowskiej.
JOANNA PIWOWARCZYK
W piątek, 18 listopada w
wypełnionej po brzegi sali
gimnastycznej szkoły zebrali się uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali na
pierwszoklasistów, którzy
w tym dniu mieli stać się
pełnoprawnymi członkami
braci uczniowskiej.
Kiedy nastąpił oczekiwany
moment, przed widownią
stanęli ubrani na galowo
uczniowie i rozpoczęli swój
pierwszy szkolny występ
artystyczny. Dzieciaki w lekkiej, humorystycznej formie
zaprezentowali wszystkim
obecnym wiadomości i

umiejętności, które dotychczas zdobyli w szkole.
Występ widzom bardzo się
podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.
Po występie nastąpił najważniejszy moment, czyli pasowanie na ucznia. Wszystkie
dzieci wstały i utworzyły
szereg. Pani dyrektor Ewa
Rudnicka podeszła do nich
i specjalnie przygotowanym
na tę okazję ogromnym zielonym ołówkiem dokonała
ceremonii pasowania każdego ucznia, wypowiadając
słowa: Pasuję cię na ucznia
klasy pierwszej. Bądź dobrym kolegą i wzorowym
uczniem.

Od tej pory jesteście pełnoprawnymi
uczniami.
Przed wami sześć lat nauki w tej szkole i życzę
wam samych sukcesów.
Pamiętajcie, że otoczeni
jesteście
nauczycielami
i starszymi kolegami, do
których zawsze możecie
się zwrócić o pomoc –
te słowa skierowała do
pierwszoklasistów
pani
dyrektor Ewa Rudnicka,
która również pogratulowała rodzicom wspaniałych pociech.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie pozowali
do pamiątkowych zdjęć.
Potem rozeszli się do
klas, gdzie czekały na nich
słodkie niespodzianki.

Obrzędy, zwyczaje i tradycje
Dwa zespoły ludowe z naszej gminy – KGW „Ryczowianki” z
Ryczowa i Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii uczestniczyły w X Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów
Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje”. W sobotę i niedzielę, 20-21 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zaprezentowały się zespoły
folklorystyczne i grupy obrzędowe, które w swym dorobku
posiadają opracowany obrzęd lub zwyczaj według scenariusza własnego czy zaczerpniętych z literatury, opracowań lub
przekazów ustnych. Występy oceniało jury powołane przez
organizatorów, czyli Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w
Koziegłowach.

Zespół KGW „Ryczowianki” zaprezentował barwnie
wesoły ludowy zwyczaj pt:
„Zapusty w Ryczowie” wg
scenariusza przewodniczącej koła Janiny Szeląg.
Zapusty, czyli karnawał,
czas zabaw, kuligów to
„chodzenia po kolędzie”
przebierańców od Nowego Roku i Trzech Króli
do Środy Popielcowej Wielkiego Postu. W tym
czasie „baby combrowe”
przebrane za żydów, cyganów, dziadów, zwierzęta combrzyły po wsiach
i miastach, zabawiając
domowników
tańcami,
śpiewem, otrzymując w

zamian poczęstunek i
drobne datki.
Zespół
Folklorystyczny
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii przedstawił widowisko
ludowe wg scenariusza i
reżyserii Jolanty SprężakWawrzyk pt: „Dziedzictwo”.
Ukazano wielopokoleniową
rodzinę żywo zaangażowaną w życie społeczne, kulturalne sołectwa i kultywującą
lokalne tradycje w ubiorzestroju, mowie, śpiewie, codziennych czynnościach,
zwyczajach,
obrzędach,
wierzeniach w niestylizowanej formie.
Trzyaktowe
widowisko
ukazało wagę dziedzictwa

rozumianego jako ogół
wartości niemajątkowych i
majątkowych, odziedziczonych po przodkach i poprzednich pokoleniach. W
widowisku w postaci starszego pokolenia wcieliły się
Irena Półkoszek, Kazimiera
Kołton, Henryka Pilarczyk
dziedzictwo
otrzymywali
Angela Wawrzyk, Mateusz
Trojan, Mateusz Kołton, Jakub Stanek.
Jurorzy ocenili wysoko oba
zespoły, przyznając każdemu z nich drugie miejsce i
nagrodę pieniężną.
D. Cygan,
J. Sprężak-Wawrzyk

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011

Z Pamiętnika Ogrodzienieckiej Starówki

ogrodzieniecka GAZETA

13

Szkolna górka, cygańska górka
Znoszę na szkolną górkę
dziecięcych snów naręcza,
mówię do niej głosem duszy,
której marzą się powroty.
Nawonione kwieciem akacji
ściany starej szkoły
w pełni złotobiałych rozjaśnień
wyjmują z ram minionego czasu
obrazy, które w sercu noszę.
Na placu szkolnym rówieśnicy
prawdziwy rebus w rozpoznaniu
która to, który ... Wydorośleli.
Mają dzieci. Upłynęły dni niektórym.
Bolesną łzę trzymam w napięciu
źrenicą przywykłą do uśmiechu.
Czas z nami gra w koble,
życiu zmienia barwy i rzeczom.

Pustką zamknęła się brama remizy,
Jękliwe żale syreny uniosły wiatry.
Gdzie jest ten czar zawodów strażackich?
Wodzę płonącymi oczyma...
Sędziwy strażak drobniutki taki
po junacku na linie
w otwartych przestrzeniach luster
jednak się przewija.
Znoszę na szkolną górkę
(cygańską ponoć górkę)
dziecięcych snów naręcza,
a tamto poletko lnu
w ogródku szkolnym
niebo dzieciństwa
w ręce mi kładzie
jak drogocenną broszę.
Alicja Kmita-Żak
20.10.2011r.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z siedzibą
w Gimnazjum w Ogrodzieńcu, dziękują radnej
pani Marcie Baryłce za zorganizowanie spotkania
mikołajkowego, poczęstunku oraz upominków.
Dziękujemy za pomoc i zainteresowanie
naszą Świetlicą.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
wiele radości, spokoju i rodzinnego ciepła a
w nadchodzącym Nowym Roku wielu pomyślnych dni
Henryk Karcz
Radny Powiatu Zawierciańskiego

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość
Życzenia dla Mieszkańców całej Gminy
składają sołtysi wszystkich sołectw
Wszystkim Naszym Czytelnikom, Przyjaciołom Biblioteki oraz
Współpracownikom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta przepełnione będą nadzieją i wiarą, a narodzony Jezus
przyniesie radość, miłość, spokój i szczęście.
Śnieżnych, pełnych miłej i radosnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia
oraz udanych spotkań z rodziną, a także dobrą książką
życzy
Dyrekcja oraz Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu informuje mieszkańców, że zimowym
utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 20011/2012 zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowo-Drogowe “URBIT” – Bogusław Bugaj ;
Lgota Murowana 29c , 42-425 Kroczyce.
Odpowiedzialnym za prowadzenie „akcji zima” ze strony wykonawcy jest Marek Welon,
tel. 0506056023
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki
Komunalnej tel. 0326732081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00) lub do kierownika ZGK tel 0504064481.
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach gminnych odbywać się będzie w miejscach niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, niebezpieczne łuki, wzniesienia,
okolice szkół, a w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości dróg. Śnieg usuwany
będzie nie tylko z ulic, ale także z parkingów i innych miejsc użyteczności publicznej. Wykonają to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Drogi wojewódzkie i powiatowe na terenie gminy będą utrzymywane w III i IV standarcie zimowego utrzymania dróg, które będzie obsługiwał Powiatowy Zarząd Dróg w
Zawierciu - Obwód Drogowy w Kądzielowie tel. 032 67 21 909.
Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych jest Henryk Goncerz – Kierownik Obwodu Kądzielów tel. 0506132795 i Włodzimierz Spyra tel.
0606362815 – Zastępca Kierownika.
Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku w gminie Ogrodzieniec mają obowiązek oczyszczania ze śniegu,
błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Powyższy
obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomość ma charakter zabudowany czy nie. Właściciele budynków mają obowiązek usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu się do poniższych zaleceń:
• nie należy wyrzucać śniegu na jezdnię. Właściciele posesji w ten sposób oczyszczają wjazdy. Na jezdni pod grubą warstwą śniegu i błota często znajduje się lód.
Każdy przejazd po takim podłożu grozi niebezpieczeństwem
• po opadach śniegu nie należy parkować na ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu przypadkach odśnieżanie, zwłaszcza wąskich ulic.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Było to bardzo dawno, dawno temu
w Betlejem małym miasteczku…
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu zapraszają na
„Betlejemską dobranockę”, która odbędzie się 16 grudnia
2011r. o godz.17.00 na sali gimnastycznej. Kiermasz
świąteczny: sprzedaż ciast, stroików, jemioły, kawiarenka w świetlicy szkolnej.

Aby ten cudowny i pełen radości czas Świąt Bożego Narodzenia przyniósł wiele pogody, spokoju i szczęścia, a w Nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności oraz wielu
sił i zdrowia do pełnienia zaszczytnej służby przy ratowaniu
ludzkiego życia i mienia
wszystkim Strażakom i Ich Rodzinom
życzą
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Ogrodzieńcu Andrzej Mikulski
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Ogrodzieńcu Henryk Karcz
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Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 listopada 2011r.
Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2012 roku.
Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie: ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w
2012 roku.
Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie: stawek od środków transportowych na rok 2012
Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2012r
Uchwała Nr XV/124/2011 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Nr 14 w budynku komunalnym nr 8 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/13 o powierzchni 0,2200 ha.
Uchwała Nr XV/125/2011 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Nr 12 w budynku komunalnym nr 2 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/16 o powierzchni 0,1213 ha.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011

Pani Jolancie Ciołczyńskiej
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Brata
Mirosława Kowalika
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Panu Jerzemu Kołodziejowi
Radnemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Z administracją na Ty!

Uchwała Nr XV/126/2011 w sprawie: powołania Kolegium Redakcyjnego „Gazety Ogrodzienieckiej”: Joanna Piwowarczyk - Redaktor Naczelny, Dorota Cygan, Dariusz Ptaś,
Alicja Żak, Andrzej Derda, Marta Bejgier, Patryk Szczygieł, Zbigniew Fabiańczyk, Zofia
Adamusińska, Krzysztof Apel
Uchwała Nr XV/127/2011 w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2012
Uchwała Nr XV/128/2011 w sprawie: zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2011 rok
Uchwała Nr XV/129/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ogrodzieniec na lata 2011-2021
Uchwała Nr XV/130/2011 w sprawie: wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Giebło Kolonia.
Uchwała Nr XV/131/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr XII/86/2011 z dnia 15 lipca
2011r. w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Giebło Kolonia.
Treść uchwał na BIP Ogrodzieniec

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012
Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej
0,66zł.
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej z 1 m2 powierzchni użytkowej
20,49zł.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni
użytkowej 9,82zł.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,25zł.
Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego z 1 m2 powierzchni użytkowej 5,34zł
Od wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2%
Od powierzchni gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2 użytkowej 0,76zł,
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za
1 m2 użytkowej 0,34zł,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z 1 ha 4,05zł
Zwolniono z podatku od nieruchomości na rok 2012:
grunty i budynki służące do ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane na cele
kulturalne, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz grunty i budowle związane z gospodarką ściekową.

W dniu 28 listopada br. w
Starostwie Powiatowym
w Myszkowie odbyło się
pierwsze z sześciu seminariów zaplanowanych w ramach projektu „Europejski
urzędnik w jurajskim samorządzie”. Na temat prawa
administracyjnego w świetle kodeksu postępowania
administracyjnego wymieniało doświadczenia 20
urzędników z 9 jednostek
samorządu terytorialnego.
– „Tematem dotyczącym
kodeksu
postępowania
administracyjnego rozpoczęliśmy cykl sześciu seminariów przewidzianych do
realizacji w ramach projektu. Seminaria mają za zadanie nie tyle szkolić – bo
temu służą szkolenia, które
prowadzimy – ile sprzyjać
wymianie
doświadczeń
między urzędnikami z różnych gmin oraz umożliwić
wyjaśnienie ewentualnych
wątpliwości związanych z
danym zagadnieniem” –
mówi Janusz Bieńkowski,
prezes Centrum Inicjatyw
Lokalnych i menedżer projektu.
Na seminarium przybyli
urzędnicy z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego oraz z gmin Łazy,
Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Włodowice, Szczekociny i Żarnowiec. Spotkanie

poprowadziło dwóch wysokiej klasy specjalistów w
zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.) – prof. dr hab.
Grzegorz Łaszczyca z Uniwersytetu Śląskiego oraz
Krzysztof Kulka, dyrektor
Biura Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Prowadzący omówili zagadnienia dotyczące prowadzenia
postępowań
administracyjnych. Szczególną uwagę poświęcili
analizie najczęściej popełnianych błędów, opierając
się na przykładach z codziennej pracy i dotychczasowych doświadczeń
zawodowych. Omówiono
m.in. zakres przedmiotowy k.p.a, katalog zasad
ogólnych k.p.a., tryby
wszczęcia postępowania
administracyjnego, cechy
środków
dowodowych,
a także zagadnienia dotyczące treści podań, ich
ważności i prawdziwości.
– Tematyka dotycząca zasad postępowania administracyjnego to kwestie,
na których opiera się praca urzędnika. Seminarium
pozwoliło nam skonfrontować posiadaną wiedzę z
praktyką specjalistów w tej
dziedzinie. Takie poszerzenie wiedzy jest niezwykle

cenne, ponieważ obejmuje
aspekt praktyczny, nie tylko
suchą wiedzę teoretyczną
– mówi Artur Gąsior, sekretarz Miasta i Gminy Szczekociny.
Aktywny udział urzędników podczas seminarium
wskazywał na wysokie
zainteresowanie tematem.
Prelekcje przeplatane były
wieloma pytaniami do
prowadzących, którzy z
chęcią nie tylko udzielali
odpowiedzi, ale także na
rozmaitych
przykładach
przedstawiali problemy i
zagadnienia. – „Jestem
bardzo zadowolona z seminarium. Uzyskałam tu
odpowiedzi na pytania z
zakresu k.p.a., które nurtowały mnie już od dawna.
Kodeks administracyjny to
temat, który często bywa
niezrozumiały. Jestem pod
wielkim wrażeniem głównie tego, że prowadzący
umieli w tak klarowny sposób przedstawić te zagadnienia, z którymi akurat
ja mam styczność w codziennej pracy. Seminarium
rozwiało wiele wątpliwości
i znacznie poszerzyło moją
wiedzę z zakresu prezentowanego tematu” – tłumaczy Barbara Gruca ze
Starostwa Powiatowego w
Myszkowie.
(CIL)
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Mikołajki 2011
Jak co roku 6 grudnia do
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, zawitał Święty Mikołaj,
tym razem w towarzystwie
dwóch Śnieżynek.
Spotkanie z Mikołajem poprzedził występ iluzjonisty –
Alkadiassa, który wprowadził młodych ludzi w świat
iluzji i magii. Dzieci z wielką
ciekawością angażowały
się w tworzenie czarówsprawiało im to dużo frajdy.
Ale to nie wszystko. Przed
spotkaniem ze „Świętym
Gościem” – bo musiał
przecież do nas przybyć z
dalekiej Laponii- młodych
mieszkańców Gminy zabawiały sympatyczne Śnieżynki. Zabawa z czapką Mikołaja, balonami, tańczenie

„Makareny” – to tylko kilka
z kilkunastu zabaw, które
proponowały Śnieżynki.
Oprócz zabaw, dużym zainteresowaniem młodych
uczestników
spotkania
cieszyły się konkursy, a co
bardzo ważne w tym dniu
jakim są Mikołajki nie było
przegranych, wszyscy milusińscy za chętne uczestnictwo zostali obsypani
cukierkami. To był tylko
wstęp do „wielkiej uczty”,
na którą z niecierpliwością
czekały zgromadzone w
sali MGOK w Ogrodzieńcu
dzieci. I wreszcie nadszedł
ten czas. Dzwonek dzwoneczka oznajmił przyjazd
Gościa z dalekiej Północy,
który po krótkim przywitaniu rozdał wszystkim dzie-
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ciom prezenty.
Nie odbyło się również bez
„sesji fotograficznej” z Mikołajem.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mgok-ogrodzieniec.pl.
Tutaj można zapoznać się
na bieżąco z wydarzeniami,
jakie będą się odbywać w
MGOK oraz obejrzeć galerię zdjęć.
Osoby zainteresowane nabyciem zdjęć wykonanych
podczas spotkania z Mikołajem, prosimy o kontakt
z instruktorami w biurze
MGOK od wtorku do piątku
w godzinach 9.00-19.00.
Instruktorzy MGOK

Razem z LGD”Perła Jury”
zmieniamy oblicza naszych gmin
W serdecznej atmosferze przebiegła w dniu
16 listopada br. uroczystość wręczenia nagród I etapu konkursu „Razem z LGD Perła
Jury zmieniamy oblicza naszych Gmin”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie LGD
„Perła Jury” z siedzibą w Łazach.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac z
gminy Ogrodzieniec Komisja Konkursowa
najlepiej oceniła prace autorstwa:
Wiktorii Bidzińskiej, uczennicy IV klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu,
Michała Połcia, ucznia I klasy Gimnazjum w
Ogrodzieńcu,
Wojciecha Czaplickiego ucznia kl. III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.

Głównym celem konkursu była promocja
i popularyzacja działań prowadzonych
przez Stowarzyszenie LGD „Perła Jury”
oraz zainteresowanie młodzieży szkolnej
obszarów wiejskich powiatu zawierciańskiego, przemianami zachodzącymi na obszarze ich gmin.
Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia p.Andrzej Mikulski, serdecznie pogratulował zwycięzcom i zachęcał
do udziału w innych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Perła
Jury”.

Zabawa pod Czubatką

Mikołajowa niespodzianka

W siedzibie Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” w remizie
OSP w Ryczowie-Kolonii 9 grudnia 2011r o godz. 17.00
odbył się pokaz filmu „Zabawa pod Czubatką”. W programie znalazły się również: „Wokół kołowrotka – od wełny
do zapaski”- scenka rodzajowa w wykonaniu ZF „Wrzos”,
krótka prezentacja dorobku Zespołu oraz spotkanie zwane
„posiadami”.
Spotkanie było swoistym podsumowaniem projektu: „Ożywić jurajski folklor” i etnograficznych działań badawczych
prowadzonych przez Zespół pt. „Rekonstrukcja elementów
męskich strojów ludowych z terenu Gminy Ogrodzieniec”.
Uczestników spotkania obecnością zaszczycili: europarlamentarzystka Małgorzata Handzlik, która mimo licznych
obowiązków znalazła czas na wizytę w Ryczowie-Kolonii,
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Maria Lipka-Stępniewska oraz delegacja Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie na czele z Anną Operacz, dyrektorem ROK.
Organizatorami imprezy byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Zespół Folklorystyczny “Wrzos”.

Mikołaje przybywają do
dzieci w różny sposób: pieszo, samochodem, saniami, mogą też „wpaść przez
komin”. W tym roku Mikołaj przyjechał do naszego
przedszkola piękną białą
karetą, zaprzężoną w dwa
kare konie. Radości i podziwu było co niemiara, gdy
niezwykły gość zajechał na
plac przedszkolny i obdarował dzieci prezentami przygotowanymi przez rodziców. Nie zabrakło również
pamiątkowych zdjęć. Pojawienie się Mikołaja w ten
nader atrakcyjny sposób
zawdzięczamy pani Małgorzacie Molendzie , której
serdecznie dziękujemy za
hojność i pomysłowość.
J.B.

Red.

M. Miśkiewicz
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Graffiti gotowe
Unikalne zawierciańskie graffiti jest już gotowe! Wystarczyły zaledwie
dwa tygodnie, aby ściana siedziby Centrum Inicjatyw Lokalnych stała
się niepowtarzalnym obrazem.
– Pomysł na graffiti zrodził się, ponieważ
wiele osób miało problemy z trafieniem do
naszej nowej siedziby, która mieści się w
jednym ze zwykłych budynków przy ulicy
Senatorskiej. Poza tym wielka, szara ściana aż prosiła się o zapełnienie. Pomyślałem, że graffiti nie tylko przyciągnie uwagę
przechodniów, ale jednocześnie mogłoby
przybliżyć mieszkańcom jedną z naszych
inicjatyw, jaką jest Dawne Zawiercie –
przypominanie przeszłości miasta – mówi
Paweł Abucki, wiceprezes CIL. Misję wykonania graffiti powierzono absolwentowi
Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej, Jakubowi Zawadzie, który od 12 lat
zajmuje się tą formą sztuki. Mimo wieloletniego doświadczenia, ze względu na
gabaryty dzieła było to duże wyzwanie dla
młodego artysty – Do wykonania pracy
musiałem zużyć aż 15 litrów czarnej farby fasadowej i około 60 puszek sprayu. Z

pewnością największym problemem było
odwzorowanie szczegółów i podobieństwa postaci – mówi Kuba. Jako pierwszy
powstał obraz charakterystycznej dla Zawiercia neogotyckiej kolegiaty wraz z wizerunkiem pierwszego zawierciańskiego
proboszcza – Franciszka Zientary. Później
kolejno pojawiały się: pierwszy przejazd
pociągu przez Zawiercie, budynek siedziby Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie,
fragment osiedla z pałacykiem Szymańskiego, klucze symbolizujące nadanie
Zawierciu praw miejskich, czasy okupacji
hitlerowskiej, przemarsz pochodu pierwszomajowego pod dawną siedzibą partii
oraz czasy współczesne, czyli Centrum
Inicjatyw Lokalnych, jako symbol nowej,
lepszej rzeczywistości. Wszystkich amatorów sztuki zapraszamy w Zawierciu na
Senatorską 14. Przyjdźcie i podziwiajcie!
CIL
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LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy 8 stycznia 2012
W programie m.in.:
8:00-13:00 – Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego
• Miasteczko Ratowników „Ratujemy i uczymy ratować”- nauka pierwszej pomocy
• Pokazy ratownictwa drogowego
• Występy orkiestr dętych OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Ryczów i Giebło
• Konkursy i atrakcje dla dzieci i dorosłych
I Ogrodzieniecki bieg „Policz się z cukrzycą”
15:30-20:00 – Ogrodzieniec, Skwer przy MGOK w Ogrodzieńcu
• Występ Dziecięco-Młodzieżowej Dętej z Ogrodzieńca
• Występ Chóru Seniora i Zespołu Echo
• Licytacje
• Koncerty
• Na zakończenie „światełko do nieba” oraz wiele innych atrakcji
Organizatorzy: Jednostki OSP z terenu MiG Ogrodzieniec, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Zarząd Komunalny w Ogrodzieńcu, ZAMEK
Spółka z o.o.
Więcej informacji na plakatach oraz pod adresem: www.ospogrodzieniec.pl.tl

